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RESUMO

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão sobre a metodologia clássica de previsão de

falha por fadiga, Método S-N (Método Vida sob Tensão) para o desenvolvimento de uma

ferramenta computacional com fins acadêmicos, cujo propósito é auxiliar docentes e discentes

durante  o  ensino  dessa  metodologia  em  disciplinas  da  graduação.  O  algoritmo  foi

implementado em linguagem MatLab® e utiliza como dados de entrada a variação temporal

do tensor de tensões para determinada região de um componente estrutural,  bem como suas

propriedades mecânicas. Durante todo processo interativo, a ferramenta apresenta em forma

de “passo-a-passo” os fundamentos teóricos de previsão de falha por fadiga (Teoria da

Elasticidade, Equação de Basquin, Critérios de Falha, Contagem de Ciclos, Regra de Dano

Acumulativo, etc.). Essa é a grande vantagem do programa, pois proporciona dinamicamente

a base teórica para a sua utilização, ao contrário de ferramentas puramente comerciais, que

normalmente já pressupõem que o usuário tenha o conhecimento teórico para sua utilização.

Por fim, como forma de validação da ferramenta, foram simulados, com auxílio da ferramenta

desenvolvida neste trabalho, exercícios clássicos da literatura.

Palavras-chave: Fadiga dos Materiais, Metodologia S-N, Previsão de Falha, MatLab,
Ferramenta computacional, Ensino de Engenharia.
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ABSTRACT

The objective of this paper is  to perform a revision of the classical  methodology for fatigue

life prediction, the Stress-Life Approach, to proceed with the development of a computational

tool  for  academic  purposes,  for  the  use  of  masters  and  scholars  during  the  teaching  of  this

methodology. The algorithm was developed in Matlab® and  it  uses  as  input  the  temporal

variation of stress tensor for a region of a structural component and its mechanical properties.

During all of the interactive process, the tool shows “step-by-step” all the theoretical

fundaments related to the methodology (Elasticity Theory, Basquin’s Equation, Failure

Criteria, Cycle Counting Methods, Palmgren-Miner’s Linear Damage Rule, etc.). This is the

main advantage of the software, since it offers dynamically the theoretical concepts to be

used, unlike purely commercial tools, which normally consider that the users have a previous

knowledge. Finally, the validation step of the tool considers the resolution of classical

exercises.

Keywords: Material’s Fatigue, Stress-Life Approach, Life Prediction, MatLab,
Computational Tool, Engineering Teaching.
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1 INTRODUÇÃO

A descoberta do fenômeno de fadiga ocorreu no século XIX, quando diversos

investigadores na Europa observaram que componentes de pontes e ferrovias estavam

falhando quando submetidos a cargas cíclicas. Conforme o progresso do século e a expansão

do uso de metais devido ao crescimento do uso de máquinas, cada vez mais falhas de

componentes sujeitos a carregamentos cíclicos foram registradas. Ainda no meio do século

XIX, A. Wöhler propôs um método na qual esse tipo de falha pudesse ser minimizada e, em

alguns casos, até mesmo eliminada. Esse método resultou no chamado Método S-N, também

conhecido como método vida sob tensão.

Sem dúvidas, anteriormente ao início dessas investigações, o fenômeno de fadiga já

havia sido o responsável por falhas em tubulações e estruturas de concreto e madeira, mas a

necessidade cada vez maior de máquinas compostas por componentes metálicos no final do

século XIX estimulou o desenvolvimento de metodologias de projetos capazes de prever esse

tipo de ocorrência.

Já no século XX, um caso de destaque ocasionado pelo fenômeno de fadiga envolvia o

primeiro avião a jato comercial, o Comet. Uma série de acidentes envolvendo a aeronave

inglesa motivou os engenheiros da RAE, Royal Aircraft Establishment, a retirar um Comet de

serviço e submetê-lo a diversos testes, incluindo teste de pressurização e despressurização

alternada da cabine. Embora as paredes da cabine fossem projetadas para uma pressão de 138

kPa, após cerca de 3000 ciclos de pressurização na faixa de 57 kPa, foi constatada a

propagação de uma trinca por fadiga que originava no canto de uma janela da cabine e

avançava através da chapa metálica. Os testes da RAE revelaram que os acidentes com o

Comet ocorreram devido a trincas por fadiga impulsionadas pelo alto nível de tensão nos

furos de rebites localizados próximos às janelas da cabine dos passageiros (figura 1). Nos
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projetos seguintes do Comet, as seções das janelas foram substituídas por um novo painel

reforçado, com resistência à fadiga muito maior que seu antecessor.

Figura 1 – Falha por fadiga no Comet (http://www.rafmuseum.org.uk).

Resumidamente, pode-se citar os seguintes eventos como de grande significância para

o desenvolvimento de grande parte do conhecimento em torno do fenômeno de fadiga.

Aproximadamente em 1829 acredita-se ter sido conduzido o primeiro estudo de fadiga

em  metal  pelo  engenheiro  de  minas  alemão  W.A.J.  Albert.  Ele  realizou  testes  com

carregamento cíclicos em correntes de guinchos de minas feitas de ferro.

Em 1842, após um acidente ferroviário com perda de vidas humanas próximo a

Versalhes, na França, iniciou-se o primeiro estudo detalhado de fadiga em metais. A causa do

acidente foi diagnosticada como falha por fadiga no eixo dianteiro da locomotiva. Já em 1843,

um engenheiro de ferrovias inglês chamado W.J.M. Rankine reconheceu as particularidades

de fraturas por fadiga e observou o perigo de concentrações de tensão em componentes de

máquinas.

August Wöhler conduziu sistemáticos estudos de fadiga durante o período de 1852 a

1859, em Berlim. Ele observou que a resistência de aços usados na indústria ferroviária,



3

quando sujeitos a carregamentos cíclicos, era consideravelmente menor que sua resistência

estática. Os estudos de Wöhler envolveram carregamentos de flexão, torção e tração em eixos

ferroviários em escala real e também em uma variedade de componentes usados em pequenas

máquinas. Seu trabalho também conduziu à caracterização do comportamento da fadiga em

termos de curvas S-N (tensão por número de ciclos) e também ao conceito de limite de

resistência em fadiga. A máquina de flexão rotativa amplamente utilizada até hoje para

aplicação de cargas cíclicas em metais é conceitualmente a mesma desenvolvida por Wöhler

para conduzir seus experimentos.

Em 1874, o engenheiro alemão H. Gerber desenvolveu métodos para o design em

fadiga. Sua contribuição incluiu o desenvolvimento de métodos para cálculo de vida em

fadiga para diferentes níveis de tensão cíclica média. Problemas similares também foram foco

de Goodman, em 1899.

Já  em  1910,  O.H.  Basquin  propôs  leis  empíricas  para  caracterizar  as  curvas  S-N  de

metais. Ele demonstrou que a relação de tensão por número de ciclos em representação log-

log apresentava comportamento linear em uma grande faixa de tensões.

Bairstow, em 1910, apresentou significativas contribuições para o entendimento de

endurecimento (hardening) e amolecimento (softening) cíclico em metais.

Entre a década de 20 e 30, a fadiga foi alvo de outros inúmeros estudos. Investigações

durante esse período também focaram na fadiga em metais por corrosão (Haigh, 1917;

McAdam, 1926; Gough e Sopwith, 1933), modelos de acumulo de dano (Palmgren, 1924;

Miner, 1945), fadiga com amplitude variável (Langer, 1937) e teorias estatísticas para

resistência dos materiais (Weibull, 1939).

A noção de que deformações plásticas eram responsáveis por danos cíclicos foi

estabelecida por Coffin (1954) e Manson (1953). Trabalhando independentemente, eles

propuseram uma relação empírica entre o número de reversões de carregamento para falha
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por fadiga e amplitude da deformação plástica. Essa relação, chamada de Coffin-Manson,

permanece como a aproximação mais usada para aproximação de vida em fadiga baseada em

deformação.

Em 1957, Irwin demonstrou que a amplitude da singularidade de tensão à frente de

uma trinca pode ser expressa em termos de uma quantidade escalar conhecida como Fator de

Intensidade de Tensão, K. Com o advento dessa aproximação, chamada Mecânica da Fratura

Linear Elástica (Linear Elastic Fracture Mechanics), foram feitas diversas tentativas de

caracterizar o crescimento de trincas em termos desse fator K. Paris, Gomez e Anderson

(1961) foram os primeiros a sugerir que o incremento do avanço da trinca por ciclo de tensão,

da/dN, podia ser relacionada à variação do fator K durante carregamento cíclico com

amplitude constante.

Considerando fadiga multiaxial, diversas outras metodologias foram propostas. Para

carregamentos multiaxiais sob amplitude constante, Crossland (1956) e Sines (1959)

propuseram critérios nos invariantes do tensor. Já Findley (1957), Brown e Miller (1973)

utilizaram como base o conceito de planos críticos. Dang Van (1973) e Papadopoulos (1987)

focaram em critérios voltados a tensão mesoscópica (Malcher, 2006).

Embora a falha por fadiga sob tensão cíclica com amplitude constante seja a base para

estudos fundamentais, as condições de serviço em aplicações reais de engenharia

normalmente envolvem a exposição dos componentes estruturais a carregamentos com

amplitudes variáveis, ambientes adversos e estados de tensão multiaxiais. O desenvolvimento

de modelos de predição de vida confiáveis que são capazes de lidar com essas condições de

serviço complexas é um dos principais desafios na pesquisa de fadiga. Embora muito se tenha

avançado, a aplicação de conceitos de fadiga a situações práticas normalmente ainda envolve

aproximações semi-empíricas.
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1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho consiste em desenvolver um algoritmo aberto, em

linguagem MatLab®,  capaz  de  realizar  a  previsão  de  vida  em fadiga  pela  metodologia  S-N,

dados os parâmetros de entrada. Essa ferramenta terá fim meramente acadêmico, podendo

auxiliar docentes durante a apresentação dos conceitos relacionados à fadiga e discentes na

resolução de atividades e exercícios.

Como objetivos secundários, pode-se listar:

- Revisar os conceitos fundamentais desta metodologia e realizar uma análise crítica

destes conceitos, indicando características, aplicabilidades e limitações de cada um deles;

- Validar o algoritmo desenvolvido, utilizando como base exercícios clássicos da

literatura. Comparativo entre as respostas analíticas e as fornecidas pela ferramenta com

posterior discussão de resultados.

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Neste  trabalho,  será  discutida  a  metodologia  S-N  com  foco  em  materiais  metálicos,

considerando isotropia e homogeneidade. Essa definição se sustenta em dois fatos: primeiro,

materiais metálicos são largamente utilizados como componentes estruturais na indústria;

além disso, o estudo de fadiga em materiais metálicos é o primeiro passo para qualquer

discente que vai  ingressar no estudo de fadiga, o que destaca ainda mais o objetivo

acadêmico da ferramenta.

O Método de S-N pode ser aplicado a casos uni e multiaxiais. Para casos multiaxiais,

entretanto, essa metodologia apresenta bons resultados apenas para casos ditos

“proporcionais”. As metodologias aplicáveis aos casos “não proporcionais” não serão

abordadas no escopo deste trabalho, em especial por se tratarem de tópicos que normalmente
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não são apresentados aos alunos da graduação (principal público alvo da ferramenta

desenvolvida).

De uma maneira geral, também não será foco deste trabalho a apresentação do assunto

do ponto de vista metalúrgico, indicando as transformações que ocorrem no material do ponto

de vista microscópico durante o processo de fadiga. Embora esse estudo seja de grande

relevância, ele é extenso e não contribuirá de maneira significativa para este trabalho.

Por fim, também não serão considerados os tópicos relacionados à fadiga de contato,

como slidding, rolling e fretting, também por serem temas avançados, subsequentes aos

métodos tradicionais de previsão de falha por fadiga.

1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho em questão pode ser subdividido em quatro seções, sendo elas:

- Revisão Bibliográfica: apresentação dos conceitos relacionados à Teoria da

Elasticidade, Critérios de Falha, Ensaio de Materiais, Método S-N, Multiaxialidade, Métodos

para Efeito de Tensão Média, Métodos para Contagem de Ciclo, Teoria de Acumulo de Dano

Linear, entre outros. Essa revisão será o alicerce para a construção do algoritmo;

- Desenvolvimento da Ferramenta: nesta seção será realizada inicialmente uma

apresentação global do algoritmo, ilustrando suas funcionalidades. A seguir, serão detalhadas

suas diversas sub-rotinas, focando em fluxogramas, entradas/saídas de dados, etapas de

cálculo, etc;

- Validação da Ferramenta: serão apresentados casos da literatura e suas respostas

analíticas, permitindo assim comparar essas soluções com os resultados obtidos por meio da

ferramenta. No caso de divergências entre os resultados obtidos, pretende-se investigar suas

causas e apresentar possíveis soluções;
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- Conclusões: considerações finais sobre o trabalho. Apresentação de pontos de

interesse e dificuldade na etapa de desenvolvimento da ferramenta. Serão discutidas também

sugestões para possíveis trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 O COMPUTADOR COMO FERRAMENTA DE ENSINO

De acordo com Guerra (2000), o ciclo de aprendizagem apresenta quatro fases

distintas, representadas esquematicamente na figura 2.

Figura 2 – Ciclo de aprendizagem (Guerra, 2000).

Detalhando cada uma dessas fases, tem-se:

Fase 1: “Por que?” – Introdução ao assunto (contexto geral, relato de

experiências/casos, justificativas e aplicações).

Fase 2: “O que?” – Apresentação dos conceitos, aulas expositivas, demonstrações e

exercícios realizados pelo professor durante as aulas.

Fase 3: “Como?” – Resolução dos problemas pelos alunos, problemas para casa e

atividades dirigidas em laboratórios.

Fase 4: “E se?” – Problemas abertos, problemas formulados e resolvidos pelos alunos.

Dentro desse contexto, o algoritmo desenvolvido nesse trabalho tem como objetivo ser

uma ferramenta auxiliar durante as duas últimas fases de aprendizado. Na fase 3, ele poderá
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atuar como uma ferramenta de verificação, para que os exercícios resolvidos manualmente

pelos alunos possam ser reproduzidos também por cálculo computacional.

Durante a fase 4, a ferramenta pode oferecer respostas para problemas formulados

pelo próprio senso crítico dos alunos, durante todo o processo de aprendizado. Questões do

tipo “Qual método para contabilizar o efeito de tensão média é mais severo?” ou “De quanto

será o aumento do número de ciclos até ruptura de determinado componente se substituirmos

o material A pelo material B?” poderão ser rapidamente respondidas, realizando rodagens

comparativas com o código em questão.

Além disso, outra justificativa para esse desenvolvimento é a necessidade dos alunos

de engenharia terem um primeiro contato com uma ferramenta numérica para previsão de

vida em fadiga ainda durante a graduação. Hoje, empresas de diversos setores utilizam

códigos comerciais com esse propósito (LMS Virtual Lab® e HBM nCode Designlife, por

exemplo). Entretanto, esses softwares, devido ao seu foco totalmente comercial (e não

acadêmico), normalmente apresentam interfaces focadas na praticidade, e não no

aprendizado, pressupondo que o usuário já apresente uma boa base teórica antes de utilizá-los.

Portanto, o código desenvolvido nesse trabalho, dado seu foco meramente acadêmico, poderá

oferecer um primeiro contato com ferramentas desse tipo, assim como já ocorre com outras

tecnologias que já são introduzidas nos cursos de graduação em engenharia (ferramentas CAD

e CAE, por exemplo).

2.2 ENSAIO DE FADIGA

O Ensaio de Fadiga consiste na aplicação de carga cíclica em corpo-de-prova

apropriado e padronizado. É extensamente utilizado na indústria automobilística e, em

particular, na indústria aeronáutica, existindo desde ensaios em pequenos componentes até em
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estruturas completas, como asas e longarinas. O ensaio mais utilizado em diversas

modalidades da indústria é o ensaio de flexão rotativa. Na figura 3, é apresentada

esquematicamente uma máquina de tensão rotativa.

Figura 3 – Máquina de tensão rotativa para ensaio de fadiga (Garcia, Spim e Santos, 2008).

Para obtenção das propriedades de resistência à fadiga em cargas cíclicas são

ensaiados vários corpos-de-prova do mesmo material, com condições idênticas de tratamento

térmico, acabamento superficial e dimensional para diferentes níveis de carga até a ruptura,

registrando-se o número de ciclos onde a ruptura ocorreu. Como procedimento inicial,

submete-se o corpo-de-prova a um ciclo de tensões com uma tensão máxima geralmente

elevada (quase sempre a uma tensão da ordem de 2/3 do limite de resistência à tração).

Repete-se esse procedimento com outros corpos-de-prova, diminuindo-se gradativamente a

tensão máxima aplicada. Com esses dados, pode-se gerar o diagrama S-N, também conhecido

como curva de Wöhler, ver figura 4, normalmente representado em escala duplamente

logarítmica.
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Figura 4 – Exemplo de curva S-N para liga-ferrosa.

Duas condutas distintas são observadas nas curvas S-N de diferentes materiais. Em

geral, a curva S-N de materiais ferrosos e ligas de titânio apresenta um limite de tensão tal

que, para valores abaixo desse limite, o corpo-de-prova nunca sofrerá ruptura por fadiga. Esse

valor de tensão é conhecido como limite de resistência à fadiga ( f)  e  a  curva  S-N,  nesse

ponto, toma a forma de um patamar horizontal. Para os aços, o limite de resistência à fadiga

está compreendido na faixa entre 35% e 65% do limite de resistência à tração.

A maioria das ligas não-ferrosas (alumínio, cobre, magnésio, etc.) não apresenta limite

de resistência à fadiga, já que a tensão decresce continuamente com o número de ciclos de

aplicação de carga. Para esses materiais, a fadiga é caracterizada pela resistência à fadiga,

que é a tensão pela qual ocorre a ruptura para um número arbitrário de ciclos (Nf), sendo na

prática esse número entre 106 e 107 ciclos.

Em função do número de ciclos necessários para que a fratura ocorra, o ensaio pode

ser dividido em fadiga de baixo ciclo (para o caso de ruptura abaixo de 104 ciclos) e fadiga

de alto ciclo (para os casos acima desse limite).
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2.3 MÉTODO S-N

Introduzido por Wöhler entre os anos de 1860 e 1870, esse método empírico é

largamente utilizado, em especial em aplicações onde tensões cíclicas de baixa amplitude

induzem principalmente deformações elásticas em componentes projetados para vida longa.

Quando deformação plástica considerável ocorre durante o carregamento cíclico,

consequência de altas tensões cíclicas, preferencialmente deve ser usado o método xN,

conhecido também como método vida sob deformação.

Esse método usa os dados experimentais obtidos dos testes de flexão rotativa, citados

na seção 2.2. Para dar continuidade ao assunto, a seguir são apresentadas algumas relações

fundamentais para a compreensão do Método S-N. Supondo um carregamento variável com

amplitude constante (figura 5):

Figura 5 – Carregamento variável com amplitude constante.

Podem-se definir as seguintes relações:

= (1)
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=
2

(2)

=
+
2

(3)

= (4)

Como  mostra  a  figura  5,   corresponde  à  variação  de  tensão,  sendo  max e  min a

tensão máxima e mínima, respectivamente. Já m é a tensão média do carregamento.

O parâmetro R, definido como razão de tensão, caracteriza o tipo de variação de

tensão na qual o componente está sendo submetido. Alguns casos particulares são:

R=-1  Carregamento completamente reversível ( max = - min);

R=0  Carregamento não-compressivo ( min = 0);

R=1  Carregamento estático ( max =  min).

As relações descritas anteriormente são importantes no estudo de fadiga, pois o valor

de tensão média ao qual o componente é submetido é um dos fatores de grande importância

que influenciam a vida em fadiga. Observa-se um decréscimo na vida em fadiga para valores

crescentes de m. Esse parâmetro será abordado com maior profundidade posteriormente.

2.3.1 Equação de Basquin-Morrow

Em 1910, H. Basquin chegou a uma formulação para representar a curva S-N

algebricamente. Seu estudo o levou a seguinte expressão:

= . ( ) (5)
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onde b é o coeficiente de Basquin, ’f é o coeficiente de resistência à fadiga e N é o número

de ciclos completos até a falha.

Entretanto, a equação 5 só leva em consideração os carregamentos com R=-1, ou seja,

com max = - min e, consequentemente, m = 0. Na maior parte dos casos práticos, porém, os

componentes estão sujeitos a carregamentos com m  0. Em 1968, Morrow completou a

equação de Basquin, levando em consideração o efeito da tensão média.

= ( ). ( ) (6)

2.3.2  Fatores Modificadores do Limite de Resistência à Fadiga (Equação de Marin)

Como já foi visto anteriormente, o ensaio de flexão rotativa feito em laboratório para

determinar as propriedades de fadiga dos materiais é preparado e realizado sob condições

controladas. É irrealista esperar que o limite de resistência de um componente estrutural

iguale os valores obtidos em laboratório. Algumas diferenças incluem:

- Material: composição, variabilidade;

- Manufatura: método, tratamento térmico, condição de superfície, tensão residual;

- Ambiente: corrosão, temperatura, estado de tensão, tempo de relaxação;

- Projeto: tamanho, forma geométrica, estado de tensão, concentração de tensão.

Os estudos de Marin quantificam os efeitos da condição de superfície, tamanho,

carregamento, temperatura e itens variados. A equação de Marin é, portanto, escrita como:

= . . . . . . (7)

onde cada um dos fatores K corresponde a um parâmetro de influência no limite de resistência

à fadiga.
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É importante ressaltar que os fatores de Marin são aplicáveis apenas ao limite de

resistência à fadiga para o ensaio de flexão rotativa em corpo de prova padronizado. Esses

fatores são apresentados a seguir.

2.3.2.1 Fator de Superfície Ka

A superfície de um espécime de viga rotativa é altamente polida, com um polimento

final na direção axial que visa alisar completamente quaisquer riscos circunferentes. O fator

de modificação depende da qualidade do acabamento da superfície da peça real e da

resistência à tração do material que a constitui. Ele é expresso pela seguinte equação:

= . (8)

Na qual o coeficiente A e o expoente B são encontrados a partir da tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros: Fator de modificação superficial (adaptado de Shigley et al., 2005).

2.3.2.2 Fator de Tamanho Kb

O fator de tamanho para carregamentos de flexão e torção pode ser expresso como:

= 1,24. .  para 2.79  d  51 mm (9)

= 1,51. .  para 51  d  254 mm (10)
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Já para carregamento axial não há efeito de tamanho, logo Kb=1.

Observe que as equações 9 e 10 consideram uma faixa de diâmetros como referência

para serem aplicadas. Para seções não circulares, deve-se considerar uma dimensão efetiva de,

obtida igualando-se o volume de material tensionado a, e acima de, 95% da tensão máxima ao

mesmo volume em um espécime de viga rotativa.

2.3.2.3 Fator de Carregamento Kc

Em ensaios de fadigas realizados com diferentes formas de carregamento (flexão

rotativa, axial e torcional) os limites de resistência diferem. O fator de carregamento apresenta

os seguintes valores médios:

Kc = 1,00 para Flexão; Kc = 0,85 para Axial; Kc = 0,59 para Torção.

No caso de torção combinada com outros carregamentos, deve ser usado Kc = 1,0.

2.3.2.4 Fator de Temperatura Kd

Quando as temperaturas de trabalho diferem da temperatura ambiente, o limite de

resistência à fadiga do material é influenciado. A quantidade limitada de dados disponíveis

mostra que o limite de resistência para aços aumenta ligeiramente quando a temperatura sobe

e, então, começa a cair no intervalo de 400 até 700 F. Shigley et al.  (2005) recomendam usar,

no caso de o limite de resistência à fadiga do material ser conhecido, a tabela 2:
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Tabela 2 – Fator de temperatura Kd.

2.3.2.5 Fator de Confiabilidade Ke

Devido à dificuldade com que, não raramente, engenheiros e projetistas lidam com a

ausência de informações a respeito do comportamento em fadiga de alguns materiais, foram

desenvolvidos alguns métodos para estimar o limite de resistência à fadiga de ferros e aços.

Esses métodos tomam como base o limite de resistência à tração médio do material. O fator

de Confiabilidade Ke é utilizado para esses casos, onde se tem um valor de limite de

resistência à fadiga estimado. Como esses métodos estimativos não serão apresentados neste

trabalho, esse fator também não será detalhado nesta seção.

2.3.2.6  Fator de Efeitos Diversos Kf

Esse fator tem como objetivo apenas registrar que podem existir outros fatores que

influenciem o limite de resistência à fadiga e que, quando disponíveis, esses devem ser

utilizados (efeitos provenientes de tensões residuais e efeitos provenientes de características

direcionais de processos, por exemplo).

2.3.3 Concentração de Tensão e Sensibilidade ao Entalhe

No desenvolvimento das equações básicas de tensão para tração, compressão, torção e

flexão assume-se que nenhuma irregularidade geométrica ocorre no componente estudado.
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Entretanto, é muito difícil projetar uma máquina sem permitir alguma mudança nas regiões

transversais de seus membros. As peças, em geral, necessitam de furos, ranhuras e entalhes de

diversas espécies. A existência dessas irregularidades e descontinuidades em um componente

aumenta significativamente as tensões teóricas na vizinhança imediata da descontinuidade.

O conceito de concentração de tensões pode ser facilmente visualizado na figura 6, na

qual uma placa com orifício, submetida à tração, apresenta um aumento da tensão normal na

região próxima à descontinuidade.

Figura 6 – Chapa com furo central submetida à tração (Hibbeler, 2004).

O fator de concentração de tensão Kt (ou Kts) é definido por:

= (11)
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= (12)

onde Kt é utilizado para tensões normais e Kts para tensões de cisalhamento. A tensão nominal

0 ou 0 geralmente é definida utilizando as equações elementares de tensão.

Esse fator não depende, para sua quantificação, do tipo de material utilizado, mas

apenas da geometria da peça. A análise das formas geométricas para determinar fatores de

concentração de tensão é um problema difícil, de modo que não muitas soluções analíticas

podem ser encontradas. A maioria desses fatores é encontrada mediante técnicas

experimentais e pelo método dos elementos finitos, embora ambas ferramentas também

apresentem certas limitações.

Em materiais dúcteis ( f  0,05), o fator de concentração de tensões não costuma ser

utilizado para predizer a tensão crítica, pois há deformação plástica localizada nessa região de

tensão, causando um efeito de enrijecimento. Em materiais frágeis, o fator de concentração de

tensão geométrico Kt é  aplicado à tensão nominal antes de compará-la com a resistência do

material.

Para esses materiais que não são sensíveis à presença de entalhes pode-se usar um

valor reduzido de Kt. Para esses materiais, a máxima tensão, de fato, é:

= . (13)

= . (14)

Sendo KF um valor reduzido de Kt e  0 a  tensão  nominal.  O  KF é normalmente

conhecido como fator de concentração de tensão em fadiga. Pode-se interpretá-lo como um

fator reduzido de concentração de tensão (Kt) devido a uma reduzida sensibilidade ao entalhe.

A relação entre as duas variáveis é expressa por meio de:
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=
1
1

(15)

=
1
1

(16)

onde q é conhecido por sensibilidade ao entalhe e qS sensibilidade ao entalhe no cisalhamento

e são valores que variam de zero a um.

Shigley et al. (2005) sugere que em projeto deve ser encontrado primeiramente Kt, que

é associado apenas à geometria da peça. Posteriormente, encontra-se o q do material

especificado (que pode ser obtido através de diagramas resultantes de ensaios reais) e por fim

é calculado o valor de KF via equações 15 e/ou 16. Sempre que houver dúvida com relação ao

real valor de q, é seguro considerar KF = Kt.

É importante lembrar que a teoria de concentrador de tensão é válida apenas quando se

obtém a tensão média no componente de forma analítica. Para casos que envolvam o uso do

método dos elementos finitos (MEF), por exemplo, esses conceitos não se aplicam, uma vez

que o próprio método já é capaz de calcular os valores de tensões locais no componente.

2.3.4 Efeito da Tensão Média

Os dados de fadiga disponíveis na literatura são determinados sobre a condição de

ciclo completamente reversível ( m=0 e, consequentemente, R=-1). Na prática, entretanto,

muitos componentes são submetidos a carregamentos alternados cuja tensão média tem valor

diferente de zero. Observa-se que, quanto maior a tensão média ( m) para um mesmo valor de

tensão alternada ( a), decresce o número de ciclos até a falha (Nf).
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Ao longo do tempo, algumas metodologias foram desenvolvidas para considerar o

efeito da tensão média. As mais conhecidas são aquelas desenvolvidas por Gerber (1874),

Goodman (1899) e Soderberg (1939). Elas são descritas pelas seguintes expressões:

Critério de Gerber:

+ =1 (17)

Critério de Goodman:

+ =1 (18)

Critério de Soderberg:

+ =1 (19)

onde yd é a tensão limite de escoamento, u é  a  tensão  limite  de  resistência  do

material e ’e o limite de resistência à fadiga considerando R= -1.

Esses critérios podem ser representados graficamente através do Diagrama de Haigh

(figura 7). Ele apresenta um gráfico de tensão alternada ( a) em função da tensão média ( m),

considerando número de ciclos (N) constante.
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Figura 7 – Diagrama de Haigh (adaptado de Shigley et al., 2005).

Em relação ao diagrama de Haigh, algumas observações podem ser feitas:

- O ponto no eixo das ordenadas ( m =  0  e  a =  e) corresponde ao teste com

carregamento completamente reversível (R=-1);

-  O  ponto  no  eixo  das  abcissas  ( m =  yd para Soderberg; m =  u para Gerber e

Goodman) corresponde ao limite de fadiga para a condição de carregamento completamente

reversível (R = 0);

- A linha de escoamento corresponde à equação a = yd – m;

- Para m < 0 (compressão), é experimentalmente justificado assumir a = e, até que a

linha de escoamento do material seja cruzada.

Já comparando os critérios entre si, Suresh (1998) realiza as seguintes observações:

- O Critério de Soderberg fornece uma estimativa conservadora da vida em fadiga para

a maioria dos aços de engenharia;

- O Critério de Goodman fornece estimativas muito boas para metais frágeis, mas é

conservadora para metais dúcteis;

- O Critério de Gerber geralmente fornece boas estimativas para aços dúcteis.
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A utilização do Critério de Goodman é bastante difundida entre projetistas e

engenheiros. Isso se deve ao fato de ser de fácil manipulação matemática (por se tratar de uma

equação linear) e também por ser uma opção intermediária quanto ao conservadorismo.

2.3.5 Contagem de Ciclos

Os testes de fadiga em laboratório normalmente seguem condições de carregamento

muito particulares e idealizadas. O próprio ensaio de flexão rotativa é um exemplo, onde o

ponto crítico do corpo de prova sofre uma tensão de tração/compressão variando de maneira

senoidal. Entretanto, muitos carregamentos reais não apresentam esse comportamento (figura

8), sendo que para esses casos de comportamento randômico, é necessário aplicar técnicas de

contagem de ciclos.

Figura 8 – Sinal ideal e sinal real.

Existem diversas técnicas para contagem de ciclo, sendo que três delas são

apresentadas aqui (Peak Count, Simple Range Count e Rainflow Count).  A  técnica  de

Rainflow Count será abordada com um nível de detalhe maior, uma vez que se trata da

metodologia mais aplicada atualmente. Em comum, essas três técnicas devem ser aplicadas

em sinal contendo apenas os picos e vales (sem pontos intermediários).
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Peak Counting: Esse método usa somente os picos e vales do sinal. Um ciclo de

carregamento é construído após uma série de picos e vales. Assim, o ciclo com maior área é

aquele com maior pico e maior vale (independentemente do tempo em que eles aparecem

dentro do sinal original). Ciclos completos são computados de acordo com os picos (em

ordem decrescente) e conectados a vales (em ordem crescente). Existe ainda uma técnica

similar que permite descartar pequenas oscilações, denominada Mean Peak Counting.

Figura 9 – Representação Mean Crossing Peak Counting (Bathias e Pineau, 2010).

Simple Range Counting: O evento de contagem é definido como a diferença entre dois

extremos locais do sinal. Dois casos diferentes podem ser observados: (I) Se o primeiro

extremo é um vale, a área será positiva; (II) Se o primeiro extremo é um pico, a área será

negativa. Dependendo do caso analisado, algumas áreas positivas serão contadas, algumas

áreas negativas serão contadas ou ambas as áreas serão contadas (positivas e negativas).

Quando as áreas positivas (ou negativas) são computadas, cada área define um ciclo. Se

ambas as áreas (positivas e negativas) são computadas, cada uma define meio ciclo. Um

exemplo é apresentado na figura 10.
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Figura 10 – Representação Simple Range Counting (Bathias e Pineau, 2010).

Rainflow Counting:  Este  é  o  mais  popular  e  provavelmente  melhor  método  de

contagem de ciclos (Fuchs e Stephens, 2001). Ele foi proposto por Matsuishi e Endo (1968).

Com o histórico do carregamento, tensão ou deformação em função do tempo plotado de

forma que o eixo do tempo fique verticalmente para baixo, esses autores imaginaram linhas

indo diagonalmente, de uma reversão até uma amplitude sucessora, como a chuva

percorrendo o teto de um templo (Pagoda Roof). Por isso o método é chamado de Rainflow

Counting (Contagem Fluxo de Chuva, em tradução livre). A operação do método é

apresentada na figura 11, considerando um histórico com quatro picos e quatro vales. As

regras são:

- Rearranjar o sinal para que ele comece com o maior pico ou vale;

- Começando do maior pico (ou vale), descer até a próxima reversão. O “fluxo de

chuva” continua até que a magnitude do próximo pico (ou próximo vale, se o início foi dado

do maior vale) é igual ou maior que o pico (ou vale) no qual o “fluxo de chuva” se iniciou ou

quando um “fluxo de chuva” anterior é encontrado;

- Repita o procedimento para a próxima reversão e continue esses passos até o fim;

- Repita o procedimento para todos os ciclos e partes de ciclos que não foram

utilizados nos passos anteriores.
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Figura 11 – Histórico de carga, tensão ou deformação (Fuchs e Stephens, 2001).

O procedimento é ilustrado na figura 12. Para o histórico de carga da figura 11, o pico

máximo  está  no  ponto  A  e  o  histórico  começa  desse  pico.  Por  isso,  começa-se  do  pico  A,

descendo até a próxima reversão, no ponto B. Uma vez que o próximo pico no ponto C não é

maior que o pico de início (ponto A), deve-se descer verticalmente até o ponto B’ e seguir

diagonalmente  até  o  ponto  D.  Os  próximos  dois  picos  nos  pontos  E  e  G  também  não  são

maiores que o pico de início no ponto A. Por isso, continua-se até o ponto H, no fim do

histórico. Isso resulta em contar meio ciclo com amplitude de A-D. Agora segue-se com a

próxima reversão, que é o vale do ponto B, e que desce diagonalmente até o ponto C. Uma

vez que o próximo vale, no ponto D, é maior que o vale que iniciou o “fluxo”, para-se no

ponto  C  e  computa-se  meio  ciclo  com  amplitude  B-C.  A  próxima  reversão  é  o  pico  C.

Começando por esse ponto, deve-se parar no ponto B’, uma vez que é encontrado um “fluxo”

anterior, que se iniciou no ponto A, resultando em meio ciclo com amplitude C-B’. Na

próxima reversão, que é o vale no ponto D, deve-se avançar até o ponto E. Uma vez que os

vales nos pontos F e H são menores que o vale de início no ponto D, avança-se verticalmente

até o ponto E’ e depois diagonalmente até o ponto I, onde se encerra o histórico. O meio ciclo
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desta contagem, portanto, tem amplitude de D-A (ou D-I). Esse procedimento é repetido até

que o histórico de carregamento se encerre.

Figura 12 – Ilustração do método Rainflow Counting (Fuchs e Stephens, 2001).

Deve ser notado que cada parte do histórico é contada apenas uma vez. Além disso, os

meios ciclos computados sempre ocorrem em pares de igual magnitude, resultando em ciclos

completos. Esse é o motivo pelo qual se reorganiza o histórico para começar com o pico ou

vale de maior magnitude. A tabela 3 mostra a resposta para o sinal da figura 11.

Tabela 3 – Ciclos computados para sinal da figura 11 (Fuchs e Stephens, 2001).

Uma vantagem do Método Rainflow é quando combinado com uma análise de

deformação em entalhes, como mostrado na figura 13. O histórico de carga (figura 13.a) é

aplicado em um componente com entalhe (figura 13.b) resultando em um histórico de
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deformação no entalhe mostrado na figura 13.c. Esse histórico de deformação no entalhe é

então aplicado no espécime axial sem entalhe (figura 13.d), resultando na resposta em tensão

da figura 13.e e no ciclo de histerese tensão-deformação mostrado na figura 13.f. Note que a

contagem por Rainflow resulta em ciclos de histerese fechados, com cada ciclo representando

um ciclo. Por isso, o ciclo de histerese fechado também pode ser utilizado para realizar uma

contagem de  ciclos.  As  pontas  do  maior  ciclo de histerese estão no maior carregamento de

tensão e compressão no histórico de carga (pontos 1 e 4). O dano de cada ciclo pode ser

computado pela amplitude da deformação e a tensão média para aquele ciclo, assim que ele

for identificado no procedimento de contagem. Os pontos de reversão correspondentes podem

ser descartados.
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Figura 13 – Histórico de carregamento em componente com entalhe (Fuchs e Stephens, 2001).
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Alguns pontos interessantes a respeito dos métodos de contagem de ciclos:

- Essas técnicas são aplicáveis apenas em uma variável escalar (não aplicáveis a sinais

de fadiga multiaxiais, por exemplo – posteriormente serão apresentados procedimentos para o

cálculo de tensão equivalente);

- Nenhum método de contagem de ciclos considera a ordem dos eventos. Muitos

autores, entretanto, afirmam que a ordem de ocorrência dos ciclos pode afetar o dano

acumulado para alguns materiais e sobre certas condições de carregamento. Essa

característica é particularmente notável em casos envolvendo fadiga de baixo ciclo, onde o

endurecimento (ou amolecimento) do material pode ser diferente dependendo da ordem dos

eventos de tensão. Entretanto, dentro da fadiga de alto ciclo, o efeito do histórico de eventos

permanece menos óbvio;

- Os métodos também não consideram o formato do ciclo de carregamento (senoidal,

triangular, trapezoidal, etc.), pois a sequência é reduzida a uma sucessão de picos e vales. Na

tensão, Mielke (1980) demonstrou, com experimentos em alguns aços, que o formato do ciclo

não tem influência no limite de fadiga.

2.3.6 Regra de Acumulo de Dano – Palmgren-Miner

Os princípios da caracterização de vida total de fadiga são relevantes apenas para

amplitude constante de carregamento. Entretanto, na realidade, os componentes mecânicos

normalmente são submetidos a ciclos de tensão com diferentes valores de amplitudes, de

médias e de frequências.

O critério mais simples para predizer a extensão de um dano por fadiga induzido por

um ciclo de carregamento é conhecido por Regra de Dano Cumulativo Palmgren-Miner. É

importante comentar que essa é uma regra de dano linear e ela assume que:
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- O número de ciclos de tensão ao qual um componente é submetido, expresso por

uma porcentagem do número total de ciclos de mesma amplitude necessária para causar falha,

fornece a fração do dano;

- A ordem em que os carregamentos de diferentes amplitudes acontecem não afeta a

vida em fadiga. A falha ocorre quando a soma linear do dano de cada nível de carregamento

alcança um valor crítico.

Sendo ni o número de ciclos correspondente ao i-ésimo bloco de carregamento com

tensão alternada constante ai em uma sequência de m blocos e nfi o número total  de ciclos

para ocorrer a falha em ai, então a Regra de Dano de Palmgren-Miner estabelece que a falha

irá ocorrer quando:

= 1 (20)

É importante comentar, entretanto, que o acumulo de dano e a falha sobre condições

de carregamento com amplitude variável é ditada por diversos mecanismos e que a regra de

dano linear pode direcionar a predições errôneas de comportamento de fadiga por amplitude

variável em várias situações.

Para ilustrar o efeito da sequência de carregamento, Schijve (2009) apresenta a figura

14.
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Figura 14 – Sequência de carregamento com dois blocos de ciclos (Schijve, 2009).

Se Sa2 está abaixo do limite de fadiga do material tem-se N2 infinito e n2/N2 = 0. De

acordo com a regra de Miner a amostra nunca irá falhar pois a condição n/N = 1 nunca será

alcançada. Ciclos abaixo do limite de fadiga são incapazes de criar microtrincas sob

carregamento de amplitude constante, entretanto, para carregamentos sob amplitude variável,

esse argumento não é relevante. No caso da figura 14, os ciclos do primeiro bloco (n1 ciclos

com tensão alternada a1) são capazes de nuclear uma trinca. A questão passa a ser se os

ciclos do segundo bloco são capazes de propagar essa trinca. A regra de Miner ignora a

contribuição de ciclos abaixo do limite de fadiga ao crescimento de trincas já existentes.

Esse é um exemplo de que a ordem dos carregamentos pode ser significante para a

vida em fadiga. Schijve (2009) também apresenta um estudo de caso comparando dois

carregamentos com amplitude variável idênticos, porém com sequências invertidas, aplicados

em uma amostra com entalhe. Os resultados experimentais obtidos mostram que, para o caso

em questão, n/N pode variar entre 0.90 e 2.04 (maiores detalhes em Schijve, 2009).
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2.3.7 Teoria da Elasticidade

Quando um corpo está submetido a qualquer tipo de ação, forças internas são

induzidas no corpo. O comportamento do corpo (mudanças em suas dimensões, por exemplo)

está associado especialmente à distribuição das forças internas.

Imaginando um corpo cortado por um plano imaginário, como na figura 15, pode-se

observar:

Figura 15 – Corpo em corte submetido a carregamento externo.

As forças de superfície P1 e P2 são mantidas em equilíbrio (assumindo que o corpo

esteja em equilíbrio) pela força exercida na parte II pela parte I da peça. Essa força,

entretanto, é distribuída por todo plano, ou seja, para uma área Elemental A está sujeita uma

F, consequentemente, a força média por unidade de área é:

é = (21)

A tensão em um ponto em Ar é definida como o limite da equação 21, com A  0.

= lim = (22)
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Percebe-se que não necessariamente P está na direção normal ou tangencial à

superfície cortada. Entretanto, essa tensão pode ser decomposta em componentes, sendo uma

normal (representada por ) e duas tangenciais (representadas por ) ao plano em questão.

Considerando um estado de tensões tridimensional, pode-se representar um elemento

conforme a figura 16:

Figura 16 – Elemento submetido ao estado triplo de tensões (Timoshenko e Goodier, 1951).

Que pode ser representada pelo tensor de tensões:

[ ] = (23)

O índice das tensões normais ( ) indica a direção que a tensão atua. No caso das

tensões cisalhantes ( ),  o primeiro índice indica a direção da normal para o plano na qual a

tensão age e o segundo índice a direção em que ela atua.

Através do cálculo dos autovalores e autovetores do tensor de tensões, obtém-se as

tensões principais e direções principais. Especificamente e exclusivamente nesses três planos

ortogonais, apenas tensões normais apresentam valores não nulos no tensor de tensões. Ele

pode ser representado da seguinte forma:
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[ ] =
0 0

0 0
0 0

(24)

onde, por convenção, 1 2 3. Essas são chamadas de tensões principais e suas direções

são denominadas direções principais.

Associado ao tensor de tensões há também três relações, cujos valores não dependem

do sistema de coordenadas usado. Esses invariantes são:

= + + (25)

= . + . + . ( + + ) (26)

= . . + 2. . . ( . + . + . ) (27)

2.3.8 Teorias de Falha Estática

Em estados de tensões multiaxiais, três teorias de falha são amplamente utilizadas:

Teoria da Tensão de Cisalhamento Máxima (ou Critério de Tresca), Teoria da Energia de

Distorção Máxima (ou Critério de Von Mises) e Teoria da Tensão Normal Máxima (Critério

de Rankine). As duas primeiras teorias são normalmente aplicadas a materiais dúcteis (cuja

falha está normalmente associada a tensões cisalhantes), enquanto a última está associada a

materiais frágeis (que normalmente apresentam falha associada a tensões normais).

Importante ressaltar que esses critérios são válidos para falhas estáticas, porém os conceitos

apresentados a seguir serão utilizados também na apresentação das metodologias de previsão

de vida em fadiga para carregamentos multiaxiais.



36

2.3.8.1 Teoria da Tensão de Cisalhamento Máxima (Critério de Tresca)

Esse critério defende que o escoamento de materiais dúcteis ocorre quando submetidos

a uma tensão cisalhante equivalente à tensão cisalhante máxima que ocorre quando o corpo

está submetido à tensão normal de escoamento, durante o ensaio de tração. Pode-se provar

que essa tensão máxima admissível é:

=
2

(28)

Considerando agora a tensão cisalhante máxima na qual determinado componente é

submetido, em função das tensões principais, tem-se:

=
2

(29)

A representação gráfica desse critério, para o caso biaxial, é apresentada na figura 17.

Para qualquer combinação de tensões 1 e 2 que esteja fora dos limites do hexágono, pode-se

dizer que haverá falha do material.

Figura 17 – Envoltória de falha por Tresca (Hibbeler, 2004).
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2.3.8.2 Teoria da Energia de Distorção Máxima (Critério de Von Mises)

Esse critério assume que o material dúctil submetido a um carregamento

tridimensional sofrerá escoamento quando a energia interna induzida ao material por esse

carregamento for igual à energia interna acumulada no material durante o ensaio de tração

convencional.

Para o ensaio de tração convencional, a energia interna equivale à área abaixo da curva

tensão por deformação, que pode ser expressa pela relação:

=
1
2

. . (30)

Pode-se definir a energia interna de deformação para o caso de carregamento

tridimensional, como função das tensões e deformações principais:

=
1
2

. . +
1
2

. . +
1
2

. . (31)

A tensão de Von Mises, portanto, pode ser expressa em função das tensões normais e

cisalhantes, em qualquer sistema de coordenadas ortogonal, por meio da expressão:

=

=
1
2

[ + + ( ) + 6. ( + + )]
(32)

A representação gráfica desse critério, para o caso biaxial, é apresentada na figura 18.

Assim como no critério de Tresca, para qualquer combinação de tensões 1 e  2 que esteja

fora dos limites do elipsoide, pode-se dizer que haverá falha do material.
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Figura 18 – Envoltória de falha por Von Mises (Hibbeler, 2004).

2.3.8.3 Teoria da Tensão Máxima Normal (Critério de Rankine)

Essa teoria, aplicada a materiais frágeis, afirma que o mesmo irá sofrer fratura

simplesmente quando a tensão principal máxima ( 1) atingir o valor igual ao limite de ruptura

R, obtido através do ensaio de tração simples. Portanto, pode-se concluir que:

| | = (33)

Essa teoria é válida para materiais que apresentam diagramas de tensão-deformação

similares tanto para tração quanto compressão. A equação 33 indica isso, uma vez que R é

igualado ao módulo de 1 (lembrando 1>0 - tensão de tração e 1<0 - tensão de compressão).

Para que o carregamento seja caracterizado como de tração ou compressão, a equação 33

resulta em:

= (34)
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2.3.9 Teorias de Falha por Fadiga

Neste tópico serão apresentadas duas teorias de falha por fadiga, aplicáveis aos casos

multiaxiais proporcionais (tensões principais não mudam suas direções em função do tempo).

Pode-se perceber que ambas usam como base os critérios usados em casos estáticos, descritos

anteriormente.

2.3.9.1 Critério de Sines

Esse método usa como base a tensão de cisalhamento octaédrica (Von Mises). Ele

permite calcular as tensões equivalentes aeq e  meq (alternada e média, respectivamente) que

podem ser utilizadas em conjunto com os dados obtidos em ensaios uniaxiais. A tensão

alternada equivalente, de acordo com Sines é:

=
( ) + ( ) + ( )

2
(35)

onde a1,  a2 e  a3 são as tensões alternadas principais e são obtidas via equação 2 e das

respectivas tensões principais. Mais informações podem ser encontradas em Fuchs e Stephens

(2001).

Já a tensão média equivalente é calculada pela soma das tensões normais médias em

quaisquer três direções perpendiculares (primeiro invariante do tensor de tensões):

= + + (36)
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2.3.9.2 Critério de Langer

Utiliza como base a máxima tensão alternada cisalhante e é similar ao Critério de

Tresca para carregamentos estáticos. Se a tensão alternada é produzida por uma única força

alternada, a máxima tensão cisalhante alternada pode ser determinada a partir do

carregamento máximo e mínimo. A expectativa de vida é obtida, portanto, da curva S-N

uniaxial, considerando a tensão normal média e usando a tensão equivalente:

= 2. (37)

Embora não seja escopo deste trabalho, é importante comentar que o Método de

Langer também pode ser utilizado considerando entrada de deformação, em vez de tensão

(maiores detalhes em Fuchs e Stephens, 2001).

2.3.10 Carregamento Proporcional e Não-proporcional

Considere um componente submetido a um carregamento cíclico multiaxial. O

carregamento é denominado proporcional se durante as mudanças e flutuações do

carregamento os diferentes componentes do tensor de tensões variarem em uma proporção

constante entre eles. Para Suresh (1998), para um determinado ponto do componente, o

carregamento proporcional ocorre se as tensões principais 1, 2 e 3 variarem em função do

tempo da seguinte maneira:

= = (38)

= = (39)
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Já Bishop e Sherratt (2000) considera, além das equações acima, outras duas

condições que definem a proporcionalidade do carregamento. Para ele, os ângulos das tensões

principais também devem permanecer constantes em função do tempo:

= (40)

= (41)

Através das equações 38, 39, 40 e 41 verifica-se que, para um carregamento multiaxial

ser considerado proporcional, a razão entre quaisquer dois componentes do tensor de tensões

deve permanecer constante em função do tempo.
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3 DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO

Esta seção tem como objetivo:

- Apresentar as funcionalidades do algoritmo desenvolvido, fluxogramas,

metodologias aplicadas e também suas entradas e saídas de dados;

- Desenvolver os equacionamentos necessários para adequar os fundamentos teóricos

apresentados na revisão bibliográfica às funcionalidades e ferramentas do MatLab®;

- Validar a ferramenta por meio da resolução de exercícios e estudos de casos

disponíveis na literatura. Importante comentar que todas as sub-rotinas deste trabalho foram

validadas separadamente também, entretanto não é escopo do trabalho apresentar as etapas da

validação individualmente, sendo apresentada aqui apenas a validação final, que engloba todo

o algoritmo.

Não é objetivo desta seção apresentar o código-fonte do algoritmo, suas funções e sub-

rotinas. Esses serão totalmente disponibilizados na seção de anexos e em cd-rom.

3.1 MATLAB ®

O MatLab® (MATrix LABoratory)  é  um  ambiente  computacional  com  enfoque  em

programação de cálculos numéricos científicos e de engenharia. Entre suas funcionalidades

estão processamento de sinais, manipulação de matrizes, resolução de equações diferenciais e

apresentação de gráficos 2D e 3D. O objetivo do MatLab® é permitir que os usuários

resolvam uma grande quantidade de problemas numéricos e analíticos usando métodos

baseados em matrizes. Sua grande vantagem, comparada a outras linguagens de programação

(como Basic, C e Pascal) está em sua flexibilidade e versatilidade na resolução de análises

numéricas e simulações. Por outro lado, por se tratar de uma linguagem de alto nível,

apresenta baixa eficiência computacional se comparado com essas linguagens. Outra
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desvantagem é o alto custo de licença de uso desta ferramenta. Nos últimos 20 anos, ela vem

sendo desenvolvida e se tornou uma das ferramentas mais utilizadas no meio acadêmico, em

cursos nas áreas de ciências, engenharia e tecnologia.

3.2 ESTRUTURAÇÃO DA FERRAMENTA

O algoritmo é estruturado através de um arquivo principal (denominado MAIN) e de

diversas sub-rotinas, responsáveis pela manipulação de dados e todas as operações necessárias

para a previsão de vida.

Focando no objetivo didático da ferramenta, durante diversas etapas do processo

interativo serão apresentados slides, chamados “Resumo Teórico”. Eles apresentarão os

conceitos teóricos básicos, de maneira objetiva, necessários para o entendimento das diversas

etapas de cálculo do programa. Assim, o usuário desenvolve em paralelo a capacidade de, ao

mesmo tempo em que resolve problemas de fadiga dos materiais, amadurecer os fundamentos

associados a essas metodologias. É importante ressaltar que não é objetivo desse conjunto de

slides substituir outras fontes bibliográficas, devendo ser utilizado em paralelo com as

mesmas.

Desenvolveu-se também uma sub-rotina chamada “sub_config”, com objetivo de

auxiliar o usuário a “instalar” a ferramenta antes da primeira utilização e também contendo

algumas opções de configuração do algoritmo.

A seguir, as demais sub-rotinas serão apresentadas individualmente com um maior

nível de detalhes.
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3.2.1 Dados de Entrada

O principal dado de entrada a ser lido pelo algoritmo é o tensor de tensões em função

do tempo. Essa informação será introduzida no programa utilizando arquivos do tipo CSV

(comma-separated values). Entre as vantagens de se trabalhar com esse tipo de arquivo estão:

- CSV é uma das estruturas de armazenamento de dados mais simples;

- Apresenta um equilíbrio, sendo legível tanto por máquinas quanto por humanos;

- Pode ser manipulado por diversos editores de texto/tabelas.

Arquivos CSV apresentam uma estrutura bidimensional, consistindo de linhas e

colunas de dados, sendo que as colunas são separadas por vírgulas (Comma). Um exemplo de

arquivo é apresentado na figura 19.

Figura 19 – Exemplo de arquivo CSV.

Nesse exemplo, o arquivo apresenta 5 linhas e 4 colunas. As colunas da primeira linha

apresentam atributos. As demais linhas associam dados a esses atributos. Esse arquivo, por

exemplo, pode ser facilmente importado para um editor de planilhas, como o Microsoft

Excel®.

O arquivo de entrada do algoritmo deverá apresentar 7 colunas, sendo organizado:

Figura 20 – Organização do arquivo de entrada CSV.
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Cada uma das linhas do arquivo representa o tensor de tensões para determinado valor

de tempo.

3.2.2 Fluxograma Principal

Para a previsão de falha por fadiga pelo Método S-N, o fluxograma principal do

algoritmo desenvolvido é apresentado nas figuras 21 e 22. Cada uma das sub-rotinas

indicadas nesse fluxograma serão descritas posteriormente com um nível maior de detalhes.
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Figura 21 – Fluxograma principal do programa.
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Figura 22 – Fluxograma principal do programa (continuação).
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3.2.2.1 Sub-rotina: Leitor do Arquivo .CSV (sub_csv_reader)

Essa sub-rotina é responsável apenas pela leitura do arquivo .csv. Esses dados são

arquivados dentro de uma matriz de tamanho n x 7, que será o ponto de partida para o cálculo

numérico. Nessa sub-rotina também será apresentado o primeiro “Resumo Teórico”, que

abordará o conceito de tensor de tensões. Por fim, será apresentado o gráfico contendo as

componentes  do  tensor  de  tensões  referentes  ao  sinal  que  foi  introduzido  no  programa.   A

figura 23 apresenta um exemplo de gráfico contendo um sinal de tensão uniaxial:

Figura 23 – Gráfico com as componentes do tensor de tensões.
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3.2.2.2 Sub-rotina: Teste de Proporcionalidade (sub_proportionality_check)

Essa sub-rotina tem como objetivo verificar a proporcionalidade do sinal de entrada.

Seu papel é de extrema importância, pois a metodologia disponível no código é aplicável

apenas para casos proporcionais. No caso de ser constatado pela sub-rotina que o sinal é não-

proporcional, a sub-rotina apresentará um alerta e o programa será encerrado.

Tomando como base as equações 38, 39, 40 e 41, verifica-se que, se as mesmas são

satisfeitas, as equações 42 e 43 também são satisfeitas:

= (42)

= (43)

Também se pode constatar que, se a razão entre todas as componentes do tensor de

tensões, em todas as combinações possíveis entre dois termos, se mantém constante, as

equações 38, 39, 40, 41, 42 e 43 são satisfeitas. É possível verificar graficamente essas

relações. A figura 24 apresenta um carregamento triaxial proporcional e a relação entre suas

componentes apresenta um comportamento linear.

Figura 24 – Carregamento proporcional: Gráficos de 3=f( 1), 2=f( 1) e 3=f( 2).
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Já no caso de um carregamento não-proporcional, como na figura 25, os gráficos

apresentam um comportamento não-linear que evidenciam a não-proporcionalidade do

carregamento.

Figura 25 – Carregamento não-proporcional: Gráficos de 3=f( 1), 2=f( 1) e 3=f( 2).

Assim, o artifício utilizado nessa sub-rotina para verificar a proporcionalidade do sinal

de entrada é realizar regressões lineares, em combinações de dois em dois termos, entre todas

as componentes do tensor de tensões. A tabela 4 apresenta essas combinações:

Tabela 4 – Relações entre as componentes do tensor de tensões calculadas na sub-rotina.

Calculando os coeficientes de determinação (R2) para cada uma das 15 combinações

possíveis, chega-se à seguinte conclusão:

Se todos os coeficiente de determinação (R2) = 1  Carregamento proporcional;

Se ao menos um coeficiente de determinação (R2)   1  Carregamento não-

proporcional.
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Para eliminar a eventual ocorrência de erros por truncamento (provenientes do cálculo

numérico), admitiu-se uma tolerância para os valores de coeficientes de determinação, de

modo que:

Se todos os coeficiente de determinação (R2)  0.995  Carregamento proporcional;

Se ao menos um coeficiente de determinação (R2)  0.995  Carregamento não-

proporcional.

A figura 26 apresenta um fluxograma dessa sub-rotina, com o objetivo de ilustrar as

etapas de cálculo programadas.

Figura 26 – Fluxograma da sub-rotina para verificação de proporcionalidade.

Observações:

* Etapa 2: Etapa para manter a estabilidade do MatLab® durante a regressão linear;

** Etapa 3: Quando apenas uma componente do tensor de tensões for não-nula

(carregamento uniaxial) a sub-rotina identifica essa condição e avisa ao usuário que se trata de

um carregamento uniaxial.
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Junto com essa sub-rotina, será apresentada um “Resumo Teórico” justamente

apresentando os conceitos de proporcionalidade de carga e, novamente, alertando que apenas

carregamentos proporcionais são aceitos pelo algoritmo.

Para validação, foram rodados 7 casos de carregamento distintos, tentando englobar as

principais condições possíveis que a rotina deverá interpretar. Os casos estão apresentados na

tabela 5 e em todas as condições apresentadas, a rotina apresentou o resultado esperado.

Tabela 5 – Sinais utilizados para validação da sub-rotina de teste de proporcionalidade.
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3.2.2.3 Sub-rotina: Entrada de Dados de Material – (sub_material_input)

Aqui ocorre a entrada de dados para o problema. Inicialmente são solicitados os

limites de resistência ( u) e de escoamento ( yd) do material. Essas duas informações são

utilizadas como entrada para os critérios de efeito de tensão média. Logo após são solicitadas

as informações necessárias para caracterizar a curva de Wöhler do material. A figura 27

mostra os pontos que são solicitados pelo algoritmo.

Figura 27 – Pontos de interesse para caracterização da curva de Wöhler.

Uma imagem similar à figura 27 é apresentada também no “Resumo Teórico” dessa

sub-rotina, porém apresentando alguns conceitos e informações adicionais.

Muitos exercícios na literatura não consideram a região de baixo-ciclo da curva S-N,

fornecendo uma curva de Wöhler que é válida a partir de N = 0,5 ciclo, sendo este ponto da

curva normalmente associado à tensão limite de resistência u (figura 28.b). Essa abordagem

também pode ser representada no algoritmo, apenas alterando a tensão e o número de ciclos

que caracterizam a zona de fadiga alto ciclo.
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Figura 28 – Curvas S-N considerando e não considerando fadiga de baixo ciclo.

Após a entrada dos dados, são então calculados os coeficientes de Basquin, via

equação 5. Um artificio matemático adicional é necessário nessa etapa. O coeficiente de

Basquin b é calculado pela seguinte expressão:

=
1

log (44)

Entretanto, o MatLab® só  realiza  o  cálculo  de  logaritmos  para  a  base  10.  Logo,  isso

obriga a usar a propriedade de logaritmos para mudança de base, sendo:

log =
log
log

(45)

Desse modo, substituindo os valores, chega-se à seguinte relação introduzida no

código do programa:
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=
1

log

log

(46)

Como última etapa da sub-rotina, a curva de Wöhler é montada e apresentada com

base nas informações fornecidas pelo usuário.

3.2.2.4 Sub-rotina: Fatores Corretivos (sub_marin_kf)

Esta sub-rotina tem como objetivo permitir a aplicação dos coeficientes de Marin e o

fator de concentração de tensão em fadiga KF. Uma vez que essas informações não são

mandatórias para que a análise seja realizada, é necessária a solicitação do usuário para que a

sub-rotina seja acionada. O “Resumo Teórico” apresentado nessa etapa aborda justamente os

conceitos associados a esses dois tópicos.

Uma vez aplicados os coeficientes de Marin, os coeficientes de Basquin ( ’f e b) são

calculados novamente considerando o novo limite de resistência à fadiga, calculado via

equação 5.

Quanto ao fator de concentração de tensão, ele atua diretamente no sinal de entrada,

agindo como um fator multiplicativo para todas os componentes do tensor de tensões. Se

houverem diferentes fatores de concentração de tensão para cada componente do tensor de

tensões, eles devem ser aplicados diretamente no arquivo de entrada .csv e KF, neste caso,

deve assumir valor unitário.
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3.2.2.5 Sub-rotina: Cálculo das Tensões Principais (sub_main_stress)

O objetivo desta sub-rotina é receber o sinal de entrada (na forma de uma matriz Nx7)

e calcular as tensões principais em função do tempo. Uma segunda etapa consiste em ordenar

as tensões principais de modo que 1 2 3.

3.2.2.6 Sub-rotina: Verificação de Multiaxialidade (sub_multiaxiality)

Essa sub-rotina tem como objetivo simplesmente verificar quais tensões principais do

sinal de entrada são não-nulas. Ela é importante para definir quais componentes serão

submetidas à sub-rotina de Processamento do Sinal de Entrada, uma vez que essa sub-rotina

não foi estruturada para receber componentes nulas.

3.2.2.7 Sub-rotina: Processamento do Sinal de Entrada (sub_processamento_do_sinal)

O  sinal  de  entrada,  antes  de  ser  submetido  à  contagem  de  ciclos Rainflow, deve ser

pré-processado para que o algoritmo seja capaz de calcular de maneira robusta e confiável o

número de ciclos. Bishop e Sherratt (2000) citam que os cuidados que devem ser tomados

antes de realizar a contagem de ciclos por Rainflow:

- Devem ser extraídos os picos e vales do sinal, de modo que todos os demais pontos

sejam descartados;

- O início e o fim do sinal devem apresentar o mesmo valor. Isso pode ser feito de

diversas maneiras, mas a mais simples é adicionar um ponto ao final do sinal com o valor

correspondente ao início do sinal;

- Localizar o maior valor absoluto e reorganizar a ordem do sinal, de modo que esse

valor esteja no início do sinal (e, consequentemente, no final, para atender ao ponto citado

anteriormente).
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Além desses, outro cuidado que pode auxiliar a evitar problemas numéricos é eliminar

valores idênticos e consecutivos do sinal. Esses valores, caso se tratem de extremos, poderão

provocar erros durante a contagem de ciclos.

Segue na figura 29 o fluxograma da sub-rotina responsável pelo pré-processamento do

sinal no algoritmo, antes de submetê-lo à sub-rotina da contagem de ciclos Rainflow.

Figura 29 – Fluxograma: Pré-processamento do sinal de entrada.

Nota-se que as etapas de eliminar a repetibilidade de valores consecutivos e eliminar

valores não-extremos são executadas duas vezes. Isso ocorre pois, uma vez que é introduzido

um último ponto no sinal (com valor igual ao ponto inicial), é necessário verificar ambas as

condições considerando esse novo valor.

É importante destacar que a validação dessa sub-rotina levou em consideração

diversos sinais com diferentes características, para comprovar a robustez do código. Na figura
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30, é apresentado apenas um exercício de validação, calculado manualmente e posteriormente

pela sub-rotina do programa. O sinal de entrada contém todos as fontes de erros descritas

anteriormente (ex. repetibilidade de valores consecutivos, valores não-extremos, pico final

com  diferente do pico inicial, etc.). Segue a resolução manual, passo a passo:

Figura 30 – Exercício de pré-processamento do sinal de entrada: Resolução.

Já na figura 31, é apresentada a resposta pela sub-rotina. Os resultados,

conforme esperado, direcionaram-se para uma resposta em comum:
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Figura 31 – Exercício de pré-processamento do sinal de entrada: Resposta do algoritmo.

3.2.2.8 Sub-rotina: Contagem de Ciclos Rainflow Counting (sub_contagem_de_ciclos)

Essa sub-rotina é responsável pela contagem de ciclos pelo método Rainflow

Counting. É também a única sub-rotina que não foi desenvolvida neste trabalho, sendo

retirada diretamente da homepage da MathWorks®, desenvolvedora do MatLab®.

Para a contagem de ciclos, o dado de entrada da sub-rotina deve ser um vetor nx1,

representando a variação da tensão equivalente em função do tempo. As informações de saída

são:

- Tensão alternada do Ciclo ( a);
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- Tensão Média do Ciclo ( m);

- Quantidade de Ciclos (n).

Para validar a sub-rotina, foram resolvidos dois exercícios, apresentados a seguir:

- Exercício de Validação 1 (Bishop e Sherratt, 2000): Sinal conforme tabela 6:

Tabela 6 – Exercício 1 de Rainflow Counting: Sinal de entrada (Bishop e Sherratt, 2000).

As figuras 32 e 33 apresentam a resolução deste exercício de validação:

Figura 32 – Exércicio 1 de Rainflow Counting: Resolução (primeiro passo) (Bishop e
Sherratt,2000).

Figura 33 – Exercício 1 de Rainflow Counting: Resolução (segundo passo) (Bishop e
Sherratt,2000).



61

Por fim, a resposta do autor para o exercício proposto é apresentada na tabela 7:

Tabela 7 – Exercício 1 de Rainflow Counting: Resposta do autor (Bishop e Sherratt, 2000).

Resolução pela sub-rotina (figura 34):

Figura 34 – Exercício 1 de Rainflow Counting: Resposta do algoritmo.

Repare que, utilizando as relações:

= 2. (47)

= 2. (48)
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E somando a quantidade de ciclos para tensões alternadas iguais, tem-se o mesmo

resultado.

- Exercício de Validação 2: Sinal por Blocos com amplitudes diferentes, sendo 3

Ciclos com a=50 / m=0 e 2 Ciclos com a=100 / m=0.

Tabela 8 – Exercício 2 de Rainflow Counting: Sinal de entrada.

Antes de entrar com o sinal de entrada, ele deve ser pré-processado (veja seção

3.2.2.7), para que sejam atendidas as condições de estabilidade do algoritmo Rainflow

Counting. O sinal de entrada que, de fato, deve ser usado, após processamento, é:

Tabela 9 – Exercício 2 de Rainflow Counting: Sinal pós-processado.
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Figura 35 – Exercício 2 de Rainflow Counting: Resposta do algoritmo.

Após o cálculo por Rainflow Counting, o usuário deve selecionar um dos dois critérios

disponíveis para cálculo de tensão equivalente.

3.2.2.9 Sub-rotina: Método de Langer / Sines (sub_langer_method e sub_sines_method)

Essas  sub-rotinas  usam  como  entrada  as  tensões  alternadas  ( a1,  a2  e a3) e tensões

médias ( m1, m2 e m3) obtidas por meio do Rainflow Counting. Caso o método de Langer seja

escolhido, a equação 37 será utilizada para o cálculo da tensão equivalente. Já, no caso da

opção por Sines, a equação 35 é aplicada. Em ambos os casos, o cálculo da tensão média

equivalente ( meq) é efetuado através da equação 36. A saída, para as duas sub- rotinas fornece
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uma matriz Nx3, onde cada coluna representa, respectivamente, aeq,  meq e o número de

ciclos.

3.2.2.10 Sub-rotina: Aplicação da Regra de Miner (sub_miner_rule)

Esta é a sub-rotina final do cálculo de previsão de vida. Nela, o usuário poderá

selecionar o critério de cálculo de efeito de tensão média e, então, é aplicada a regra linear de

dano acumulativo Palmgren-Miner, considerando a tensão equivalente calculada por um dos

métodos disponíveis no código. O fluxograma simplificado desta sub-rotina é apresentado na

figura 36:

Figura 36 – Fluxograma do cálculo de dano e vida.

Após a escolha do critério de efeito de tensão média foi acrescentada uma função

adicional nesta sub-rotina. O algoritmo calcula a máxima tensão equivalente ( maxeq) dos

dados de entrada e, caso alguma das condições abaixo sejam satisfeitas, uma mensagem será

apresentada, podendo até mesmo abortar a análise:



65

- Se maxeq u  Mensagem indicará a ocorrência de falha estática no componente e

o cálculo de previsão de falha será abortado;

-  Se  maxeq yd  Mensagem indicará que, devido à ocorrência de deformação

plástica, a metodologia -N é mais adequada nesse caso. O algoritmo, de qualquer maneira,

irá prosseguir com o cálculo pelo método S-N;

- Se maxeq f  O dano assume o valor de 1E-90 e, consequentemente, a vida (em

ciclos) assume um valor de 1E90 (o que pode ser interpretado como vida infinita).

Caso nenhuma das condições acima seja satisfeita, o algoritmo dá inicio ao cálculo

através do Palmgren-Miner. Como padrão, estipula-se o dano acumulativo admissível igual a

1,0 (equação 20), entretanto esse valor pode ser alterado na sub-rotina de configuração do

algoritmo (sub_configuracao.m).

Para o cálculo de vida em função do tempo, o algoritmo utiliza duas informações. A

primeira é a quantidade de ciclos até a falha, calculado no passo anterior. A segunda é a

variação do tempo ( t)  indicada na primeira coluna do arquivo de entrada CSV. Com esses

dois dados chega-se a vida em função do tempo:

( ) = ú . (49)

Para que essa função funcione adequadamente, o sinal do arquivo CSV deve

apresentar um ciclo completo, ou seja, o valor de tensão inicial deve ser o mesmo que o final.

3.3 VALIDAÇÃO DO ALGORITMO

Nesta seção, tem-se como objetivo validar o código desenvolvido por meio de

exercícios e exemplos da literatura clássica.
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3.3.1 Exemplo de Validação 1 - Shigley et al (2005)

Neste exemplo pretende-se validar o cálculo do algoritmo aplicando os coeficientes de

Marin.

Supondo um eixo rotativo, sustentado em mancais de esferas em A e D e carregado

por uma força não-rotativa F de 6,8 kN. Empregando resistências “mínimas” ASTM, estime a

vida da peça. Serão assumidas as seguintes propriedades de materiais:

u = 690 MPa; yd = 580 MPa; f = 347,8 MPa (para 1E6 Ciclos).

Coeficientes de Marin: Ka = 0,798; Kb = 0,858; Kc = Kd = 1,0.

Concentradores de Tensão: KF = 1,51 (para o ponto B)

No exercício em questão, Shigley et al. (2005) demonstra de maneira mais

aprofundada como são estimadas as propriedades do material, os coeficientes de Marin e os

concentradores de tensão. O escopo deste trabalho, entretanto, não é detalhar essas técnicas e

sim realizar um comparativo entre resposta dos autores e a resposta da ferramenta

desenvolvida. Para maiores detalhes sobre os dados apresentados acima, recomenda-se a

consulta da referência bibliográfica em questão (Shigley et al., 2005). As dimensões do eixo

são apresentadas na figura 37:

Figura 37 – Eixo rotativo submetido a carregamento não-rotativo (Shigley et al., 2005).
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Por equilíbrio de forças e momentos pode-se calcular as forças reativas R1 e  R2,

respectivamente 2,78 e 4,02 kN. Com essas informações é possível esboçar o diagrama de

momentos para o eixo em questão, conforme a figura 38.

Figura 38 – Diagrama de momento de flexão no eixo (Shigley et al. , 2005).

Há três pontos de interesse para o estudo deste componente.  O primeiro é o local de

aplicação da carga, por apresentar o maior momento de flexão. Entretanto, ele não apresenta

nenhum concentrador de tensão e é a seção do eixo com maior diâmetro (e,

consequentemente, maior momento de inércia). Já o ponto B e ponto C apresentam

concentradores de tensão devido à mudança de seção. Já que o ponto B apresenta um

momento de flexão e um concentrador de tensão maior do que o ponto C, esse será o ponto de

estudo neste exercício.

Em muitas situações, a região crítica para o cálculo de vida em fadiga não é evidente,

sendo necessário realizar o cálculo para diferentes regiões até que se chegue ao valor crítico.

Neste exemplo, embora seja considerado o ponto B como de estudo, pode-se também fazer a

verificação de vida em fadiga para os outros pontos de destaque também, a fim de confirmar

as considerações feitas anteriormente.
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Utilizando os dados informados na descrição do exemplo e uma curva S-N como na

figura 39, os autores prosseguem calculando o momento de flexão (equação 50) e a tensão de

flexão (equação 51) no ponto B.

Figura 39 – Exercício de validação 1: Curva de Wöhler.

= . = 695 . (50)

= . = 1,51.
695
3,22

= 325,9 (51)

A resposta dos autores para esse exercício é de 45.700 ciclos até a falha.

Resolução pelo Algoritmo: O sinal de entrada é simplesmente uniaxial com a

componente 1 variando  conforme  a  descrição  do  exercício.  A  figura  40  mostra  a

configuração do arquivo.csv para esse exemplo:
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Figura 40 – Exercício de validação 1: Arquivo CSV.

Quanto ao material, ele foi caracterizado conforme abaixo. Observe que o Número de

Ciclos para caracterização de Fadiga Alto Ciclo usado foi de 0,5. Isso se deve ao fato de ter

sido usado o limite de resistência do material como ponto inicial da curva do Wöhler, o que

justifica que a falha ocorra em 0,5 ciclo (o que representaria, teoricamente, um ensaio de

tração). Quanto ao critério de Cálculo de Efeito de Tensão Média, nesse exemplo em

particular ele é indiferente, uma vez que se trata de um carregamento completamente

reversível.

Figura 41 – Exercício de validação 1: Dados de entrada.

A resposta obtida pelo algoritmo foi de:
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O que representa uma correlação entre a resposta dos autores e a obtida pelo algoritmo

de 98,8%.

3.3.2 Exemplo de Validação 2 – Shigley et al (2005)

O objetivo deste exemplo é validar o cálculo do algoritmo considerando os Critérios

de Cálculo de Efeito de Tensão Média.

Uma barra de aço é submetida a um carregamento cíclico tal que max = 60 MPa e min

=    -20  MPa  .  Para  o  material,  u =  80  MPa  e  yd = 65 MPa. O limite de resistência, já

corrigido,  é  f =  40  MPa  e f = 0,9. Estime o número de ciclos para falha por fadiga,

empregando o Critério de Goodman e o Critério de Gerber.

Figura 42 – Barra de aço submetida a carregamento cíclico.

A resposta dos autores para esse exercício é de 34.000 ciclos (considerando critério de

Goodman) e 468.000 ciclos (considerando critério de Gerber).
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Resolução pelo Algoritmo: Esse exercício apresenta um ponto adicional a ser

discutido. O fator f é usado para caracterizar a máximo para qual a curva de Wohler é válida.

Entretanto, esse valor é superior ao limite de escoamento do material ( yd = 65 MPa). Como já

comentado anteriormente, sabe-se que, para casos onde há deformação plástica (acima do

limite de escoamento), é indicado a utilização do Método Vida sob deformação, ou seja,

mantendo essa linha de raciocínio, o ideal é que a curva de Wöhler fosse caracterizada para

valores inferiores à tensão de escoamento do material, o que não acontece nesse exemplo.

Quanto a resolução, o sinal de entrada utilizado foi:

Figura 43 – Exercício de validação 2: Arquivo CSV.

A caracterização da curva de Wöhler, nesse caso, foi feita da seguinte maneira:

Figura 44 – Exercício de validação 2: Curva de Wöhler.
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Os resultados obtidos foram:

O que representa uma correlação entre a resposta dos autores e a obtida pelo algoritmo

de 100%.

3.3.3 Exercício de Validação 3 – Suresh (1998)

O objetivo deste exemplo é validar o cálculo do algoritmo considerando o Fator de

Concentração de Tensão KF e também os Critérios de Cálculo de Efeito de Tensão Média.

Uma haste com um entalhe em sua circunferência é submetida à flexão, sendo a =

200  MPa  e  m =  250  MPa.  Considere  para  o  entalhe  um  fator  KF = 1,2. O teste de flexão

rotativa em laboratório (em amostras sem entalhes) forneceu a seguinte equação de Basquin:

= 1000. (2 ) , (52)
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O Limite de resistência à fadiga foi estimado em 280 MPa. É dado também u= 1050

MPa e yd = 600 MPa. Estime a vida da região do entalhe deste componente.

Figura 45 – Haste com entalhe submetida a flexão.

A resposta do autor para esse exercício é de 8.855 reversões (ou 4427.5 ciclos).

Resolução pelo Algoritmo: Como o algoritmo solicita como entrada os pontos da

curva de Wöhler, a própria equação 52 será usada justamente para gerar esses pontos.

Observe também que, neste caso, a equação de Basquin fornecida pela descrição do exercício

considera o número de reversões enquanto o algoritmo considera o número de ciclos

(conforme equação 5). A tabela 10 foi montada, por meio da equação 52 para calcular os

valores de a para N = 0,5 e Nf para f = 280 MPa.

Tabela 10 – Exercício de validação 3: a em função de Nf.

Assim, definiu-se os pontos que caracterizam a curva de Wöhler em função do número

de ciclos. O arquivo .csv que caracteriza o sinal de tensão, é apresentado abaixo:



74

Figura 46 – Exercício de validação 3: Arquivo CSV.

Já os dados referentes ao material, são:

Figura 47 – Exercício de validação 3: Dados de entrada.

Como não foi especificado o critério de efeito de tensão média na descrição do

exercício, optou-se por realizar o cálculo utilizando os três critérios disponíveis no algoritmo.

Os resultados obtidos foram:
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Observa-se que o resultado obtido utilizando o critério de Goodman é de 4.384 ciclos,

o que dá uma correlação em relação à resposta do autor e a obtida pelo algoritmo de 99.0%.

Uma observação que pode ser feita é em relação à divergência de resultados entre os

três critérios de falha. Enquanto Goodman e Soderberg apresentam uma estimativa de vida

inferior a 5.000 ciclos, Gerber considera vida infinita para a região de estudo.

Por meio das equações 17, 18 e 19, pode-se calcular ’e para os três critérios.

Considerando os dados do exercício em questão, tem-se os seguintes resultados:

Goodman - ’e = 336 MPa

Soderberg - ’e = 480 MPa

Gerber - ’e  = 217 MPa

Nota-se que a Tensão Alternada Efetiva ( ’e) para Gerber está abaixo do limite de

resistência à fadiga do material, o que justifica a vida infinita apontada pelo algoritmo.

Os resultados acima levantam outro ponto de interesse. Apenas alterando os critérios

de efeito de tensão média pode-se ter uma enorme divergência de resultados. Isso é uma

evidência de quão divergente o método S-N pode ser e demonstra também a importância de se

utilizar dados precisos e critério de tensão média adequado ao tipo de material utilizado.
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3.3.4 Exercício de Validação 4 – Suresh (1998)

Neste exercício será usado o mesmo já descrito na seção 3.3.3. Entretanto, o sinal de

entrada  será  modificado,  de  modo  que  a  resposta  final  do  exercício  não  se  modifique.  O

objetivo deste exercício é verificar se a sub-rotina de tratamento de sinal realiza sua função de

maneira adequada e se a regra de dano linear de Palmgren-Miner também é computada

corretamente. Comparando o novo sinal de entrada com o da seção 3.3.3, tem-se:

Figura 48 – Comparativo entre sinal de entrada do exercício 3 e exercício 4.

As principais diferenças entre os sinais são:

- O Sinal do exercício 3 considera apenas um ciclo completo, enquanto o deste

exercício considera quatro ciclos completos (o que, teoricamente, deve gerar um número de

ciclos até a falha quatro vezes menor);

-  O sinal  do  exercício  3  inicia-se  no  máximo valor  absoluto  de  tensão  (pré-requisito

para o Rainflow Counting, conforme já comentado anteriormente), enquanto o sinal do

exercício 4 inicia-se em um valor qualquer diferente do máximo absoluto de tensão;

- O sinal do exercício 3 termina justamente no mesmo valor de tensão na qual ele se

inicia (450 MPa), encerrando o ciclo completamente. Já o exercício 4 não termina no mesmo

ponto onde se inicia.
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O algoritmo deve ser capaz de lidar com essas alterações meramente organizacionais

sem  alterar  a  resposta.  Todos  os  outros  dados  de  entrada  são  os  mesmos  do  exercício  de

validação 3.

O resultado esperado para esse exercício é que ele seja ¼ da resposta do exercício de

validação 3, ou seja, 1096,1 ciclos.

Resolução pelo Algoritmo:

Considerando o resultado esperado com o obtido pelo algoritmo, tem-se uma

correlação de 100,0%.

3.3.5 Exercício de Validação 5 – Fuchs e Stephens (2001)

Neste exercício será considerado um caso com tensão biaxial, validando assim o

algoritmo desenvolvido para cálculo de tensão equivalente pelo Critério de Sines. Não é

objetivo deste exercício apresentar um resultado de previsão de vida.
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Um tubo com extremidades fechadas, com diâmetro d = 50 mm e parede com

espessura e = 3 mm é submetido à pressão interna P que varia entre 0 e 30 MPa. Calcule a

Tensão Alternada Equivalente ( aeq) e Tensão Equivalente Média ( meq) para esse caso:

Figura 49 – Tubo de parede fina submetido a pressão interna variável.

Considerando a teoria de tubos de parede fina (maiores detalhes em Hibbeler, 2004),

as tensões superficiais (circunferencial e longitudinal) nesse cilindro podem ser expressas por:

=
.

(53)

=
.

2.
(54)

onde  Pi  é  a  pressão  interna  no  cilindro,  r  é  o  raio  do  cilindro  e e é a espessura de

parede. Para os dados na descrição do exercício e utilizando as equações 2 e 3:

a1 = 125 MPa, m1 = 125 MPa, a2 = 62,5 MPa, m2 = 62,5 MPa

Através das equações 35 e 36, chega-se ao resultado:

A resposta do autor para esse exercício é de aeq = 108 MPa e meq = 187,5 MPa.
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Resolução pelo Algoritmo: Nesse caso, como não é solicitado o cálculo de previsão

de vida em fadiga, o intuito é apenas validar a sub-rotina de cálculo do critério de Sines. Para

tanto, entrou-se com o seguinte sinal de tensão em função do tempo:

Figura 50 – Exercício de validação 5: Arquivo CSV.

Como nesse caso em particular os dados de entrada não são importantes para a

verificação do exercício, foram utilizados os mesmos dados do exercício de validação 1

(Figura 41). Os resultados obtidos foram:

O que representa uma correlação de 100% entre a resposta dos autores e a obtida pelo

algoritmo.
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4 CONCLUSÕES

Considerando o trabalho desenvolvido até então, pode-se concluir:

- A estrutura do algoritmo segue um fluxograma bem definido. Entretanto, muitos

problemas buscam o caminho inverso para solução (por exemplo, fornecem uma quantidade

de ciclos que determinado componente deve suportar e solicitam o cálculo da máxima tensão

admissível do componente para atender esse requisito). Nesse caso, o algoritmo pode ser

usado como uma ferramenta de verificação da resposta, mas não para solucionar o problema;

- Para os exercícios desenvolvidos, o algoritmo apresentou um alto grau de correlação

com as respostas dos autores. Os exemplos apresentados buscaram validar grande parte das

sub-rotinas desenvolvidas;

- A metodologia S-N pode apresentar respostas bem divergentes, dependendo dos

critérios e fatores utilizados. Para casos reais de engenharia, o refinamento da resposta estará

intimamente ligado à qualidade dos dados que o engenheiro tem para realizar a estimativa e

também seu conhecimento técnico para aplicar os diversos critérios e metodologias de

maneira adequada;

- Uma versão beta da ferramenta foi testada e avaliada por um aluno da graduação em

engenharia da UFABC, gerando sugestões e comentários. Essa interação foi útil para

identificar as principais dificuldades dos alunos durante o aprendizado dessas metodologias e

também para consertar os erros de programação que foram identificados. Muitas sugestões

foram implementadas no algoritmo final, com objetivo de aprimorar a experiência do usuário.

4.1 TRABALHOS FUTUROS

Uma grande quantidade de trabalhos pode ser desenvolvida tomando como base o

algoritmo desenvolvido neste trabalho. Algumas sugestões são:
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- Adicionar novas funcionalidades ao algoritmo: Adição de novas metodologias de

contagem de ciclos (por exemplo, Simple Range Counting), critérios de tensão equivalente

(por exemplo, Critério de Langer) e outros, para posterior comparação;

- Implementar no algoritmo a metodologia -N (Método vida sob tensão);

- Implementar no algoritmo a metodologia de Mecânica da Fratura (da/dN – K);

- Implementar no algoritmo outras metodologias de previsão de vida em fadiga que

atendam também aos casos de carregamento multiaxial não-proporcional (por exemplo,

métodos por planos críticos);

- Realizar análises comparativas entre resultados obtidos por softwares comerciais e

esse algoritmo, com posterior discussão sobre os resultados obtidos.
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ANEXO

%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: MAIN.m
%FUNCAO: Arquivo Raiz do Algoritmo
%--------------------------------------------------------------------------
close all %FECHAR TODAS AS JANELAS
clear all %APAGAR TODAS AS VARIÁVEIS
clc %LIMPAR "COMMAND WINDOW"
sub_configuracao %SUBROTINA DE CONFIGURAÇÃO/OPÇÕES
%
%APRESENTAR TELA DE INTRODUÇÃO---------------------------------------------
if slideson==1
    imagem0=imread(char(asciifull0));
    imshow(imagem0);
end
%--------------------------------------------------------------------------
%APRESENTAR MENU INICIAL
display('Bem Vindo ao Fatigue Calculator Beta_v0')
opt1=input ('Selecione: (1 - Informações sobre a Ferramenta; 2 - Iniciar Análise ;
3 - Sair): ');
%--------------------------------------------------------------------------
%APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A FERRAMENTA
if opt1==1

while opt1==1
        imagem1=imread(char(asciifull1));
        imshow(imagem1);
        opt1=input ('Selecione: (1 - Informações sobre a Ferramenta; 2 - Iniciar
Análise ; 3 - Sair): ');

end
end
close all
%--------------------------------------------------------------------------
%INICIAR A ANÁLISE PELO MÉTODO S-N
if opt1==2

%APRESENTAR RESUMO TEÓRICO---------------------------------------------
if slideson==1

        imagem2=imread(char(asciifull2));
        imshow(imagem2);

end
%----------------------------------------------------------------------
%ENTRADA DO SINAL DO TENSOR DE TENSÕES

    display('----------------------------------------------------------------------
----')
    display('Entre com o path para o sinal de tensão (ENTRE ASPAS): ')
    display('Exemplo: ''C:\Documents and Settings\User\Desktop\Exemplo_1.csv''')
    Sinal=input ('PATH:'); %Sinal recebe o PATH do arquivo .csv de Entrada

%
%SUB-ROTINA

    sub_csv_reader
%
%SUB-ROTINA

    sub_proportionality_check
%
%ENTRAR COM METODOLOGIA A SER USADA (E-N TRABALHOS FUTUROS)

    opt2=input ('Selecione a Metodologia a ser usada (1 - Metodologia S-N ; 2 -
Metodologia E-N ; 3 - Sair): ');

%
%----------------------------------------------------------------------
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%Metodologia SxN
if opt2==1

%
%SUB-ROTINA

        sub_material_input
%
%SUB-ROTINA

        sub_marin_kf
%
%SUB-ROTINA

        sub_main_stress
%
%SUB-ROTINA

        sub_multiaxiality
%
%APRESENTAR RESUMO TEÓRICO-----------------------------------------
if slideson==1

            imagem5=imread(char(asciifull5));
            imshow(imagem5);

end
%------------------------------------------------------------------
%SUB-ROTINA

        sub_rainflow_counting
%APRESENTAR RESUMO TEÓRICO-----------------------------------------
if slideson==1

            imagem6=imread(char(asciifull6));
            imshow(imagem6);

end
%------------------------------------------------------------------
%SELEÇÃO DE MÉTODO DE CÁLCULO DE TENSÃO EQUIVALENTE

        opt3=input ('Selecione o Método para Cálculo de Tensão Equivalente (1 -
Método de Sines ; 2 - Método de Langer): ');

if opt3==1
            display('Selecionado o Método de Sines')

%SUB-ROTINA
            sub_sines_method

end
%
if opt3==2

            display('Selecionado o Método de Langer')
%SUB-ROTINA

            sub_langer_method
end
%
%APRESENTAR RESUMO TEÓRICO-----------------------------------------
if slideson==1

            imagem7=imread(char(asciifull7));
            imshow(imagem7);

end
%------------------------------------------------------------------
%SUB-ROTINA

        sub_miner_rule
end
%----------------------------------------------------------------------
%INICIAR A ANÁLISE PELO MÉTODO E-N (TRABALHOS FUTUROS)
if opt2==2

        display('A ser desenvolvida em Trabalhos Futuros')
end
%
%OPÇÃO DE SAIR DO PROGRAMA
if opt2==3

        display('FIM!')
end

end
%OPÇÃO DE SAIR DO PROGRAMA
if opt1==3
    display('FIM!')
end
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_configuracao.m
%FUNCAO: Arquivo de Configuração do Algoritmo
%INPUT: -
%OUTPUT: -
%--------------------------------------------------------------------------
%CONFIGURAÇÕES
%--------------------------------------------------------------------------
%Definição de Diretório de Imagens:
%Exemplo - 'C:\Documents and Settings\user\Desktop\fatigue_calculator'
imdirectory='C:\Documents and Settings\Vinicius\Desktop\TCC\Algoritmo\Figuras';
%--------------------------------------------------------------------------
%CONFIGURAÇÃO: Visualização de slides "Resumo Teórico":
%slideson=0 (Não) / slideson=1 (Sim)
slideson=0;
%--------------------------------------------------------------------------
%CONFIGURAÇÃO: Dano Admissível pela Regra de Miner:
daminer=1.0;
%--------------------------------------------------------------------------
%
%OBSERVAÇÃO: NÃO ALTERAR A PARTIR DESSE PONTO------------------------------
%Arquivos Strings com nomes dos arquivos .png
slide0='\introducao.png';
slide1='\infoprograma.png';
slide2='\proporcionalidade.png';
slide3='\curvasxn.png';
slide4='\coefmarin.png';
slide5='\rainflow.png';
slide6='\tensaoequiv.png';
slide7='\tensaomedia.png';
%--------------------------------------------------------------------------
%Conversão para Código ASCII
asciimain=double(imdirectory);
ascii0=double(slide0);
ascii1=double(slide1);
ascii2=double(slide2);
ascii3=double(slide3);
ascii4=double(slide4);
ascii5=double(slide5);
ascii6=double(slide6);
ascii7=double(slide7);
%Concatenação das Strings
asciifull0=[asciimain ascii0];
asciifull1=[asciimain ascii1];
asciifull2=[asciimain ascii2];
asciifull3=[asciimain ascii3];
asciifull4=[asciimain ascii4];
asciifull5=[asciimain ascii5];
asciifull6=[asciimain ascii6];
asciifull7=[asciimain ascii7];
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_csv_reader.m
%FUNCAO: Faz a leitura do Sinal de Tensão
%INPUT: SINAL (Nx7)
%OUTPUT: Grafico com Componentes do Tensor de Tensoes
%--------------------------------------------------------------------------
%
inpsign = csvread(Sinal);
t = inpsign(:,1);
sigx = inpsign(:,2);
sigy = inpsign(:,3);
sigz = inpsign(:,4);
tauxy = inpsign(:,5);
tauxz = inpsign(:,6);
tauyz = inpsign(:,7);
%
%APRESENTAÇÃO DOS GRÁFICOS DO TENSOR DE TENSÕES
figure('name','Tensor de Tensões (MPa) x Tempo (s)');
subplot(6,1,1)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('MPa')
plot(t,sigx),title('Sigma X'),grid
subplot(6,1,2)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('MPa')
plot(t,sigy),title('Sigma Y'),grid
subplot(6,1,3)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('MPa')
plot(t,sigz),title('Sigma Z'),grid
subplot(6,1,4)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('MPa')
plot(t,tauxy),title('Tau XY/YX'),grid
subplot(6,1,5)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('MPa')
plot(t,tauxz),title('Tau XZ/ZX'),grid
subplot(6,1,6)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('MPa')
plot(t,tauyz),title('Tau YZ/ZY'),grid
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('MPa')



89

%--------------------------------------------------------------------------
%Nome da Subrotina: sub_proportionality_check.m
%Funcao: Verificar se o Sinal de Entrada é Proporcional
%INPUT = inpsign (matriz nx7)
%OUTPUT = SEM OUTPUT! Apenas indica Proporcionalidade da Função
%--------------------------------------------------------------------------
%Remover coluna de Tempo (coluna 1)----------------------------------------
sign_clear1(:,1)=inpsign(:,2);
sign_clear1(:,2)=inpsign(:,3);
sign_clear1(:,3)=inpsign(:,4);
sign_clear1(:,4)=inpsign(:,5);
sign_clear1(:,5)=inpsign(:,6);
sign_clear1(:,6)=inpsign(:,7);
%Remover colunas nulas-----------------------------------------------------
siz=size(sign_clear1);
triggercol=zeros(1,siz(1,2));
count=1;
while count<=siz(1,1)

if sign_clear1(count,1)~=0
        triggercol(1,1)=1;

end
%
if sign_clear1(count,2)~=0

        triggercol(1,2)=1;
end
%
if sign_clear1(count,3)~=0

        triggercol(1,3)=1;
end
%
if sign_clear1(count,4)~=0

        triggercol(1,4)=1;
end
%
if sign_clear1(count,5)~=0

        triggercol(1,5)=1;
end
%
if sign_clear1(count,6)~=0

        triggercol(1,6)=1;
end

    count=count+1;
end
%Combinação de Regressões Lineares-----------------------------------------
count1=1;
count2=1;
while count1<=6

if triggercol(1,count1)==1
        sign_clear2(:,count2)=sign_clear1(:,count1);
        count2=count2+1;

end
    count1=count1+1;
end
%Verificação de Proporcionalidade------------------------------------------
siz1=size(sign_clear2);
display('-------------------------------------------------');
display('VERIFICAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE:');
display(' ');
%Caso Uniaxial
if siz1(1,2)==1
    display(' CARREGAMENTO UNIAXIAL ');
    display('-------------------------------------------------');

%
%Caso Multiaxial - Verificação de R^2>=0.99--------------------------------
else
    count1=1;
    count2=2;
    count3=1;
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while count1<siz1(1,2)
while count2<=siz1(1,2)

[b,bint,r,rint,stats1]=regress(sign_clear2(:,count1),sign_clear2(:,count2));
        sta(count3,1)=stats1(1,1);
        count2=count2+1;
        count3=count3+1;

end
        count1=count1+1;
        count2=count1+1;

end
    triggerprop=0;
    count=1;
    siz1=size(sta);

while count<=siz1(1,1)
if sta(count,1)<=0.995 %Valor admissível mínimo de R^2

            triggerprop=1;
end

        count=count+1;
end
%Apresentação de Resultado---------------------------------------------
if triggerprop==1

        display(' CARREGAMENTO NÃO-PROPORCIONAL! FIM DO PROGRAMA! ');
        display('-------------------------------------------------');

break
else

        display(' CARREGAMENTO PROPORCIONAL! ');
        display('-------------------------------------------------');

end
end



91

%--------------------------------------------------------------------------
%Nome da Subrotina:sub_material_input.m
%Funcao: Receber Dados sobre Propriedades do Material
%Input:  sut - Limite de Resistencia do Material (MPa)
%        syd - Limite de Escoamento do Material (MPa)
%        ssn - Tensao de Caracterização de Fadiga Alto Ciclo (MPa)
%        nsn - Num. de Ciclos para Caracterizacao de Fad. Alto Ciclo (-)
%         sf - Limite de Resistencia a Fadiga (MPa)
%         nf - Num. de Ciclos para Caracterizacao de Vida Infinita (-)
%Output:   a - Coeficiente a
%          b - Coeficiente b
%--------------------------------------------------------------------------
%APRESENTAR RESUMO TEÓRICO-------------------------------------------------
if slideson==1
    imagem3=imread(char(asciifull3));
    imshow(imagem3);
end
%--------------------------------------------------------------------------
%ENTRADA DE DADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA CURVA DE WOHLER-------------------
display('Escolhida a Metodologia S-N')
sut=input('Entrar com a Tensão Limite de Resistência do Material (Su);(em MPa): ');
syd=input('Entrar com a Tensão de Escoamento do Material (Sy); (em MPa): ');
ssn=input('Entrar com a Tensão para caracterização de Fadiga Alto Ciclo (Ssn); (em
MPa) ');
nsn=input('Entrar com o Número de Ciclos para caracterização de Fadiga Alto Ciclo
(ref. 1000 ciclos): ');
sf=input('Entrar com Limite de Resistência à Fadiga(em MPa): ');
nf=input('Entrar com o Número de Ciclos de Ciclos para caracterização de Vida
Infinita (ref. 1E6 / 1E7 ciclos): ');
display(' ');
%Calculo dos Coeficientes de Basquin - considerandoN=f(S)-------------------
loga=nf/nsn;
base=sf/ssn;
b=(log(loga)/log(base));
a=nsn/(ssn^b);
%Apresentar Coeficientes de Basquin - considerandoN=f(S)-------------------
display('----------------------------------------------------------------');
display('Coeficientes - Expressão: N=a.(S^b)');
display('Coef. A:');
disp(a);
display('Coef. B:');
disp(b);
display('----------------------------------------------------------------');
%--------------------------------------------------------------------------
%Plotagem da Curva de Wohler
tabelax(1,1)=1;
tabelax(2,1)=nsn;
tabelax(3,1)=nf;
tabelax(4,1)=100*nf;
tabelay(1,1)=sut;
tabelay(2,1)=ssn;
tabelay(3,1)=sf;
tabelay(4,1)=sf;
semilogx(tabelax,tabelay)
axis([1,100*nf,0,1.2*sut])
title('Curva de Wohler')
xlabel('Número de Ciclos')
ylabel('Tensão Alternada (MPa)')
grid
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_marin_kf.m
%FUNCAO: Permitir o usuário a aplicar os Coef. de Marin e Kf
%INPUT: nf,nsn,sf,ssn, inpsign(matriz Nx7)
%OUTPUT: Coef. de Marin e Sinal de Tensao Atualizados
%--------------------------------------------------------------------------
opt=input('Utilizar os Fatores Modificadores do Limite de Resistência? (1-Sim; 2-
Não): ');
if opt==1

%APRESENTAR RESUMO TEÓRICO---------------------------------------------
if slideson==1

        imagem4=imread(char(asciifull4));
        imshow(imagem4);

end
%----------------------------------------------------------------------
%ENTRADA DOS FATORES DE MARIN

    cfmara=input('Definir Fator de Superfície Ka: ');
    cfmarb=input('Definir Fator de Tamanho Kb: ');
    cfmarc=input('Definir Fator de Carregamento Kc: ');
    cfmard=input('Definir Fator de Temperatura Kd: ');
    sf=sf*cfmara*cfmarb*cfmarc*cfmard;

%Calculo dos Coeficientes de Basquin (Considerando Coef. Marin)
    loga=nf/nsn;
    base=sf/ssn;
    b=(log(loga)/log(base));
    a=nsn/(ssn^b);

%Display Coeficientes de Basquin (Considerando Coef. de Marin)
    display('----------------------------------------------------------------');
    display('Coeficientes (considerando os fatores de Marin) - Expressão:
N=a.(S^b)');
    display('Coef. A (considerando fatores de Marin):');
    disp(a);
    display('Coef. B (considerando fatores de Marin):');
    disp(b);
    display('Limite de Resistência à Fadiga (considerando fatores de Marin):');
    disp(sf);
    display('----------------------------------------------------------------');

%Calculo do Fator Kf (Concentrador de Tensão)--------------------------
    fatorkf=input('Definir Fator de Concentração de Tensão em Fadiga Kf: ');
    count1=1;
    count2=2;
    siz1=size(inpsign);

while count1<=siz1(1,1)
while count2<siz1(1,2)

        inpsign(count1,count2)=fatorkf*inpsign(count1,count2);
        count2=count2+1;

end
        count1=count1+1;
        count2=2;

end
end
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_main_stress.m
%FUNCAO: Calcular e Organizar S1 > S2 > S3
%INPUT = inpsign (matriz nx7)
%OUTPUT = S1 - Matriz nx1 com valores de Tensao Principal 1
%         S2 - Matriz nx1 com valores de Tensao Principal 2
%         S3 - Matriz nx1 com valores de Tensao Principal 3
%--------------------------------------------------------------------------
%Calculo das Tensoes Principais--------------------------------------------
siz1=size(inpsign);
count=1;
while count<=siz1(1,1) %Loop para transformar inpsign(nx6) em tensor(3x3xn)

%
    tensor(1,1)=inpsign(count,2);
    tensor(2,2)=inpsign(count,3);
    tensor(3,3)=inpsign(count,4);
    tensor(1,2)=inpsign(count,5);
    tensor(2,1)=inpsign(count,5);
    tensor(1,3)=inpsign(count,6);
    tensor(3,1)=inpsign(count,6);
    tensor(2,3)=inpsign(count,7);
    tensor(3,2)=inpsign(count,7);
    eigv=eig(tensor);

%
    comp1(count,1)=eigv(1,1);
    comp2(count,1)=eigv(2,1);
    comp3(count,1)=eigv(3,1);

%
    count=count+1;
end
%Ordenar Valores em Matrizes (nx1) - S1,S2,S3------------------------------
count=1;
siz1=size(inpsign);
comp1max=0;
comp2max=0;
comp3max=0;
while count<=siz1(1,1)

if abs(comp1(count,1))>=abs(comp2(count,1))
if abs(comp1(count,1))>=abs(comp3(count,1))

                s1(count,1)=comp1(count,1);
if abs(comp2(count,1))>=abs(comp3(count,1))

                    s2(count,1)=comp2(count,1);
                    s3(count,1)=comp3(count,1);

else
                    s2(count,1)=comp3(count,1);
                    s3(count,1)=comp2(count,1);

end
end

end
%

if abs(comp2(count,1))>=abs(comp1(count,1))
if abs(comp2(count,1))>=abs(comp3(count,1))

                s1(count,1)=comp2(count,1);
if abs(comp1(count,1))>=abs(comp3(count,1))

                    s2(count,1)=comp1(count,1);
                    s3(count,1)=comp3(count,1);

else
                    s2(count,1)=comp3(count,1);
                    s3(count,1)=comp1(count,1);

end
end

end
%

if abs(comp3(count,1))>=abs(comp1(count,1))
if abs(comp3(count,1))>=abs(comp2(count,1))

                s1(count,1)=comp3(count,1);
if abs(comp1(count,1))>=abs(comp2(count,1))

                    s2(count,1)=comp1(count,1);
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                    s3(count,1)=comp2(count,1);
else

                    s2(count,1)=comp2(count,1);
                    s3(count,1)=comp1(count,1);

end
end

end
count=count+1;
end
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_multiaxiality.m
%FUNCAO: Verificar se o Sinal de Entrada é Uni/Bi/Triaxial
%INPUT: s1, s2, s3
%OUTPUT: -
%--------------------------------------------------------------------------
%Se nullsign(1),2)ou(3)=1 significa que S(1),(2)ou(3) é não-nulo.
%Somando todos nullsign, tem-se quantas componentes são não-nulas.
nullsign1=0;
count=1;
siz=length(s1);
while count<=siz(1,1)

if s1(count,1)~=0
           nullsign1=1;

end
       count=count+1;
end
%
nullsign2=0;
count=1;
siz=length(s2);
while count<=siz(1,1)

if s2(count,1)~=0
           nullsign2=1;

end
       count=count+1;
end
%
nullsign3=0;
count=1;
siz=length(s3);
while count<=siz(1,1)

if s3(count,1)~=0
           nullsign3=1;

end
       count=count+1;
end
%
nullsign=nullsign1+nullsign2+nullsign3;
%
%Caso Nulo (Sinal de Entrada Nulo)-----------------------------------------
if nullsign==0;
    display('ERRO! O Sinal de Entrada é Nulo!')
end
%
%Caso Uniaxial-------------------------------------------------------------
if nullsign==1;
    display('O Sinal de Entrada é Uniaxial')

if nullsign1==1
        preprocinp=s1;
        sub_signal_processor %SUBROTINA
        s1=preprocout;

%
        siz=length(s1);
        s2=zeros(siz,1);
        s3=zeros(siz,1);

end
if nullsign2==1

        preprocinp=s2;
        sub_signal_processor %SUBROTINA
        s2=preprocout;

%
        siz=length(s2);
        s1=zeros(siz,1);
        s3=zeros(siz,1);

end
if nullsign3==1

        preprocinp=s3;
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        sub_signal_processor %SUBROTINA
        s3=preprocout;

%
        siz=length(s3);
        s1=zeros(siz,1);
        s2=zeros(siz,1);

end
end
%
%Caso Biaxial--------------------------------------------------------------
if nullsign==2;
    display('O Sinal de Entrada é Biaxial')

%
if nullsign1==1

if nullsign2==1
            preprocinp=s1;
            sub_signal_processor %SUBROTINA
            s1=preprocout;

%
            preprocinp=s2;
            sub_signal_processor %SUBROTINA
            s2=preprocout;

%
            siz=length(s1);
            s3=zeros(siz,1);

end
end
%
if nullsign2==1

if nullsign3==1
            preprocinp=s2;
            sub_signal_processor %SUBROTINA
            s2=preprocout;

%
            preprocinp=s3;
            sub_signal_processor %SUBROTINA
            s3=preprocout;

%
            siz=length(s2);
            s1=zeros(siz,1);

end
end

%
if nullsign1==1

if nullsign3==1
            preprocinp=s1;
            sub_signal_processor %SUBROTINA
            s1=preprocout;

%
            preprocinp=s3;
            sub_signal_processor %SUBROTINA
            s3=preprocout;

%
            siz=length(s1);
            s2=zeros(siz,1);

end
end

end
%
%Caso Triaxial-------------------------------------------------------------
if nullsign==3;
    display('O Sinal de Entrada é Triaxial')

%
    preprocinp=s1;
    sub_signal_processor %SUBROTINA
    s1=preprocout;

%
    preprocinp=s2;
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    sub_signal_processor %SUBROTINA
    s2=preprocout;

%
    preprocinp=s3;
    sub_signal_processor %SUBROTINA
    s3=preprocout;
end
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_signal_processor.m
%FUNCAO: Adequar o Sinal de Entrada para o Cálculo de ciclos por Rainflow
%INPUT: preprocinp (Matriz n x 1; Stress x Tempo).
%OUTPUT: preprocout - Sinal de saída (Matriz n x 1; Stress x Tempo).
%--------------------------------------------------------------------------
%Translação do máximo valor absoluto para o início do sinal----------------
clear orgsign midsign midsign2 redsign preprocout
orgsign(1,1)=preprocinp(1,1);
siz=length(preprocinp);
count=1; %Contador para os comandos condicionais
pivot=1; %Contador para indicar posição do valor máximo da matriz redsign
while count~=siz
    compar1=abs(orgsign(1,1)); %compar1/compar2 para comparação dos valores de
redsign
    compar2=preprocinp(count+1,1);
    compar2mod=abs(compar2);

if compar2mod>compar1
        orgsign(1,1)=compar2;
        pivot=count+1;

end
    count=count+1;
end
count=1; %Reset do contador
countpiv=pivot; %Contador que assume o valor do Pivot
while countpiv<siz
    orgsign(count+1,1)=preprocinp(countpiv+1,1);
    countpiv=countpiv+1;
    count=count+1;
end
count=1; %Reset do contador
while count<pivot
    orgsign(siz-pivot+count+1,1)=preprocinp(count,1);
    count=count+1;
end
%Remoção de valores idênticos e repetidos---------------------------------
midsign(1,1)=orgsign(1,1);
siz=length(orgsign);
count=1;
midcount=2;
while count<siz
    post=count+1;

if orgsign(count,1)~=orgsign(post,1);
        midsign(midcount,1)=orgsign(post,1);
        midcount=midcount+1;

end
    count=count+1;
end
%Remoção de valores entre picos e vales------------------------------------
redsign(1,1)=midsign(1,1);
siz=length(midsign);
ncount=2;
redcount=2;
while ncount<siz(1,1)
    ant=ncount-1;
    post=ncount+1;

if midsign(ncount,1)>midsign(ant,1);
if midsign(ncount,1)>midsign(post,1);

            redsign(redcount,1)=midsign(ncount,1);
            redcount=redcount+1;

end
end
if midsign(ncount,1)<midsign(ant,1);

if midsign(ncount,1)<midsign(post,1);
            redsign(redcount,1)=midsign(ncount,1);
            redcount=redcount+1;

end
end
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    ncount=ncount+1;
end
redsign(redcount,1)=midsign(siz,1);
%Verificacao de igualdade entre ponto inicial e final do sinal-------------
compar1=redsign(1,1);
siz=length(redsign);
compar2=redsign(siz,1);
if compar1~=compar2;
    redsign(siz+1,1)=redsign(1,1);
end
%Remoção de valores idênticos e repetidos (2nd Loop)-----------------------
midsign2(1,1)=redsign(1,1);
siz=size(redsign);
count=1;
midcount=2;
while count<siz(1,1)
    post=count+1;

if redsign(count,1)~=redsign(post,1);
        midsign2(midcount,1)=redsign(post,1);
        midcount=midcount+1;

end
    count=count+1;
end
%Remoção de valores entre picos e vales (2nd Loop)-------------------------
preprocout(1,1)=midsign2(1,1);
siz=size(midsign2);
ncount=2;
redcount=2;
while ncount<siz(1,1)
    ant=ncount-1;
    post=ncount+1;

if midsign2(ncount,1)>midsign2(ant,1);
if midsign2(ncount,1)>midsign2(post,1);

            preprocout(redcount,1)=midsign2(ncount,1);
            redcount=redcount+1;

end
end
if midsign2(ncount,1)<midsign2(ant,1);

if midsign2(ncount,1)<midsign2(post,1);
            preprocout(redcount,1)=midsign2(ncount,1);
            redcount=redcount+1;

end
end

    ncount=ncount+1;
end
leng=siz(1,1);
preprocout(redcount,1)=midsign2(leng,1);
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_rainflow_counting.m
%FUNCAO: Introduzir S1/S2/S3 no Contador Rainflow
%INPUT: S1/S2/S3 - Sinais pós-processados de Tensao(nx1)
%OUTPUT: raincycle - Matriz (nx3) Sendo:
%               (nx1) - Amplitude do Ciclo
%               (nx2) - Valor Médio do Ciclo
%               (nx3) - Múmero de Ciclo (0.5 ou 1.0)
%--------------------------------------------------------------------------
%Contagem de Ciclos por Rainflow Counting----------------------------------
raincycle1=rainflow(s1); %Contagem de Ciclos por Rainflow
raincycle1=raincycle1'; %Transposição de rainanswer (para facilitar prox. etapas)
%
raincycle2=rainflow(s2); %Contagem de Ciclos por Rainflow
raincycle2=raincycle2'; %Transposição de rainanswer (para facilitar prox. etapas)
%
raincycle3=rainflow(s3); %Contagem de Ciclos por Rainflow
raincycle3=raincycle3'; %Transposição de rainanswer (para facilitar prox. etapas)
%
%Organizar resultados para corrigir matrizes com no de linhas diferentes---
n=0;
siz1=length(raincycle1);
siz2=length(raincycle2);
siz3=length(raincycle3);
%
if siz1(1,1)<siz2(1,1)
    raincycle1(siz1(1,1)+1,:)=0;
end
if siz1(1,1)<siz3(1,1)
    raincycle1(siz1(1,1)+1,:)=0;
end
if siz2(1,1)<siz1(1,1)
    raincycle2(siz2(1,1)+1,:)=0;
end
if siz2(1,1)<siz3(1,1)
    raincycle2(siz2(1,1)+1,:)=0;
end
if siz3(1,1)<siz1(1,1)
    raincycle3(siz3(1,1)+1,:)=0;
end
if siz3(1,1)<siz2(1,1)
    raincycle3(siz3(1,1)+1,:)=0;
end
%
siz1=size(raincycle1);
siz2=size(raincycle2);
siz3=size(raincycle3);

minor=siz1(1,1);
if siz2(1,1)<siz1(1,1)

if siz3(1,1)<siz2(1,1)
        minor=siz3(1,1);

else
        minor=siz2(1,1);

end
end
if siz3(1,1)<siz1(1,1)

if siz2(1,1)<siz3(1,1)
        minor=siz2(1,1);

else
        minor=siz3(1,1);

end
end
%
count=1;
while count<=minor
    raincyclefull(count,1)=raincycle1(count,1);
    raincyclefull(count,2)=raincycle1(count,2);
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    raincyclefull(count,3)=raincycle2(count,1);
    raincyclefull(count,4)=raincycle2(count,2);
    raincyclefull(count,5)=raincycle3(count,1);
    raincyclefull(count,6)=raincycle3(count,2);
    raincyclefull(count,7)=raincycle1(count,3);
    raincyclefull(count,8)=raincycle2(count,3);
    raincyclefull(count,9)=raincycle3(count,3);
    count=count+1;
end
%Apresentar os Resultados--------------------------------------------------
display('------------------------------------------------------------------------')
display('Tensoes Alternadas e Medias Principais (1,2,3)')
display('[Sa1]-[Sm1]-[Sa2]-[Sm2]-[Sa3]-[Sm3]-[QTD]-[QTD]-[QTD]')
disp(raincyclefull);
display('------------------------------------------------------------------------')
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_sines_method.m
%FUNCAO: Calcular a Tensao Equivalente
%INPUT: raincyclefull (matriz nx9)
%OUTPUT: seqsines (matriz nx3, sendo Saeq/Smeq/Num.de Ciclos)
%--------------------------------------------------------------------------
%Cálculo por Critério de Sines---------------------------------------------
siz=size(raincyclefull);
count=1;
while count<=siz(1,1)
    seqsines(count,1)=sqrt((raincyclefull(count,1)-
raincyclefull(count,3))^2+(raincyclefull(count,3)-
raincyclefull(count,5))^2+(raincyclefull(count,5)-
raincyclefull(count,1))^2)/(sqrt(2));

seqsines(count,2)=raincyclefull(count,2)+raincyclefull(count,4)+raincyclefull(count
,6);
    seqsines(count,3)=raincyclefull(count,7);
    count=count+1;
end
%Apresentar os resultados--------------------------------------------------
raincycle=seqsines;
display('-------------------------------')
display('Tensão de Amplitude/Media Equivalente - Ciclos')
display('[Saeq]-[Smeq]-[Cycles]')
disp(raincycle);
display('-------------------------------')

%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_langer_method.m
%FUNCAO: Calcular a Tensao Equivalente
%INPUT: raincyclefull (matriz nx9)
%OUTPUT: seqlanger (matriz nx3, sendo Saeq/Smeq/Num.de Ciclos)
%--------------------------------------------------------------------------
%Cálculo por Critério de Langer--------------------------------------------
siz=size(raincyclefull);
count=1;
while count<=siz(1,1)
    seqlanger(count,1)=(raincyclefull(count,1)-raincyclefull(count,5));

seqlanger(count,2)=raincyclefull(count,2)+raincyclefull(count,4)+raincyclefull(coun
t,6);
    seqlanger(count,3)=raincyclefull(count,7);
    count=count+1;
end
%Apresentar os resultados--------------------------------------------------
raincycle=seqlanger;
display('-------------------------------')
display('Tensão de Amplitude/Media Equivalente - Ciclos')
display('[Saeq]-[Smeq]-[Cycles]')
disp(raincycle);
display('-------------------------------')
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%--------------------------------------------------------------------------
%NOME: sub_miner_rule.m
%FUNCAO: Selecionar Criterio de Tensao Media e calculo de vida por Miner
%INPUT:     a = Coeficiente a da Equacao de Basquin
%           b = Coeficiente b da Equacao de Basquin
%           raincycle = Ciclos de Carregamento (Matriz nx3)
%           Tensão Alternada/Tensão Média/Quantidade de Ciclos
%           sut = Tensão de Resistência Mecânica (MPa)
%           syd = Tensão de Escoamento (MPa)
%           sf = Limite de Resistência à Fadiga (MPa)
%           ssn = Tensao de Caracterização de Fadiga Alto Ciclo (MPa)
%           nf = Número de Ciclos para o Limite de Resistência à Fadiga
%OUTPUT:    damage = Dano total (Sinal Completo)
%           life = Vida (Quantidadae de Ciclos do Sinal até Falha)
%--------------------------------------------------------------------------
%Seleção da Metodologia de Tensão Média------------------------------------
opt=input('Selecione a Metodologia de Cálculo de Efeito de Tensão Média (1-
Soderberg; 2-Goodman; 3-Gerber):');
dano=0; %Variavel Dano
trigger=0; %Gatilho para executar Regra de Miner
%Verificação de falha estática ou fadiga de baixo ciclo--------------------
siz1=size(s1);
sigmaxabsmises=0; %Valor Maximo de Von Mises em todo sinal.
sigmaxabstresca=0; %Valor Maximo de Tresca em todo sinal.
sigmaxabsnormal=0; %Valor Maximo de Principal Normal em todo sinal
%Cálculo de Von Mises Maximo-----------------------------------------------
count=1;
while count<=siz(1,1)
sigmaxmises=sqrt((s1(count,1)-s2(count,1))^2+(s2(count,1)-
s3(count,1))^2+(s3(count,1)-s1(count,1))^2)/(sqrt(2));

if sigmaxabsmises<sigmaxmises
        sigmaxabsmises=sigmaxmises;

end
    count=count+1;
end
%
%Cálculo de Tresca Maximo--------------------------------------------------
count=1;
while count<=siz(1,1)
sigmaxtresca=(s1(count,1)-s3(count,1));

if sigmaxabstresca<sigmaxtresca
        sigmaxabstresca=sigmaxtresca;

end
    count=count+1;
end
%
%Cálculo de Normal Maxima--------------------------------------------------
count=1;
while count<=siz(1,1)
sigmaxnormal=(s1(count,1));

if sigmaxabsnormal<sigmaxnormal
        sigmaxabsnormal=sigmaxnormal;

end
    count=count+1;
end
%Apresentação dos Resultados-----------------------------------------------
if sigmaxabsmises>=syd

if sigmaxabsmises>=sut
     display('----------')
     display('ATENÇÃO: Valor(es) de Tensão(ões) > Lim. de Resistência do Material
(por Critério de Von Mises):')
     display('ATENÇÃO: Falha Estática! Análise Abortada!')
     display('----------')
     trigger=1;

else
if sigmaxabsmises>=ssn

        display('----------')
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        display('ATENÇÃO: Valor(es) de Tensão(ões) na região de Fadiga de Baixo
Ciclo (pelo Critério de Von Mises):')
        display('ATENÇÃO: Recomenda-se o uso da Metodologia ExN para melhores
resultados!')
        display('----------')

end
end

end
%
if sigmaxabstresca>=syd

if sigmaxabstresca>=sut
     display('----------')
     display('ATENÇÃO: Valor(es) de Tensão(ões) > Lim. de Resistência do Material
(por Critério de Tresca):')
     display('ATENÇÃO: Falha Estática! Análise Abortada!')
     display('----------')
     trigger=1;

else
if sigmaxabstresca>=ssn

        display('----------')
        display('ATENÇÃO: Valor(es) de Tensão(ões) na região de Fadiga de Baixo
Ciclo (pelo Critério de Tresca):')
        display('ATENÇÃO: Recomenda-se o uso da Metodologia ExN para melhores
resultados!')
        display('----------')

end
end

end
%
if sigmaxabsnormal>=syd

if sigmaxabsnormal>=sut
     display('----------')
     display('ATENÇÃO: Valor(es) de Tensão(ões) > Lim. de Resistência do Material
(por Critério de Max. Tensão Normal):')
     display('ATENÇÃO: Falha Estática! Análise Abortada!')
     display('----------')
     trigger=1;

else
if sigmaxabsnormal>=ssn

        display('----------')
        display('ATENÇÃO: Valor(es) de Tensão(ões) na região de Fadiga de Baixo
Ciclo (pelo Critério de Max. Tensão Normal):')
        display('ATENÇÃO: Recomenda-se o uso da Metodologia ExN para melhores
resultados!')
        display('----------')

end
end

end
%Aplicação de Método de Efeito de Tensão Média e Regra de Miner------------
count=1;
if trigger==0
%Cálculo de Vida pelo Método de Soderberg----------------------------------
if opt==1
    display('Selecionado Cálculo de Efeito de Tensão Média por Soderberg.')
    siz1=size(raincycle);

while count<=siz1(1,1)
        sigeq=(raincycle(count,1)/(1-(raincycle(count,2)/syd))); %Sigma Equivalente
(Considerando Efeito Dano Medio)

if sigeq<sf
                dano=dano;

else
                nciclos=a*(sigeq^b); %Calculo da quantidade de ciclos admissivel
(Basquin)
                dano=dano+(raincycle(count,3)/nciclos); %Calculo do dano

end
     count=count+1;

end
end
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%Cálculo de Vida pelo Método de Goodman------------------------------------
if opt==2
    display('Selecionado Cálculo de Efeito de Tensão Média por Goodman.')
    siz1=size(raincycle);

while count<=siz1(1,1)
        sigeq=(raincycle(count,1)/(1-(raincycle(count,2)/sut))); %Sigma Equivalente
(Considerando Efeito Dano Medio)

if sigeq<sf
                dano=dano;

else
                nciclos=a*(sigeq^b); %Calculo da quantidade de ciclos admissivel
(Basquin)
                dano=dano+(raincycle(count,3)/nciclos); %Calculo do dano

end
        count=count+1;

end
end
%Cálculo de Vida pelo Método de Gerber-------------------------------------
if opt==3
    display('Selecionado Cálculo de Efeito de Tensão Média por Gerber.')
    siz1=size(raincycle);

while count<=siz1(1,1)
        sigeq=(raincycle(count,1)/(1-((raincycle(count,2)/sut)^2))); %Sigma
Equivalente (Considerando Efeito Dano Medio)

if sigeq<sf
                dano=dano;

else
                nciclos=a*(sigeq^b); %Calculo da quantidade de ciclos admissivel
(Basquin)
                dano=dano+(raincycle(count,3)/nciclos); %Calculo do dano

end
        count=count+1;

end
end
%Apresentação dos resultados-----------------------------------------------
if dano==0 %Condição para eliminar problema número (divisão por zero)
     dano=(1/1E90);
end
%
 display(' ')
 display('-------------------------RESULTADOS-----------------')
 display('----------------------------------------------------')
 display(' ')
%
 vida=daminer/dano;
 display('Dano:')
 disp(dano)
%
 display('Vida (em ciclos):')
 disp(vida)
%
%Cálculo da Vida em Tempo
 siz1=size(inpsign);
 tfinal=siz1(1,1);
 vidat=(inpsign(tfinal,1)-inpsign(1,1))*vida;
%
 display('Vida (em tempo (s):')
 disp(vidat);
 display('Vida (em tempo (horas):');
 disp(vidat/3600);
end


