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RESUMO

MOURA, Lucas Gimenis. Estabelecimento de cotas para os momentos estatísticos do
tamanho de trinca, para o modelo de Collipriest via método Fast Crack Bounds (2017).
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica e de Materiais). Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Curitiba, 2017.

Em uma abordagem realística de estruturas e componentes mecânicos admite-se a
existência de trincas. A presença destas, geralmente, está associada ao fenômeno da fadiga.
Existem diversos modelos matemáticos que descrevem a propagação de uma trinca. De forma
geral, os modelos de propagação de trinca são classificados pelo tipo de carregamento, que
pode ter amplitude de tensão constante (CATC) ou amplitude de tensão variável (CATV).
Neste trabalho foi utilizado o modelo do tipo CATC proposto por Collipriest. Para muitas
aplicações de engenharia, até um certo momento, não se faz necessário uma grande acurácia
nas previsões do comportamento das estatísticas, a cerca da evolução de uma trinca, mas uma
previsão confiável, dentro de certos limites, desse comportamento. Este trabalho apresenta
resultados teóricos, que consistem em obter cotas, inferiores e superiores, que “envelopam” os
estimadores dos momentos estatísticos de primeira e de segunda ordem da função “tamanho
de trinca” baseadas no método “Fast Crack Bounds”. Essas cotas são polinômios, definidos
na variável número de ciclos, que consideram as incertezas nos parâmetros que descrevem os
modelos de propagação de trinca. O método de simulação de Monte Carlo foi utilizado para
obter as realizações da função tamanho de trinca a partir de um conjunto de 10.000 amostras
randômicas dos parâmetros característicos do modelo de Collipriest. Essas realizações foram
utilizadas para obter os estimadores dos momentos estatísticos do tamanho de trinca. A
eficiência das cotas para os estimadores dos momentos estatísticos do tamanho de trinca é
avaliada através de funções “desvio relativo” entre as cotas e as soluções numéricas
aproximadas do problema de valor inicial (PVI) que descreve o modelo de Collipriest. Em
geral, a solução dos PVI que descrevem os modelos de propagação de trincas é obtida através
do uso de métodos numéricos, como o método de Runge-Kutta de quarta ordem explícito
(RK4). Neste trabalho foi utilizado o software MATLAB para obter as soluções do PVI que
descreve o modelo de Collipriest, avaliar o tempo computacional da metodologia proposta,
além dos desvios das cotas em relação às soluções aproximadas, confirmando sua eficiência.

Palavras Chaves: Modelo de Collipriest; Mecânica da fratura linear elástica; Momentos
estatísticos do tamanho de trinca; Método Fast Crack Bounds

ABSTRACT

MOURA, Lucas Gimenis. Establishment of bounds using the Fast Crack Bounds method
for statistical moments of crack size according to the model of Collipriest (2017).
Dissertation (Master in Mechanical and Materials Engineering). Federal University of
Technology - Paraná. Curitiba, 2017.

In a realistic approach of structures and mechanical components, cracks are admitted.
Their presence is usually associated with the fatigue phenomenon. There are several
mathematical models that describe the propagation of a crack. In general, the crack
propagation models are classified by the type of load, which can have constant stress
amplitude (CSA) or variable stress amplitude (VSA). In this work, the CSA type model
proposed by Collipriest was used. For many engineering applications, until a certain point, it
is not necessary to have great accuracy in predictions of the behavior of statistics, about the
evolution of a crack, but a reliable prediction, within certain limits, of this behavior. This
work presents theoretical results, which consist of obtaining lower and upper bounds that
"envelop" the estimators of the first and second order statistical moments of the crack size
function based on the Fast Crack Bounds method. These bounds are polynomials defined in
the variable “number of cycles” that consider the uncertainties in the parameters that describe
the crack propagation models. The efficiency of the bounds for the statistical moments of
crack size is evaluated through the deviation between the bounds and the approximate
numerical solutions of the initial value problems (IVP) that describes the Collipriest model. In
general, the solution of the IVPs describing crack propagation models is obtained through the
use of numerical methods, such as the explicit fourth order Runge-Kutta method (RK4). In
this work, the MATLAB software was used to obtain the solutions of the IVP that describes
the Collipriest model, to evaluate the computational time of the proposed methodology,
besides the deviations of the bounds in relation to the approximated solutions, confirming its
efficiency.
Keywords: Collipriest Law. Linear elastic fracture mechanics; Upper and lower bounds; Fast
Crack Bounds method.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO DO TEMA

A nucleação de trincas ocorre devido ao deslizamento de planos, propagando-se ao
longo da rede cristalina do material. A propagação de uma trinca é fortemente influenciada
pelo estado de tensões na vizinhança da frente de trinca, atribuindo um caráter localizado ao
processo de propagação. O dano em fadiga é acumulativo e permanente, se manifestando
através de uma trinca.
Há muitas aplicações que admitem a coexistência de trincas durante a vida de operação
dos componentes, tais como as indústrias automobilística e aeroespacial. A existência de
trincas, dentro de certos limites, não significa, necessariamente, que o componente está em
falha, ou que deva ser, imediatamente, substituído. No entanto, a partir do momento em que
se detecta uma trinca, é importante realizar o monitoramento de sua evolução. Desta maneira,
a previsão da evolução de trincas, é relevante na determinação de períodos de inspeção e
manutenção de componentes mecânicos.
A Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) apresenta vários modelos de evolução
de trinca capazes de realizar esse monitoramento. Os modelos de propagação de trinca
distinguem-se em dois tipos: carregamento com amplitude de tensão constante (CATC) e
carregamento com amplitude de tensão variável (CATV).

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Existem vários modelos para a previsão do crescimento de uma trinca. A escolha do
modelo a ser utilizado irá depender da precisão exigida, do tipo de carregamento envolvido
(CATC ou CATV), dos gastos envolvidos e do número de parâmetros que seja possível
avaliar. Dentre os modelos do tipo CATC, destacam-se as leis de evolução de Paris-Erdogan
(1963), Forman (1967), Walker (1970), Collipriest (1972), Priddle (1976), McEvily (McEvily
& Groeger, 1977), entre outros. Esses modelos são formulados através de um problema de
valor inicial (PVI), o qual descreve a evolução de uma trinca com tamanho inicial a0 . No
entanto, para poucas aplicações práticas, é possível obter uma solução exata do PVI.
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Em geral, na maioria das aplicações, utilizam-se soluções numéricas aproximadas. A
obtenção da solução numérica aproximada, dependendo dos parâmetros que cada lei utiliza,
além do tipo de carregamento e da geometria analisada, reflete em aspectos como o tempo e o
custo computacional. O método Fast Crack Bounds (FCB) é capaz de obter cotas superiores e
inferiores para o “tamanho de trinca” com rapidez e pouco custo computacional. Esse método
foi inicialmente desenvolvido no trabalho de Santos (Santos et al, 2016) e posteriormente
nomeado “Fast Crack Bounds” no trabalho de Machado (Machado et al, 2015). Dessa forma,
para cada ciclo, ao qual a trinca é submetida, obtém-se um valor máximo e um valor mínimo
para o tamanho de trinca ao longo do número de ciclos.
Os métodos para tratamento da incerteza na modelagem do fenômeno de propagação de
trincas podem ser classificados em duas classes: estatística e estocástica. Independentemente
da classe escolhida, todos os métodos propostos devem associar em suas propostas alguma lei
de evolução de trinca. Por exemplo, os modelos de Paris-Erdogan e Collipriest.
Na classe de métodos estatísticos, a ideia é a randomização de alguma lei de evolução
de trinca, que consiste na modelagem da incerteza dos parâmetros dessa lei através de
variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade. Para esta classe, pode-se referenciar
os trabalhos de Lin & Yang (1983).

1.3 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é estabelecer cotas inferiores e superiores, via método FCB,
que “envelopam” os estimadores dos momentos estatísticos de primeira e de segunda ordem
da função “tamanho de trinca”. Para demonstrar essa metodologia será utilizado o modelo de
evolução de trincas, do tipo CATC, proposto por Collipriest, aplicado a problemas reais da
engenharia. Essas cotas devem considerar a quantificação da incerteza dos parâmetros que
descrevem os modelos de propagação de trinca, essa quantificação será feita com o auxílio do
método de Monte Carlo. As estimativas dos momentos estatísticos obtidas serão comparadas
às soluções aproximadas obtidas através do método RK4.
O desempenho da formulação proposta será avaliado através da medição dos tempos de
computação de cada método e de funções que medem o desvio relativo entre as cotas,
referentes aos estimadores dos momentos estatísticos de primeira e de segunda ordem da
função “tamanho de trinca”, e as soluções aproximadas dos respectivos momentos estatísticos.
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1.4 JUSTIFICATIVA

As leis de evolução de trinca, para modelos do tipo CATC, são baseadas em um PVI.
Porém, para a maior parte dos problemas, não é possível obter uma solução exata para esse
PVI. Dessa forma, é necessário o uso de métodos numéricos para obter soluções aproximadas.
Um dos primeiros modelos propostos para a previsão da evolução de trincas é o de ParisErdogan. Neste trabalho será utilizado o modelo de Collipriest na apresentação da evolução
do tamanho de trinca.
Para muitas aplicações de engenharia, até um certo momento na evolução de uma trinca,
não se faz necessário uma grande acurácia nas previsões sobre o comportamento das
estatísticas, a cerca da evolução de uma trinca, mas uma previsão confiável, dentro de certos
limites, desse comportamento. Em geral, os modelos de propagação de trincas são obtidos de
forma empírica. Em vista disso, os parâmetros que definem a lei de propagação de cada
modelo apresentam grande dispersão.
A contribuição deste trabalho contempla a abordagem estatística, obtendo os
estimadores dos momentos estatísticos de primeira e segunda ordem para a evolução do
tamanho de trinca. Além disso, a dispersão das amostras randômicas dos parâmetros do
modelo de Collipriest será avaliada com o auxílio do método de Monte Carlo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 FADIGA

Considera-se que todos os materiais contenham microtrincas em muitas vezes
imperceptíveis. Dolan (1970) diz que “(...) toda estrutura contém pequenas trincas cujo
tamanho e distribuição dependem do material e de seu processamento. Elas podem variar
desde inclusões não metálicas e microvazios até defeitos de solda, fissuras de afiação, fissuras
de têmpera, dobras de superfícies, etc.”.
A vida de um componente submetido à fadiga desenvolve-se em três etapas: nucleação
de trincas; propagação das trincas; falha por fadiga. A nucleação se inicia devido a um
deslizamento dos planos cristalinos e, normalmente, é originada por descontinuidades do
material que causam concentrações de tensões. Seu processo de propagação é influenciado
por diversos fatores, como tensões residuais de tração, temperaturas elevadas, meios
corrosivos e ciclagem do carregamento de alta frequência (EWING, HUMPHREY, 1903;
CUI, 2002).

2.2 MECÂNICA DA FRATURA

A Mecânica da Fratura divide-se em duas classes: Mecânica da Fratura Linear Elástica
(MFLE) e Mecânica da Fratura Elasto-Plástica. O princípio fundamental da MFLE é que o
campo de tensões à frente de uma trinca pode ser caracterizado em termos do parâmetro K, o
fator de intensidade de tensão (FIT), (Irwing, 1957). Problemas que possuem um região
pequena de deformação estão no âmbito da MFLE.
A partir de materiais frágeis, como vidros e cerâmicas, Griffith (1920) apresentou
resultados quantitativos baseados em um critério da termodinâmica. A partir de um balanço
de energia, foi estimada a força necessária a ser aplicada a um corpo, para que a propagação
de uma trinca ocorra. Esse trabalho prevê que o crescimento da trinca ocorre quando a taxa de
liberação de energia do carregamento for maior que a taxa de energia para crescimento de
trinca. Griffith desconsiderou a espessura da placa, passando a tratar o problema como um
estado plano de tensões. A equação 2.1, proposta por Griffith, determina a tensão necessária
para que a trinca se propague.
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a

(2.1)

sendo, σ a tensão necessária para a propagação da trinca, E o módulo de elasticidade do
material,  s a densidade de energia da superfície e a metade do tamanho da trinca.
Irwin (1957) aprimorou os trabalhos de Griffith, desenvolvendo teorias para os
materiais dúcteis e, em meados de 1950, mostrou que as tensões próximas à frente de trinca
são, de forma geral, representadas pela Eq. (2.2), (Bannantine et al, 1989).
 ij (r , ) 

K
fij ( )
2 r

(2.2)

sendo que r e θ são coordenadas polares da localização do ponto de interesse em relação a
frente de trinca e K é o FIT. A figura 1 mostra a frente de trinca.

Figura 1: (a) Placa infinita no modo I de abertura de trinca. (b) Estado plano de tensões de um
elemento de área.
Fonte: Schivje (2001)

As componentes de tensão para uma placa fina, de um sólido elástico, na frente da
trinca, em termos das coordenadas indicadas na figura 1, é dada pelas seguintes equações
(Dieter, 1981).

 xx (r , ) 

KI
 
 
 3  
cos   1  sen   sen   
2 r
 2 
2
 2 

(2.3)
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(2.4)

 xx (r , ) 

KI
 
 
 3 
sen   cos   cos  
2 r
2
2
 2 

(2.5)

Irwin (1957) demonstrou que o FIT é adequado para descrever a distribuição de tensões
em torno da trinca. Se duas falhas de diferentes geometrias têm o mesmo valor numérico para
o FIT, então o campo de tensões em torno de cada uma das falhas é idêntico. Destaca-se,
ainda, que nele estão incluídos os efeitos do carregamento aplicado, tamanho da trinca e da
geometria do componente, conforme a seguinte equação:

K  a    a f  a  ,

(2.6)

sendo “  ” a tensão nominal aplicada, “a” o tamanho da trinca e “f(a)” a função de correção
do FIT. A função “f(a)” depende do carregamento aplicado, do tamanho da trinca, e da
geometria do componente avaliado.
Dependendo da orientação do carregamento em relação à trinca, a carga aplicada irá
tensionar a trinca de modo que esta poderá abrir em tração (modo I), cisalhar no plano da
trinca (cisalhamento frontal) normal à aresta (modo II) ou cisalhar paralelamente à aresta
frontal da trinca (modo III), como mostra a Fig. 2. O carregamento associado ao modo I é a
situação mais agressiva.

Modo I - Tração

Modo II –
Cisalhamento
Frontal

Modo III –
Cisalhamento
Paralelo

Figura 1: sdad

Figura 2: Três modos de abertura de trinca.
Fonte: adaptado Schivje (2001)
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O fator de tenacidade à fratura ( Kc ) é uma propriedade do material. A trinca propaga-se
subitamente até a falha quando o fator de intensidade de tensão, K, atinge Kc , devido ao
incremento da tensão nominal ou do tamanho da trinca.
Segundo Bright, (Bright et al, 2011), ocorrem dispersões entre as propriedades
mecânicas de diferentes amostras devido a impurezas no material, temperaturas de
processamento, padrões de resfriamento, diferenças na homogeneidade do material analisado
e outros numerosos fatores.

2.3 MODELOS DE PROPAGAÇÃO DE TRINCA

Existem diversos modelos de propagação de trinca. Esses modelos são formulados com
base no tipo de carregamento envolvido (CATC ou CATV). É possível, através da MFLE,
predizer o número de ciclos necessários para que uma trinca atinja um tamanho especificado
ou crítico. Este valor está relacionado a uma condição de falha. Em geral, os modelos
matemáticos para evolução de trinca são definidos pelo seguinte PVI, conforme (2.7).

Encontrar a  C1 ([ N 0 , N1 ];  ), tal que:

 da
( N )  h( , K ), N  ( N 0 , N1 );

dN


a( N 0 )  a0 ;

(2.7)

sendo " h " a lei de evolução, " K " a variação do FIT e "" representa os parâmetros
característicos do modelo.
Para muitos modelos de evolução de trinca, a taxa de crescimento de trinca (da/dN) do
PVI (2.7) é definida como uma equação diferencial ordinária, de 1ª ordem, não linear e
autônoma. A solução deste problema consiste em determinar uma função (trajetória) que
satisfaça a equação diferencial do PVI que tem como valor inicial: a0  a( N0 ).
O estudo da evolução de uma trinca é feito com base na taxa de crescimento de trinca.
Com relação ao comportamento da taxa de propagação de trinca, o diagrama “
da
log  dN
 x log  K  ” pode ser dividido em três regiões da Fig. 3, representando as etapas de

nucleação, propagação e falha por fadiga.
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Figura 3: Diagrama

da
log  dN
  log  K 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2016)

Na região I está indicado um valor Kth . Este valor é referente ao inicio da formação e
propagação da trinca, conhecido como valor de “threshold” para propagação e desempenha
um papel importante na modelagem da evolução de trinca. Abaixo desse valor, a taxa de
propagação é desprezível. O valor de “ Kth ” depende da razão entre a tensão mínima e a
tensão máxima R (Barsom e Rolfe 1999), conforme mostra a Fig. 4.
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Figura 4: Variação de R em relação ao fator intensidade de tensão ΔKth para diversos aços.
Fonte: Barsom e Rolfe (1999).

Uma lei de crescimento de trinca deve atender a seguinte condição,
lim

K máx  K c

da
 ,
dN

(2.8)

ou seja, quando o fator intensidade de tensão máximo Kmáx tender a Kc , a curva irá se
comportar como uma assíntota tendendo ao infinito.
Em geral, a definição da função de correção do FIT impossibilita a determinação
explícita da função "tamanho de trinca", (Moura et al, 2015). Desta forma, é necessário o uso
de algum método numérico para obter a solução do PVI descrito na Eq. (2.7).
Para simular o crescimento de trinca em componentes ou estruturas, análises numéricas
têm sido extensivamente usadas nos últimos anos. Entre elas podemos citar o cálculo de
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fatores de intensidade de tensão (Leonel&Venturini, 2011; Leonel et al., 2010; Leonel et al.,
2011), métodos dos elementos finitos (Réthoré et al., 2010; Shen& Lew, 2010; Elguedj et al.,
2006; Gupta et al, 2012) e método de elementos finitos Xfem (Réthoré et al., 2010; Shen&
Lew, 2010; Elguedj et al., 2006; Gupta et al, 2012) incluindo a modelagem coesiva de trincas.
Cálculos numéricos de fatores de intensidade de tensão e esquemas iterativos aumentam
significativamente o “esforço computacional” necessário para estimar o crescimento de
trincas quando a análise de confiabilidade é considerada. Isso é mais evidente quando são
consideradas incertezas nos parâmetros do modelo de propagação de trincas (Virkler et al.,
1979; Ghonem& Dore, 1987; Provan, 1987; Sobczyk& Spencer, 1992; Beck & Melchers,
2004; Beck & Gomes, 2013); já que estudos de propagação de trincas na presença de
incerteza nos parâmetros aumentam, significativamente, o esforço computacional.

Modelo de Paris-Erdogan

O modelo de propagação de trinca proposto por Paris-Erdogan (1963) descreve o
crescimento de trinca na região II da figura 3. O PVI para este modelo é formulado conforme
a equação 2.9.
Determinar a  C1 ([ N 0 , N1 ];  ), tal que:

 da
m
 C p K p , N  ( N 0 , N1 );

 dN

a( N 0 )  a0 ;

(2.9)

sendo “ C p ” e “ m p ” parâmetros do material e “N” o número de ciclos. O intervalo ( N 0 , N1 )
corresponde ao número de ciclos de carregamento na região II da figura 3.
Devido a sua simplicidade (apenas dois parâmetros precisam ser identificados
experimentalmente), o modelo de Paris é amplamente utilizado. No entanto, esta equação
apresenta algumas limitações, são elas:
(i) Representa apenas a região II;
(ii) Efeitos de tensão média não são considerados;
(iii) Não é considerado o histórico de carregamento e efeitos da interação de
carregamento.
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Muitas variações da equação de Paris têm sido desenvolvidas para tratar dessas
limitações. Uma delas é o modelo de Elber (1970), que propõe um fator intensidade de tensão
equivalente para considerar o fechamento de trincas sobre a ação de tensões compressivas.

Modelo de Forman

A equação de Paris tem boa correlação entre os resultados experimentais e os resultados
teóricos. No entanto, a equação de Paris não consegue descrever a instabilidade do
crescimento de trinca quando o fator de intensidade de tensão se aproxima da tenacidade a
fratura do material (Kc), região III da Fig.(3).
O modelo de Forman (1967) é usado para prever a taxa de crescimento de trinca em
da
fadiga nas regiões II e III do diagrama “ log  dN
  log  K  ” da Fig.(3). Este modelo capta os

efeitos da tensão média e altas taxas de propagação de trinca sendo descrito como segue.

Determinar a  C1 ([ N 0 , N1 ];  ), tal que:

C f (K ( N )) n
 da

, N  ( N 0 , N1 );

dN
(1

R
)
K


K
(
N
)
c

a( N 0 )  a0 ;


(2.10)

sendo “C” e “n” parâmetros do material e “R” é a razão entre a tensão máxima e a tensão
mínima. As características deste modelo são as seguintes:
(i) Representa as regiões II e III;
(ii) Considera a razão entre tensões R;
(iii) Descreve o comportamento do parâmetro KC.

Modelo de Walker

A partir da lei de Paris-Erdogan, Walker (1970) incluiu o efeito da tensão média, para
ligas de alumínio, chegando ao seguinte modelo, conforme a Eq. (2.11):
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Determinar a  C1 ([ N 0 , N1 ];  ), tal que:

 da
 Cw [(1  R) yw K máx ]mw , N  ( N 0 , N1 );

 dN

a( N 0 )  a0 ;

( 2.11)

sendo “Cw”, “mw” e “γw” parâmetros do modelo de Walker. Assim como a equação de Paris,
esse modelo é válido, somente, para a região II da figura 3. Sua validade está condicionada
aos valores de razão de tensão definidos entre -2 < R < 0,7 (NOROOZI et al., 2005). Para R =
0, a equação 2.6.2 se torna equivalente à Lei de Paris, considerando Cw igual a C p e mw igual
a m p . As características deste modelo são as seguintes:
(i) Representa somente a região II;
(ii) Considera a razão entre tensões R.

Modelo de Priddle

Outro modelo muito conhecido é o proposto por Priddle (1976). Este modelo, dado
pela equação (2.12), é capaz de descrever as regiões I, II e III da figura 3,
Determinar a  C1 ([ N 0 , N1 ];  ), tal que:

mP
 da
 K ( N )  K th 
 CP 

 , N  ( N 0 , N1 );
 K c  K máx 
 dN
a( N )  a ;
0
0


(2.12)

sendo “CP” e “mP” parâmetros da equação de Priddle, Kmáx o fator intensidade de tensão
máximo. As características deste modelo são as seguintes:
(i) Representa as regiões II e III;
(ii) Descreve o comportamento do parâmetro Kth ;
(iii) Descreve o comportamento do parâmetro KC.

Modelo de McEvily

McEvily e Groeger (1977) propuseram o seguinte modelo para descrever as regiões I, II
e III da figura 3,
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Determinar a  C1 ([ N 0 , N1 ];  ), tal que:


A
K ( N ) 
 da

(K ( N )  Kth ) 2 1 

 , N  ( N 0 , N1 );
dN

K

K
y
c
máx



a( N )  a ;
0
0


(2.13)

sendo A um parâmetro do material dependente do meio ambiente, σy a tensão de escoamento
do material. As características deste modelo são as seguintes:
(i) Representa as regiões I, II e III;
(ii) Descreve o comportamento do parâmetro Kth ;
(iii) Descreve o comportamento do parâmetro KC.

Modelo de Collipriest

Entre os modelos de propagação de trinca com maior versatilidade está o modelo de
Collipriest (1972). Essa lei de evolução tem a característica de conseguir descrever as três
regiões da figura 3.
A equação do modelo de Collipriest tem a seguinte forma, observada na equação (2.14).

Determinar a  C1 ([ N 0 , N1 ];  ), tal que:


 
 

K 2
m
ln



 

m
(1  R) K c K th   
 da
  Kc  2

1 
2
 C ( K c K th ) exp ln 

 ; N  ( N 0 , N1 ); (2.14)
 tanh 
 1  R  K c   
 dN
  Kth 
 ln 
 



 K th   


a( N 0 )  a0 ;
sendo “C” e “m” parâmetros do material para o modelo de Collipriest. Segundo Kumar
(Kumar et al, 2014), esse é o modelo do tipo CATC mais preciso para representar os efeitos
da razão de tensão R nas três regiões de propagação de trinca.
A escolha deste modelo se deve ao fato dele descrever todas as regiões da Fig.(3) e
modelar o efeito da tensão média. As características deste modelo são as seguintes:
(i) Representa as regiões II e III;
(ii) Descreve o comportamento do parâmetro Kth ;
(iii) Descreve o comportamento do parâmetro KC.
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(iv) Considera a razão entre tensões R.
Muitos outros modelos, com suas especificidades e limitações, são encontrados na
literatura para descrever os modelos de evolução de trinca para um carregamento com
amplitude constante, conforme destacam Toor (1973), Hoeppner e Krupp (1974), Nelson
(1977) e Beden et al. (2009).

2.4 SOLUÇÃO NUMÉRICA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

Nem sempre é possível obter uma solução exata para o PVI, descrito em 2.7, pois nem
toda solução pode ser obtida por integração direta. Deste modo, o uso de métodos numéricos
se faz necessário para obter uma solução numérica aproximada.

Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem Explícito

Um método para resolver um PVI será de passo simples se a aproximação y j 1
depender apenas do resultado y j da etapa anterior. O método Runge-Kutta de passo simples é
descrito na equação 2.15, segundo Ascher (ASCHER, PETZOLD, 1998).


h
 yn 1  yn   6  ( f ( K1 )  2 f ( K 2 )  2 f ( K 3 )  f ( K 4 ));
 

 K1  yn ;


h
 K 2  yn    f ( K1 );
2


h
 K 3  yn    f ( K 2 );
2

 K 4  yn  (h) f ( K 3 ).

(2.15)

2.5 MÉTODO “FAST CRACK BOUNDS”

O método “Fast Crack Bounds” consiste em obter curvas que se aproximem da solução
exata obtida através da integração direta, ou de uma solução numérica aproximada. Essas
curvas, ou cotas, possuem a vantagem de exigirem um custo computacional menor do que o
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necessário para obter soluções através de integrações numéricas (Machado et al, 2015) e
apresentam resultados próximos aos obtidos através de métodos numéricos como o RK4.
As cotas do método FCB foram obtidas através da expansão em série de Taylor, retendo
os termos de segunda ordem através do resto de Lagrange. As cotas, para a função “tamanho
de trinca”, estão representadas na equação (2.16).



da
1  d 2a
2
a
N

a

N
N

N

 N  N 0  , com   N 0 ,N1  ;







0
0
0
2  
dN
2  dN



2
 a N  a  da N N  N  1  d a N  N  N 2 .
 0 

0
0
   0 dN  0 
2  dN 2



 2.16 

sendo a a cota superior, a a cota inferior e N o número de ciclos.

Método FCB para o modelo de Collipriest

Aplicando o modelo de Collipriest à cota superior do método FCB, Eq.(2.16), e
atribuindo um valor a*  a   , tem-se a seguinte equação:



da
1  d 2a
2
 N 0  N  N 0    2  a *   N  N 0  ;
a  N   a0 
dN
2  dN


 tal que,



  K  a 2   
0


m
 ln 
 
m

 
2
(1

R
)
K

K
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(2.17)

Os valores  ,  e  para a derivada segunda da cota superior são descritos conforme a
Eq.(2.18).
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(2.18)

Analogamente à cota superior, a cota inferior é descrita conforme a Eq. (2.19).


da
1  d 2a
2
a
N
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 2.19 

Os valores  ,  e  para a derivada segunda da cota inferior são descritos conforme a
Eq.(2.20).
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(2.20)

As equações referentes à cota superior, Eq.(2.17) e Eq.(2.18), mostram que essa cota
depende de um valor a*. Esse valor é escolhido por verificação, de forma que a cota superior
fique acima da cota inferior e da solução aproximada obtida pelo método RK4 em todo o
intervalo ( N0 , N1 ) . Como a* deve ser maior que a0, atribui-se valores na forma de a*= β a0.,
tal que   1 . Caso o valor de a* não seja suficientemente grande para garantir que a cota
superior esteja acima da solução aproximada em todo o intervalo ( N0 , N1 ) , deve-se utilizar
um valor maior para a*.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo teórico para obter os estimadores dos
momentos estatísticos do tamanho de trinca considerando os casos em que a incerteza nos
parâmetros da equação de Collipriest e/ou no primeiro tamanho de trinca detectado. Um
código computacional foi utilizado para avaliar a eficiência da metodologia proposta,
comparando as funções (cotas) que “envelopam” os estimadores dos momentos estatísticos de
primeira e segunda ordem para a função “tamanho de trinca” com as respectivas soluções
aproximadas. A seguir são descritas, sinteticamente, as etapas realizadas.

3.1 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

O método FCB foi utilizado para obter as cotas, inferiores e superiores, das estimativas
dos momentos estatísticos de primeira e de segunda ordem da função tamanho de trinca,
considerando a quantificação da incerteza nos parâmetros que descrevem o modelo de
Collipriest.

3.2 MÉTODOS E ALGORITMOS

Com o auxílio do método de simulação de Monte Carlo, foram obtidas as soluções do
PVI que descreve o modelo de Collipriest. Esses resultados foram utilizados para obter as
soluções aproximadas dos estimadores do primeiro e segundo momentos estatísticos do
tamanho de trinca. A partir do método FCB, foram obtidas cotas superiores e inferiores para
os estimadores dos momentos estatísticos. Foram definidas funções “desvios relativos” para
quantificar o desvio das cotas em relação às soluções aproximadas dos momentos estatísticos
do tamanho de trinca.

3.3 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

Nesta etapa foi realizada a implementação computacional, via MATLAB, dos métodos
desenvolvidos. A escolha do MATLAB baseia-se na versatilidade e robustez da programação
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através deste ambiente computacional que gerou os gráficos das curvas superiores e inferiores
dos estimadores dos momentos estatísticos do tamanho de trinca. Para avaliar os métodos e
algoritmos implementados, foram realizados testes com problemas cuja solução é conhecida.

3.4 RESULTADOS NUMÉRICOS

Nesta etapa foi avaliado o desempenho das cotas referentes às estimativas dos
momentos estatísticos do tamanho de trinca segundo modelo de Collipriest, além dos tempos
computacionais para as soluções através das cotas e das soluções numéricas aproximadas do
PVI característico do modelo de Collipriest.
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4 QUANTIFICAÇÃO DA INCERTEZA VIA MÉTODO “FAST CRACK BOUNDS”

Existe uma grande variabilidade na maneira como se desenvolve a evolução do tamanho
de trinca. Essa afirmação está de acordo com o trabalho de Ghonen & Dore (1987), em que
foram analisados resultados obtidos a partir de uma amostra de experimentos, para uma placa
contendo uma trinca central sujeita a um carregamento cíclico. A variabilidade observada
justifica ampliar o estudo da evolução do tamanho de trinca utilizando uma modelagem
probabilística da incerteza presente nos parâmetros que definem a lei de propagação. Para
isso, foram desenvolvidos, neste trabalho, resultados teóricos, através de um lema, para
estimar o comportamento dos momentos estatísticos da função tamanho de trinca.

4.1 QUANTIFICAÇÃO DA INCERTEZA PARA MODELOS DE PROPAGAÇÃO DE
TRINCAS
Seja  , F , P  um espaço de probabilidade, com  espaço amostral, F uma  álgebra de eventos e P uma medida de probabilidade. Consideram-se os parâmetros dos
modelos de propagação de trinca a amplitude de tensão constante como variáveis randômicas
absolutamente contínuas em  , F , P  . Desta forma, o PVI, Eq. (2.7), para a evolução de
trinca, pode ser formulado de forma geral conforme a equação 4.1.

Encontrar a  C1   N 0 , N1  ; L2  , F , P   , tal que,

 da
( N ,  )  h( ( ), K (a)),   N ,     N 0 , N1    , F , P  ;

dN

a  N 0 ,    a0   ,    , F , P  .


(4.1)

Considera-se a incerteza nos parâmetros "  " e no tamanho inicial da trinca " a0 ". Em
geral, o tamanho inicial da trinca está associado ao primeiro tamanho detectado, que depende
da metodologia de inspeção e do aparato de medição.
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4.2 ESTIMATIVAS DOS MOMENTOS ESTATÍSTICOS PARA O TAMANHO DE
TRINCA UTILIZANDO O MÉTODO “FAST CRACK BOUNDS”

Esta seção irá apresentar a aplicação do método FCB para obter estimativas dos
momentos estatísticos do tamanho de trinca. A partir do método FCB, desenvolvido no
trabalho de Santos (Santos et al, 2016), serão obtidas funções que definirão as cotas, inferiores
e superiores, para a evolução dos estimadores dos momentos estatísticos do tamanho de
trinca. Neste trabalho foi utilizada a lei de Collipriest.
A seguir é apresentado o lema que define os estimadores dos momentos estatísticos de
primeira e de segunda ordem da função "tamanho de trinca".

Lema: Seja

a   ,a   ,...,a   , a  N , 
1

2

i

Ns

NS

i 1

e

a  N , 
i

NS

i 1

o conjunto de

realizações de um dado modelo CATC, Eq.(4.1), e as cotas inferior e superior,
respectivamente, obtidas via FCB, então valem as seguintes relações:

 i  ˆ a  N   ˆ a  N   ˆ a  N  ,N   N 0 ,N1  ;

 2
 2
 2
 ii  ˆ a  N   ˆ a  N   ˆ a  N  ,N   N 0 ,N1  .

(4.2)

A primeira relação representa as cotas para o estimador do momento estatístico de
primeira ordem (valor esperado) enquanto a segunda relação representa o estimador do
momento estatístico de segunda ordem. Essas cotas foram obtidas a partir do método FCB e
da definição de valor esperado como demonstrado a seguir.

Demonstração do lema

a  N ,  ,a  N , 
Considere
NS

i

i 1

NS

i

i 1

a  N , 
e
i

NS

i 1

com

N   N0 ,N1 

as realizações

do tamanho de trinca e as cotas inferior e superior, respectivamente.
Da definição da cota inferior tem-se,

a  N ,i   a  N ,i  ,i  ^ N   N0 ,N1 ;

(4.3)

a  k   N ,i   a k   N ,i  ,i  ^ N   N 0 ,N1  ;

(4.4)
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A cota inferior para o estimador de um momento estatístico de ordem “k” é definida da
seguinte forma:

 1  N k 
  a  N ,i  ,N   N 0 ,N1  ;
 N  i 1

ˆ a k   N   

(4.5)

A partir da Eq.(4.3) tem-se,

 1  N k 
 1  N k 

a
N
,


a  N ,i   ˆ a k   N  .


i
 i 1
  i

1
N
N

ˆ a k   N   

(4.6)

Analogamente, tem-se para a cota superior,

a  N ,i   a  N ,i  ,i   ^ N   N 0 ,N1  ;

(4.7)

1N
1N
ˆ a k   N      a k   N ,i      a  k   N ,i   ˆ a k   N  .
 N  i 1
 N  i 1

(4.8)

Atribui-se valores para k, representando a ordem do estimador,

k  1  ˆ a1  N   ˆ a1  N   ˆ a1  N  ,N   N 0 ,N1  ;
k  2  ˆ a 2  N   ˆ a 2  N   ˆ a 2  N  ,N   N 0 ,N1  ;
Generalizando, para a enésima ordem,

k  n  ˆ a n  N   ˆ a n  N   ˆ a n  N  ,N   N0 ,N1  ;
Assim sendo, chega-se à seguinte relação:

ˆ a n  N   ˆ a n  N   ˆ a n  N  , n  ¥  N   N0 , N1 .

(4.9)

A Eq.(4.9) apresenta uma forma geral para os estimadores dos momentos estatísticos de
ordem “n” e suas respectivas cotas. Neste trabalho foram estudados os estimadores do
primeiro e do segundo momento estatístico.

4.3 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

A solução do PVI apresentado, Eq. (4.1), é feita com o auxílio do método de simulação
de Monte Carlo, que desenvolve-se em três etapas: (i) Geração do conjunto de amostras dos
parâmetros com incerteza; (ii) Obtenção do conjunto de realizações; (iii) Determinação das
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estimativas para os momentos estatísticos do processo estocástico "tamanho de trinca". Para
obter as realizações do processo estocástico “tamanho de trinca”, utilizou-se o método RK4.
A formulação do método RK4 é apresentada na Eq. (4.10), para cada amostra de parâmetros

α(ωi )={m(i ),C (i ),a0 (i ),Kth (i ),Kc (i )} .
Determinar ak 1  i   , para cada i  ,

ak 1  i   ak  i    6N  .  K1  2.K 2  2.K 3  K 4  i  , k  0,1,..., n ;

 K1  i   h((i ), K );

N
 K 2  i   ak  i    2  .K1  i  ;

N
 K 3  i   ak  i    2  .K 2  i  ;
 K   a   N .K  ;
 4 i k  i   3 i
a     a  N ,   ;
i
0
 0 i

(4.10)

sendo ak  i   a  Nk , i  e N  Nk 1  Nk , k 0,1,..., n . Com o conjunto das realizações
pode-se estimar o valor esperado do processo estocástico "tamanho de trinca". O método
RK4, aplicado ao modelo de Collipriest, será representado pela Eq.(4.11).
Determinar ak 1 i   , para cada i  i , i ', i ", i "', i ''''   ,

a    a    N  K    2 K    2 K    K    , para k  0,1, 2,..., m  1
k
i
1
i
2
i
3
i
4
i
 k 1 i
6

sendo que,

2
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0
i
i
1
2
Ns
 0 i



sendo a j  a( N j ); f j  f  a j  ; N  N j 1  N j .
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4.4 MODELAGEM PROBABILÍSTICA DOS PARÂMETROS DO MODELO DE
COLLIPRIEST

Para quantificar a incerteza nos parâmetros da equação de Collipriest, foram avaliados
os casos em que a incerteza está nos parâmetros “C”, “m”, “ Kth ” e “ Kc ”. Também foi
avaliado o caso em que a incerteza está no tamanho de trinca inicial “ a0 ”. Para testar a
metodologia proposta, foi utilizada uma modelagem da incerteza feita através de variáveis
randômicas com distribuição uniforme, onde todos os valores possíveis de serem gerados
possuem a mesma probabilidade de ocorrência, com a seguinte forma,
C   = C + 3 .C .1   ,
 ;

m    =  m + 3 .m . 2    ,
  ;

a0    =  a0 + 3 .a0 .3    ,   ;

K th  '''  =  Kth  3 . Kth . 4  '''  , '''  ;

 K c  ''''  =  Kc + 3 . Kc .5  ''''  , ''''  .

(4.12)

sendo C , m , a0 , Kth ,  Kc  e C , m , a0 , Kth ,  Kc  os valores esperados e coeficientes de
dispersão

das

variáveis

randômicas

respectivamente. As variáveis aleatórias

C   , m   , a   , K  '''  , K ''''  ,
   ,    ,    ,  '''  ,  ''''  são
0

1

2

3

th

4

c

5

uniformes U  1,1 e estatisticamente independentes.
Serão considerados dois conjuntos de valores atribuidos aos coeficientes de dispersão
das variáveis randômicas para observar a influência desse coeficiente nos resultados obtidos
para os estimadores dos momentos estatísticos do tamanho de trinca. No primeiro caso, o
valor utilizado para os coeficientes de dispersão será 1/10 do valor esperado para a variável
com incerteza considerada, de acordo com o conjunto abaixo,

  (1/10)  ;
c
 c
 m  (1/10) m ;

 a0  (1/10) a0 ;

 Kc  (1/10)  Kc ;

 Kth  (1/10) Kth .

(4.13)
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No segundo caso, o valor utilizado para os coeficientes de dispersão será 3/10 do valor
esperado para o parâmetro com incerteza,

  (3 /10)  ;
c
 c
 m  (3 /10) m ;

 a0  (3 /10) a0 ;

 Kc  (3 /10)  Kc ;

 Kth  (3 /10) Kth .

(4.14)
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5 RESULTADOS

Para medir o desempenho das cotas referentes às estimativas dos momentos estatísticos
de primeira e segunda ordem da função “tamanho de trinca” para o modelo de Collipriest,
foram definidas funções “desvio relativo” entre as cotas superiores e inferiores dos
estimadores dos momentos estatísticos, de primeira e de segunda ordem, e suas respectivas
soluções numéricas, além da avaliação dos tempos computacionais para a solução da função
“valor esperado” para o tamanho de trinca através da metodologia proposta. Essas análises
foram feitas através de problemas clássicos da engenharia.
Os resultados dessa seção foram obtidos utilizando um computador com processador
Intel Core i5-4460 de 3,20 GHz e memória RAM de 8,00 GB. O software utilizado é o

MATLAB, versão R2013b.

5.1 AVALIAÇÃO DAS COTAS DOS MOMENTOS ESTATÍSTICOS

Para a resolução dos exemplos propostos neste trabalho deve-se definir o valor de a*
para a cota superior. Esse valor deve ser tal que assegure que a seja cota superior. Nesse
trabalho será adotado um valor de a* igual a 1.1 a0 , pois este valor gerou cotas superiores
muito próximas às soluções aproximadas na maioria dos casos. As excessões serão tratadas
caso a caso.
Os parâmetros utilizados neste trabalho foram obtidos por Al-Rubaie (2007), para uma
liga Inconel 600. Os estimadores foram obtidos a partir de um conjunto de 10.000 realizações
do processo estocástico tamanho de trinca. Além disso, foi utilizado o seguinte conjunto de
dados:
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 c  5, 61.1012 ;

 m  2, 62;
 a  2,5mm;
 0
  K  40, 08MPa.m1/2 ;
 c
 K  6,38MPa.m1/2 ;
 th
b  100mm;

 R  0,1;
 N 0  0;

 N1  900.000ciclos;
  65MPa.


Foi utilizado um passo igual a 500 para os métodos RK4 e FCB, gerando 1800 pontos.
Para avaliar o desempenho da metodologia apresentada são estabelecidas funções
“desvio relativo” das cotas para os estimadores dos momentos estatísticos de primeira e
segunda ordem em relação aos resultados obtidos através do método RK4. A Eq.(5.1)
descreve os desvios das cotas superiores e a Eq.(5.2) descreve os desvios das cotas inferiores.

 ˆ a  ˆ rk 4 
 ˆ a  N   100.
  N  %  , N   N 0 ,N1  ;
ˆ

rk
4




2
2


 ˆ a  ˆ rk 4 

  N  %  , N   N 0 ,N1  .
2   N   100. 

 ˆ a
 ˆ  2
rk 4




(5.1)


 ˆ a  ˆ rk 4 
 ˆ a  N   100.
  N  %  , N   N 0 ,N1  ;
 ˆ rk 4 


 ˆ a 2  ˆ rk 24 

N

100
.

  N  %  , N   N 0 ,N1  .
 ˆ a 2  
 ˆ  2

rk 4




(5.2)

sendo “ ̂rk 4 ” e “ ̂rk 4 ” as soluções aproximadas dos momentos estatísticos de primeira e de
2

segunda ordem, respectivamente, obtidos pelo método RK4.
Cada exemplo apresentado a seguir terá um parâmetro característico “f(a)” relacionado
ao carregamento aplicado e à geometria do componente. Tanto para a obtenção da solução
numérica aproximada, como para a determinação dos valores das cotas, superiores e
inferiores, para o modelo de Collipriest, serão utilizadas as funções de correção do FIT
descritas por Bannantine (1989).
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Além disso serão apresentados, para cada exemplo: gráficos com o número de ciclos
versus os estimadores dos momentos estatísticos do tamanho de trinca; desvios relativos entre
as cotas, superiores e inferiores, e as soluções numéricas obtidas via método RK4; razão entre
os tempos para a computação da solução numérica via RK4 e as cotas.

Exemplo 1: Placa infinita com uma trinca central.
O primeiro exemplo apresenta uma placa infinita com uma trinca inicial  a0  solicitada
sob um carregamento de tração conforme a figura 5.

Figura 5: Placa infinita com trinca central.
Fonte: Adaptado de Bannantine (1989)

Para esse exemplo, a função de correção do fator intensidade de tensão é representada
pela equação 5.3.

f  a   1.
(5.3)
Inicialmente, será considerado o caso onde cada coeficiente de dispersão vale 1/10 do
valor esperado de seu respectivo parâmetro com incerteza.
Os gráficos a seguir representam as funções que descrevem a evolução dos estimadores
do momento estatístico de primeira ordem e suas cotas, inferior e superior, para o processo
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estocástico "tamanho de trinca" com incerteza nos parâmetros “C” e “ Kc ”, respectivamente,
Fig.(6) e Fig.(7).

Figura 6: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “C” para o
exemplo 1 com dispersão de 1/10.

Figura 7: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca inicial
“ Kc ” para o exemplo 1 com dispersão de 1/10.

Observa-se, nos gráficos apresentados, que as soluções numéricas ficaram contidas
entre as cotas superiores e inferiores, para os parâmetros “C” e “ Kc ”. A seguir, tem-se os
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gráficos com os estimadores de segunda ordem para esses mesmos parâmetros, Fig.(8) e
Fig.(9).

Figura 8: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no parâmetro “C” para o
exemplo 1 com dispersão de 1/10.

Figura 9: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kc ” para o
exemplo 1 com dispersão de 1/10.
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Novamente, as soluções numéricas ficaram contidas entre as cotas. As cotas dos
estimadores dos momentos estatísticos de primeira e segunda ordem para os demais
parâmetros, com coeficiente de dispersão igual a 1/10, se comportaram de forma similar às
cotas dos parâmetros “C” e “ Kc ”, Fig.(6) até Fig.(9), sem precisar alterar o valor de a*. Os
valores das cotas e das soluções aproximadas para os momentos estatísticos de primeira e
segunda ordem foram coletados nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Momento estatístico de primeira ordem, em milímetros, para o exemplo 1, com
dispersão de 1/10.
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Tabela 2: Momento estatístico de segunda ordem, em metros, para o exemplo 1, com dispersão
de 1/10.

As estimativas dos momentos estatísticos e os desvios relativos, para os mesmos
parâmetros avaliados acima, são apresentados a seguir para o caso onde os coeficientes de
dispersão valem 3/10 do valor esperado de seus respectivos parâmetros com incerteza.
Inicialmente, tem-se o gráfico do momento estatístico de primeira ordem quando há incerteza
no parâmetro “ Kth ”.
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Figura 10: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ” para
o exemplo 1 com dispersão de 3/10.

Observa-se que a curva da cota superior do estimador do primeiro momento
estatístico “cruzou” a linha da solução aproximada. Para resolver esse problema é utilizado
um a* igual a 1,3a0 , conforme a Fig.(11).

Figura 2: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ” para
o exemplo 1 com coeficiente de dispersão igual a 3/10.
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Ao alterar o valor de a*, recupera-se a cota superior. Isso também é verificado no
gráfico do desvio relativo das cotas em relação ao estimador do primeiro momento estatístico,
Fig.(12), pois o desvio da cota superior se manteve com o valor positivo.

Figura 3: Desvio relativo do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ”
para o exemplo 1 com dispersão de 3/10.

Observa-se que, para este caso, o maior desvio ocorre para a cota superior. O gráfico da
Fig.(13) representa o estimador do momento estatístico de segunda ordem para este mesmo
caso, com uma dispersão igual a 3/10 do valor esperado do parâmetro “ Kth ”.
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Figura 4: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no “ Kth ” para o exemplo 1
com dispersão de 3/10.

Novamente, a solução numérica ficou contida entre as cotas, superior e inferior. A
Fig.(14) mostra o desvio relativo para este caso.

Figura 5: Desvio relativo do segundo momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ”
para o exemplo 1 com dispersão de 3/10.

O valor máximo do desvio relativo da cota superior é aproximadamente 3% acima da
solução numérica aproximada, enquanto que o valor do desvio relativo da cota inferior é
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aproximadamente 11% abaixo da solução numérica. As cotas dos estimadores dos momentos
estatísticos de primeira e segunda ordem para os demais parâmetros se comportaram de forma
semelhante às cotas para os parâmetros “C” e “ Kc ”, Fig.(6) até Fig.(9), sem precisar alterar o
valor de a*. Os valores das cotas e das soluções aproximadas para os momentos estatísticos
de primeira e segunda ordem foram coletados nas tabelas 3 e 4.

Tabela 3: Momento estatístico de primeira ordem, em milímetros, para o exemplo 1, com
dispersão de 3/10

Tabela 4: Momento estatístico de segunda ordem, em metros, para o exemplo 1, com dispersão
de 3/10.
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Nas tabelas 3 e 4, é possível notar que os valores das soluções aproximadas se
mantiveram entre os valores das cotas, superior e inferior. Os desvios relativos das cotas dos
momentos estatísticos do tamanho de trinca são apresentados, nas tabelas 5 e 6, para ambos os
coeficientes de dispersão avaliados.

Tabela 5: Desvios relativos do momento estatístico de primeira ordem para o exemplo 1.

Tabela 6: Desvios relativos do momento estatístico de segunda ordem para o exemplo 1.

Os maiores desvios ocorreram nos casos em que foram consideradas as incertezas nos
parâmetros “m” e “ Kth ”. O maior desvio da cota inferior para o caso em que a incerteza está
no parâmetro “m” foi de -27% para o estimador do primeiro momento e -20,14% para o
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estimador do segundo momento. O maior desvio da cota inferior para o caso em que a
incerteza está no parâmetro “ Kth ” foi de -4,45% para o estimador do primeiro momento e 10,62% para o estimador do segundo momento.
A tabela 7 apresenta o tempo de computação da solução RK4 e das cotas, superior e
inferior, para 900.000 ciclos.

Tabela 7: tempos de computação para o exemplo 1.

Em todos os parâmetros analisados, as cotas foram ao menos 7 vezes mais eficientes
computacionalmente quando comparadas com a solução numérica.

Exemplo 2: Placa com largura finita e uma trinca central.

O segundo exemplo apresenta uma placa, com largura b, e uma trinca de tamanho
inicial, a0 , solicitada sob um carregamento de tração conforme a Fig.(15).

Figura 6: Placa com trinca central.
Fonte: Adaptado de Bannantine (1989)
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Para esse exemplo, a função de correção do fator intensidade de tensão é representada
pela equação 5.4.
 a 
f  a   sec 
.
 2b 

(5.4)

Inicialmente, é considerado o caso onde cada coeficiente de dispersão possui um valor
igual a 1/10 do valor esperado para seu respectivo parâmetro.
As funções que descrevem a evolução dos estimadores do primeiro momento estatístico
do tamanho de trinca e suas cotas são apresentadas nos gráficos a seguir, para os casos em que
a incerteza está no tamanho de trinca inicial “ a0 ”, Fig.(16), e no parâmetro “ Kc ”, Fig.(17).

Figura 7: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca inicial
“ a0 ” para o exemplo 2 com dispersão de 1/10.
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Figura 8: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kc ” para o
exemplo 2 com dispersão de 1/10.

Os gráficos apresentados mostram que as soluções numéricas ficaram contidas entre as
cotas, superior e inferior, para o parâmetro “ Kc ” e o tamanho inicial de trinca “ a0 ”. A seguir,
tem-se os gráficos com os estimadores de segunda ordem desses mesmos parâmetros, Fig.(18)
e Fig.(19).

Figura 9: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca inicial
“ a0 ” para o exemplo 2 com dispersão de 1/10.
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Figura 10: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kc ” para o
exemplo 2 com dispersão de 1/10.

Novamente, as soluções numéricas ficaram entre as cotas, superior e inferior. As cotas
dos estimadores dos momentos estatísticos de primeira e segunda ordem para os demais
parâmetros se comportaram de maneira semelhante às cotas do tamanho inicial de trinca “ a0 ”
e do parâmetro “ Kc ”, Fig.(16) até Fig.(19), sem precisar alterar o valor de a*. Os valores das
cotas e das soluções aproximadas para os momentos estatísticos de primeira e segunda ordem
foram coletados nas tabelas 8 e 9.
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Tabela 8: Momento estatístico de primeira ordem, em milímetros, para o exemplo 2, com
dispersão de 1/10.

Tabela 9: Momento estatístico de segunda ordem, em metros, para o exemplo 2, com dispersão
de 1/10.

As estimativas dos momentos estatísticos e os desvios relativos, para os mesmos
parâmetros avaliados acima, são apresentados a seguir para o caso onde os coeficientes de
dispersão valem 3/10 do valor esperado de seus respectivos parâmetros com incerteza.
Inicialmente, tem-se o gráfico do momento estatístico de primeira ordem quando há incerteza
no parâmetro “ Kth ”.
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Figura 20: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ” para
o exemplo 2 com dispersão de 3/10.

O gráfico apresentado, Fig.(20), mostra que para N  400.000 , rk 4  sup . Para
resolver esse problema, é utilizado um a* igual a 1,3a0 , conforme a Fig.(21).

Figura 11: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ” para
o exemplo 2 com coeficiente de dispersão igual a 3/10.
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A curva superior voltou a se comportar como cota alterando o valor de a*. Isso está de
acordo com o desvio relativo da cota superior que se manteve positivo, Fig.(22).

Figura 12: Desvio relativo do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ”
para o exemplo 2 com dispersão de 3/10.

O maior desvio foi em torno de 4,5%, verificado na cota inferior do estimador do
momento estatístico de primeira ordem. O estimador do momento estatístico de segunda
ordem é apresentado, na Fig.(23), para este mesmo caso, com uma dispersão igual a 3/10 do
valor esperado do parâmetro “ Kth ”.
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Figura 13: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no “ Kth ” para o exemplo
2 com dispersão de 3/10.

Novamente, a solução numérica ficou contida entre as cotas. A Fig.(24) mostra o desvio
relativo deste caso.

Figura 14: Desvio relativo do segundo momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ”
para o exemplo 2 com dispersão de 3/10.

O máximo desvio relativo das cotas do estimador do segundo momento estatístico
atingiu um valor aproximadamente 3% acima da solução numérica para a cota superior e 11%
abaixo da solução numérica para a cota inferior.
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As cotas dos estimadores dos momentos estatísticos de primeira e segunda ordem para
os demais parâmetros se comportaram de maneira semelhante às cotas do tamanho inicial de
trinca “ a0 ” e do parâmetro “ Kc ”, Fig.(16) até Fig.(19), sem precisar alterar o valor do a*. Os
valores das cotas e das soluções aproximadas para os momentos estatísticos de primeira e
segunda ordem foram coletados nas tabelas 10 e 11.

Tabela 10: Momento estatístico de primeira ordem, em milímetros, para o exemplo 2, com
dispersão de 3/10.

Tabela 11: Momento estatístico de segunda ordem, em metros, para o exemplo 2, com dispersão
de 3/10.
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Nas tabelas 12 e 13 são apresentados os desvios relativos das cotas, superior e inferior,
para ambos os coeficientes de dispersão, para os momentos estatísticos de primeira e segunda
ordem, respectivamente.

Tabela 12: Desvios relativos do momento estatístico de primeira ordem para o exemplo 2.

Tabela 13: Desvios relativos do momento estatístico de segunda ordem para o exemplo 2.

Nas tabelas 12 e 13, observa-se que os maiores desvios foram obtidos no caso em que a
incerteza está no parâmetro “m”, com um coeficiente de dispersão igual a 3/10 do valor
esperado para o parâmetro “m”, sendo -26,45% para a cota inferior do estimador do primeiro
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momento estatístico e -20,36% para a cota inferior do estimador do segundo momento
estatístico.
A tabela 14 apresenta o tempo de computação da solução RK4 e das cotas, superior e
inferior, para 900.000 ciclos.

Tabela 14: tempos de computação para o exemplo 2.

Em todos os parâmetros analisados, as cotas foram mais eficientes computacionalmente
quando comparadas com a solução numérica.

Exemplo 3: Placa com largura finita e uma trinca na borda.

O terceiro exemplo apresenta uma placa finita, com largura b=100mm e uma trinca na
borda, a0 , solicitada sob um carregamento de tração conforme a Fig.(25).
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Figura 15: Placa com trinca na borda.
Fonte: Adaptado de Bannantine (1989)

Para esse exemplo, a função de correção do fator intensidade de tensão é representada
pela equação 5.5.
2

3

4

a
a
a
a
f  a   1,122 - 0, 231   10,55   - 21, 72    30,39   .
b
b
b
b

(5.5)

Inicialmente, será considerado o caso onde cada coeficiente de dispersão vale 1/10 do
valor esperado de seu respectivo parâmetro.
A evolução dos estimadores do momento estatístico de primeira ordem e suas cotas,
inferior e superior, são apresentadas nos gráficos a seguir, para o processo estocástico
“tamanho de trinca” com incerteza nos parâmetros “ a0 ” e “C”, respectivamente, Fig.(26) e
Fig.(27).
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Figura 16: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” para o exemplo 3 com dispersão de 1/10.

Figura 17: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “C” para o
exemplo 3 com dispersão de 1/10.

Os gráficos mostram que as soluções numéricas ficaram contidas entre as cotas
superiores e inferiores, para o parâmetro “C” e o tamanho inicial de trinca “ a0 ”. Os gráficos
dos estimadores de segunda ordem para esses mesmos parâmetros são apresentados a seguir,
Fig.(28) e Fig.(29).
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Figura 18: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” para o exemplo 3 com dispersão de 1/10.

Figura 19: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no parâmetro “C” para o
exemplo 3 com dispersão de 1/10.

Novamente, as cotas “enveloparam” as soluções numéricas aproximadas. As cotas dos
estimadores dos momentos estatísticos de primeira e segunda ordem para os demais
parâmetros se comportaram de maneira semelhante às cotas do parâmetro e “C” e do tamanho
inicial de trinca “ a0 ”, Fig.(26) até Fig.(29), sem precisar alterar o valor de a*. Os valores das
cotas e das soluções numéricas para os momentos estatísticos de primeira e segunda ordem
foram coletados nas tabelas 15 e 16.
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Tabela 15: Momento estatístico de primeira ordem, em milímetros, para o exemplo 3, com
dispersão de 1/10.

Tabela 16: Momento estatístico de segunda ordem, em metros, para o exemplo 3, com dispersão
de 1/10.

As estimativas dos momentos estatísticos e os desvios relativos, para os mesmos
parâmetros avaliados acima, são apresentados a seguir para o caso onde os coeficientes de
dispersão valem 3/10 do valor médio de seus respectivos parâmetros com incerteza.
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Inicialmente, tem-se o gráfico do momento estatístico de primeira ordem quando a incerteza
está no parâmetro “ Kth ”.

Figura 30: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ” para
o exemplo 3 com dispersão de 3/10.

Observa-se que a curva representando a cota superior do estimador do momento
estatístico de primeira ordem cruzou a linha da solução aproximada, ficando abaixo desta.
Para resolver esse problema é utilizado um a* igual a 1, 2a0 conforme a Fig.(31).
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Figura 20: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ” para
o exemplo 3 com dispersão igual a 3/10.

Alterando o valor de a* para 1, 2a0 , a curva superior voltou a se comportar como cota
superior. Isso está de acordo com o desvio relativo da cota superior que se manteve positivo,
Fig.(32).

Figura 21: Desvio relativo do primeiro momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ”
para o exemplo 3 com dispersão de 3/10.
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O máximo desvio relativo das cotas do estimador do primeiro momento estatístico
atingiu um valor aproximadamente 1% acima da solução numérica para a cota superior e
4,5% abaixo da solução numérica para a cota inferior. O momento estatístico de segunda
ordem para esse mesmo caso, com uma dispersão de 3/10 do valor esperado do parâmetro “

Kth ”, é apresentado no gráfico da Fig.(33).

Figura 22: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no “ Kth ” para o exemplo
3 com dispersão de 3/10.

Novamente, a solução numérica ficou contida entre as cotas, superior e inferior. A
Fig.(34) mostra o desvio relativo para este caso.
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Figura 23: Desvio relativo do segundo momento estatístico com incerteza no parâmetro “ Kth ”
para o exemplo 3 com dispersão de 3/10.

O máximo desvio relativo das cotas do estimador do segundo momento estatístico
atingiu um valor aproximadamente 2% acima da solução numérica para a cota superior e 10%
abaixo da solução numérica para a cota inferior.
O momento estatístico de primeira ordem e suas cotas, inferior e superior, são
apresentados no gráfico da Fig.(35), para o caso em que a incerteza está no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” com uma dispersão de 3/10 do valor esperado para o parâmetro.
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Figura 24: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” para o exemplo 3 com dispersão de 3/10.

A solução aproximada do momento estatístico de primeira ordem ficou contida entre as
cotas. O gráfico da Fig.(36), apresenta os estimadores do segundo momento estatístico.

Figura 25: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” para o exemplo 3 com dispersão de 3/10.

Apesar do estimador do primeiro momento estatístico obtido pela solução numérica
aproximada ser “envelopado” pelas cotas quando um coeficiente de dispersão igual a 3/10 do
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valor esperado para o tamanho de trinca inicial “ a0 ” é utilizado, o mesmo não acontece para a
solução aproximada do momento estatístico de segunda ordem que deixou de estar contida
entre as cotas. Para corrigir o problema é utilizado um a* igual a 1, 2a0 .

Figura 26: Estimador do primeiro momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” para o exemplo 3 com dispersão de 3/10.

Novamente, a solução aproximada do momento estatístico de primeira ordem ficou
entre as cotas, superior e inferior. O gráfico para o estimador do momento estatístico de
segunda ordem desse caso é apresentado a seguir, Fig.(38).
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Figura 27: Estimador do segundo momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” para o exemplo 3 com dispersão de 3/10.

Com a mudança no valor de a*, a solução aproximada do momento estatístico de
segunda ordem ficou entre as cotas. O desvio relativo estimador do segundo momento
estatístico é apresentado a seguir, Fig.(39).

Figura 28: Desvio relativo do segundo momento estatístico com incerteza no tamanho de trinca
inicial “ a0 ” para o exemplo 3 com dispersão de 3/10.
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A Fig.(39) mostra que a cota superior do momento estatístico de segunda ordem teve
um desvio máximo de 2%, enquanto a cota inferior teve um desvio em torno de 3% abaixo da
solução aproximada. As cotas dos estimadores dos momentos estatísticos de primeira e
segunda ordem para os demais parâmetros se comportaram de forma similar às cotas do
parâmetro “C” e do tamanho inicial de trinca “ a0 ”, Fig.(26) até Fig.(29), sem precisar alterar
o valor do a*. Os valores das cotas e das soluções aproximadas para os momentos estatísticos
de primeira e segunda ordem foram coletados nas tabelas 17 e 18, respectivamente.

Tabela 17: Momento estatístico de primeira ordem, em milímetros, para o exemplo 3, com
dispersão de 3/10.

61

Tabela 18: Momento estatístico de segunda ordem, em metros, para o exemplo 3, com dispersão
de 3/10.

Os desvios relativos das cotas, superiores e inferiores, dos estimadores dos momentos
estatísticos do tamanho de trinca, para ambos os coeficientes de dispersão são apresentados
nas tabelas 19 e 20.

Tabela 19: Desvios relativos do momento estatístico de primeira ordem para o exemplo 3.
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Tabela 20: Desvios relativos do momento estatístico de segunda ordem para o exemplo 3.

Nas tabelas 19 e 20 é possível notar que os maiores desvios aconteceram nos casos em
que a incerteza está no parâmetro “m”. O desvio máximo do momento estatístico de primeira
ordem foi de 15,03% para a cota superior, no exemplo 3. Para o momento estatístico de
segunda ordem, o desvio máximo foi de 42,26%. A tabela 21 apresenta o tempo de
computação da solução RK4 e das cotas, superior e inferior, para 900.000 ciclos.

Tabela 21: tempos de computação para o exemplo 3.

Em todos os parâmetros analisados, as cotas foram ao menos 5 vezes mais eficientes
computacionalmente quando comparadas com a solução numérica.
Outra análise que pode ser feita é sobre o comportamento do gráfico
da
log  dN
 x log  K  . Para demonstrar essa abordagem, o estimador do primeiro momento

estatístico foi avaliado em um intervalo de 7.000.000 de ciclos, para o caso em que a incerteza
está no parâmetro C, com dispersão  c  (1/10) c , de acordo com o gráfico a seguir.
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Figura 40: Diagrama

da
log  dN
  log  K  para 7.000.000 de ciclos, para o Ex.3.

No gráfico da Fig.(40) é possível observar que as curvas se sobrepoem. O valor

log  K  da cota inferior atingiu um valor igual a 0,87, sendo que o curva se comportou de
maneira semelhante à região I da Fig.(3). O valor log  K  da solução numérica atingiu um
valor igual a 1,18, sendo que a curva alcançou uma região aproximadamente linear, conforme
observado na região II da Fig.(3). A cota superior também atingiu uma região
aproximadamente linear, com um valor log  K  igual a 1,28. Para assegurar que a fosse
cota superior, foi utilizado um valor a*  1, 4a0 .

5.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Uma aplicação prática da metodologia desenvolvida, a qual o engenheiro pode decidir
sobre a sua utilização ou não, é o cálculo das médias, aritmética e geométrica, das cotas
superiores e inferiores dos estimadores dos momentos estatísticos de primeira e de segunda
ordem da função “tamanho de trinca” (Machado, 2015).

64

As médias aritméticas das soluções para os estimadores dos momentos estatísticos são
calculadas pela equação (5.6).

 ˆ a  ˆ a  ,
 a 

2

(2)
(2)
 (2)  ˆ a  ˆ a 
a 
.


2

(5.6)

As médias geométricas dos estimadores dos momentos estatísticos são calculadas pela
equação (5.7).

  g  ˆ a .ˆ a ,

 (2)
(2)
(2)
  g  ˆ a .ˆ a .

(5.7)

Para obter o erro absoluto entre as médias calculadas nas cotas e o método numérico
aproximado, utilizou-se as seguintes equações,


 a  ˆ rk 4  100 [%];


  ,a
ˆ rk 4


  ˆ rk 4 
  ,g   g
100
[%];

ˆ rk 4


a(2)  ˆ rk 24

100 [%];
  (2) ,a 
ˆ rk24


 g(2)  ˆ rk 24
 (2) 
100 [%].
  ,g
ˆ rk 24









(5.8)

sendo “ ̂rk 4 ” e “ ̂rk 4 ” as soluções aproximadas dos momentos estatísticos de primeira e de
2

segunda ordem, respectivamente, obtidos pelo método RK4.
Para demonstrar essa abordagem, foi considerado o exemplo da placa finita com uma
trinca central, (Ex.2), para o caso em que a incerteza está no tamanho de trinca inicial “ a0 ”
com um coeficiente de dispersão igual a 1/10 do valor esperado para o parâmetro. A Fig.(40)
apresenta o gráfico com a solução numérica aproximada e as médias das cotas superior e
inferior para o momento estatístico de primeira ordem.
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Figura 41: médias das cotas superior e inferior para o momento estatístico de primeira ordem

Nota-se, na Fig.(41), que as curvas de ambas as médias ficaram muito próximas da
curva da solução numérica para o momento estatístico de primeira ordem, sendo que as curvas
das médias, aritmética e geométrica, ficaram visualmente sobrepostas, acima da curva da
solução aproximada. O gráfico da Fig. (42) apresenta a solução numérica aproximada e as
médias das cotas superior e inferior para o momento estatístico de segunda ordem.

Figura 29: médias das cotas, superior e inferior, para o momento estatístico de segunda ordem.
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Novamente, as curvas das médias ficaram próximas à solução numérica. Os erros
absolutos das médias, aritmética e geométrica, em relação à solução numérica são
apresentados a seguir, Fig.(43).

Figura 30: a) Desvio das médias das cotas para o momento estatístico de primeira ordem em
relação à solução numérica aproximada.
b) Desvio das médias das cotas para o momento estatístico de segunda ordem em relação à
solução numérica aproximada.

Os percentuais máximos dos desvios entre as médias das cotas e as soluções numéricas,
obtidas através do método RK4, são observados na tabela 22, para o momento estatístico de
primeira ordem, e na tabela 23, para o momento de segunda ordem. Foram avaliadas as
médias utilizando os valores das cotas superiores e inferiores obtidas neste trabalho,
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considerando todas as configurações geométricas apresentadas, além das incertezas nos
parâmetros “C”, “m”, “ Kc ”, “ Kth ” e no tamanho de trinca inicial “ a0 ” para os dois casos
estudados: coeficiente de dispersão com valor igual a 1/10 do valor esperado de cada
parâmetro; coeficiente de dispersão com valor igual a 3/10 do valor esperado de cada
parâmetro. Em ambos os casos foram considerados os valores para a* que “enveloparam” os
estimadores dos momentos estatísticos.

Tabela 22: Desvios das estimativas do momento estatístico de primeira ordem.

68

Tabela 23: Desvios das estimativas momento estatístico de segunda ordem.

Nas tabelas 22 e 23, os valores máximos dos desvios relativos foram, em geral, maiores
para coeficientes de dispersão iguais a 3/10 do valor esperado para o parâmetro com dispersão
analizado. Os parâmetros “m” e “ Kth ” apresentaram os maiores desvios. Para o primeiro
momento estatístico, o maior desvio registrado foi de -13,83% para a média geométrica do
exemplo 1 com o parâmetro “m” randômico. Para o segundo momento estatístico, o maior
desvio registrado foi de 17,52% para a média aritmética do exemplo 3 com o parâmetro “m”
randômico.
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5.3 SÍNTESE DE RESULTADOS

Nesse trabalho foram apresentadas 3 funções de correção do FIT. A Fig.(44) mostra a
evolução das funções de correção do FIT “f(a)” quando o tamanho da trinca varia entre a =
10mm até a = 30mm, para os exemplos 1, 2 e 3, representadas por "f(a)1","f(a)2" e "f(a)3" ,
respectivamente. É possível notar que a variação da função de correção do FIT foi maior para
o exemplo 3.

Figura 314: Fatores de correção do FIT.

Os valores dos estimadores do momento estatístico de primeira ordem são apresentados
para dois casos: coeficiente de dispersão igual a 1/10 do parâmetro com incerteza, tabela 24;
coeficiente de dispersão igual a 3/10 do parâmetro com incerteza, tabela 25.
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Tabela 24: Estimadores do primeiro momento estatístico do tamanho de trinca com coeficiente
de dispersão igual a 1/10.

Tabela 25: Estimadores do primeiro momento estatístico do tamanho de trinca com coeficiente
de dispersão igual a 3/10.

Os valores obtidos para os estimadores de segunda ordem são apresentados na tabela
26, para coeficientes de dispersão igual a 1/10 do valor esperado para o parâmetro com
incerteza avaliado, e tabela 27, para coeficientes de dispersão igual a 3/10 do valor esperado
para o parâmetro avaliado.

71

Tabela 26: Estimadores do segundo momento estatístico do tamanho de trinca com coeficiente
de dispersão igual a 1/10.

Tabela 27: Estimadores do segundo momento estatístico do tamanho de trinca com coeficiente
de dispersão igual a 3/10.

Os desvios relativos das cotas, superior e inferior, dos estimadores dos momentos
estatísticos de primeira ordem da função “tamanho de trinca”, em relação às soluções
aproximadas obtidas pelo método RK4, são apresentados nas tabelas a seguir, para os 3
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exemplos, considerando as incertezas avaliadas nos parâmetros “C”, “m”, “ Kth ”, “ Kc ” e no
tamanho de trinca inicial “ a0 ”. Foram avaliados os desvios em 300.000, 600.000 e 900.000
ciclos para dois casos: coeficiente de dispersão igual a 1/10 do valor esperado para o
parâmetro analisado, tabela 28; coeficiente de dispersão igual a 3/10 do valor esperado para o
parâmetro analisado, tabela 29.

Tabela 28: Desvios relativos dos estimadores dos momentos estatísticos de primeira ordem da
função “tamanho de trinca” para um coeficiente de dispersão de 1/10.

Tabela 29: Desvios relativos dos estimadores dos momentos estatísticos de primeira ordem da
função “tamanho de trinca” para um coeficiente de dispersão de 3/10.

As tabelas a seguir apresentam os desvios relativos das cotas, superior e inferior, dos
estimadores do momento estatístico de segunda ordem da função “tamanho de trinca”.
Novamente, foram avaliados dois casos: coeficiente de dispersão igual a 1/10 do valor
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esperado para o parâmetro analisado, tabela 30; coeficiente de dispersão igual a 3/10 do valor
esperado para o parâmetro analisado, tabela 31.

Tabela 30: Desvios relativos dos estimadores dos momentos estatísticos de segunda ordem da
função “tamanho de trinca” para um coeficiente de dispersão de 1/10.

Tabela 31: Desvios relativos dos estimadores dos momentos estatísticos de segunda ordem da
função “tamanho de trinca” para um coeficiente de dispersão de 3/10.

Observa-se, nas tabelas 28 até 31, que, em geral, os desvios relativos foram maiores
para os estimadores dos momentos estatísticos de segunda ordem. Além disso, em geral, os
desvios são maiores para coeficientes de dispersão igual a 3/10 dos valores esperados para os
parâmetros com incerteza, sendo que o maior desvio registrado foi de 42,26% na cota superior
do exemplo 3, para o caso em que a incerteza está no parâmetro “m”.
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Os tempos de computação para obter o primeiro momento estatístico do tamanho de
trinca, em cada um dos exemplos propostos, são apresentados na tabela 32, considerando
incerteza nos parâmetros “C”, “m”, “ Kth ”, “ Kc ” e no tamanho de trinca inicial “ a0 ”.

Tabela 32: Tempos de computação.

Nota-se que, em todos os exemplos, a razão entre os tempos avaliados  para o caso
em que a incerteza está no tamanho de trinca inicial “ a0 ” é menor do que para os demais
parâmetros avaliados. Isso se deve à forma da equação da cota inferior, Eq.(2.19), pois
existem termos dependentes do tamanho inicial de trinca, na cota inferior, que são
considerados constantes para todas as amostras, quando o valor de “ a0 ” é constante. Esses
termos devem ser recalculados para cada uma das amostras quando o valor de “ a0 ” varia.
Apesar disso, as razões entre os tempos computacionais, indicam que a metodologia FCB
apresentou menor tempo de computação que as soluções via método RK4 para todos os
exemplos e parâmetros analisados.
Uma aplicação prática da metodologia desenvolvida é o cálculo das médias, aritmética e
geométrica, das cotas superiores e inferiores dos estimadores dos momentos estatísticos de
primeira e de segunda ordem do tamanho de trinca.
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Nas tabelas 22 e 23, observa-se que, em geral, as soluções obtidas pela média aritmética
se aproximaram mais da solução obtida pelo método RK4 do que as soluções obtidas pela
média geométrica. Os maiores desvios são observados para os casos em que a incerteza está
nos parâmetros “m” e “ Kth ”.
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6 CONCLUSÃO

Neste trabalho foram estabelecidas cotas, através do método FCB, que se aproximam
dos estimadores dos momentos estatísticos da função tamanho de trinca e demandam um
custo computacional menor do que o exigido por métodos numéricos de integração como o
RK4. Os estimadores dos momentos estatísticos do tamanho de trinca foram obtidos através
do método de simulação de Monte Carlo que gerou, a partir de 10.000 conjuntos de amostras
dos parâmetros do modelo de Collipriest, realizações do processo estocástico tamanho de
trinca.
As cotas, superiores e inferiores, dos estimadores dos momentos estatísticos de primeira
e segunda ordem foram aplicadas a 3 configurações geométricas sujeitas a um carregamento
de tensão: placa infinita, placa finita com trinca central e placa com trinca na borda. Os
valores obtidos através das cotas foram comparados com as soluções aproximadas dos
respectivos momentos estatísticos. A função “desvio relativo” foi definida para avaliar o
desempenho da metodologia proposta. Em geral, o desvio relativo é maior para o momento
estatístico de segunda ordem e para coeficientes de dispersão maiores, como observado nas
tabelas 28-31. Os maiores desvios relativos foram observados nos casos em que a incerteza
está nos parâmetros “m” e “ Kth ”. Uma aplicação intuitiva das cotas dos estimadores dos
momentos estatísticos é obter uma aproximação numérica através das médias entre as cotas,
superior e inferior. As médias, aritmética e geométrica, foram avaliadas, sendo que a primeira
obteve melhores resultados, como observado nas tabelas 22 e 23.
Considerar a incerteza nos parâmetros aumenta o tempo e o esforço computacional mas
proporciona maior confiabilidade na análise do comportamento de uma trinca. Na tabela 32
verifica-se que o tempo computacional para obter as cotas foi ao menos 4 vezes menor que o
tempo utilizado pela solução via método RK4 em todos os exemplos e parâmetros avaliados,
chegando a 44 vezes para o caso onde há incerteza nos parâmetros “C” e “m” do exemplo 3,
referente à placa com trinca na borda.
Em aplicações onde é exigido rapidez para avaliar o tamanho de uma trinca em fadiga,
justifica-se utilizar um método de grande praticidade e baixo custo computacional como o
FCB. Além disso, a metodologia proposta permite uma abordagem estatística em que os
momentos estatísticos do tamanho de trinca podem ser avaliados a partir de um grande
número de amostras de parâmetros do material a ser estudado.
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7 TRABALHOS FUTUROS

Para dar continuidade a este trabalho, a metodologia desenvolvida pode ser avaliada
alterando o fator de correção do FIT para resolver outros exemplos. Também é possível
avaliar parâmetros diferentes dos utilizados neste trabalho e materiais diferentes.
Neste estudo foi utilizado o modelo CATC proposto por Collipriest. Em um trabalho
futuro, sugere-se a utilização de outros modelos CATC, como os de Paris-Erdogan, Forman,
Priddle e McEvily. Além disso, pode-se estender o estudo da metodologia apresentada para
modelos de carregamento com amplitude de tensão variável (CATV).
Uma questão relevante para obter as realizações do tamanho de trinca via método FCB é
determinar o valor a* que deve ser utilizado na cota superior. Pode-se observar que o
comportamento da cota superior é sensível a este valor. Como sugestão de trabalho futuro,
pode-se desenvolver uma estratégia para a determinação deste parâmetro.

78

8 REFERÊNCIAS

AL-RUBAIE, K. S; GODEFROID, L. B; LOPES, J. A. M. Statistical modeling of fatigue
crack growth rate in Inconel alloy 600. International Journal of Fatigue, v. 29, p. 931-940,
2007.

ASCHER, U; PETZOLD, L. Computer Methods for Ordinary Differential Equations and
Differential-Algebraic Equations, SIAM, 1998.

BANNANTINE, J. A.; COMER, J.J.; HANDROCK, J. L. Fundamentals of Metal Fatigue
Analysis. Prentice Hall, 1989.

BECK, A. T; GOMES, W. J. S. Stochastic fracture mechanics using polynomial chaos.
Probabilistic Engineering Mechanics 34, p. 26-39, 2013.

BECK, A. T; MELCHERS, R. E. Overload Failure of Structural Components under Random
Crack Propagation and Loading - A Random Process Approach. Structural Safety 26, p. 471488, 2004.

BEDEN, S. M; ABDULLAH, S; ARIFFIN, A.K. Review of fatigue crack propagation models
for metallic components. European Journal of Scientific Research. v. 28, n. 3, p. 364-397,
2009.

BRIGHT, G. W; KENNEDY, J. I; ROBINSON, F. Variability in the mechanical properties
and processing conditions of a high stress low alloy steel. Procedia Engineering, Elsevier. v.
10, p. 106-111, 2011.

BROEK, D; SCHIJVE, J. The influence of the Mean Stress on Propagation of Fatigue Cracks
in Aluminum Alloy Sheet, 1963.

79

COLLIPRIEST, J. E. An experimentalist’s view of the surface flaw problem. American
Society for Testing and Materials. p. 43-62, 1972.

CUI, W. A state-of-the-art review on fatigue life prediction methods for metal structures.
Journal of Marine Science and Technology. v. 7, p. 43-56. 2002.

DIETER, G. E. Metalurgia Mecânica, 2ª Ed, 1981.

DOLAN, T. J. Preclude Failure: A Philosophy for Material Selection and Simulated Service
Testing. SESA J. Exp. Mech., Jan 1970.

ELBER, W. Fatigue crack closure under cyclic tension. Eng. Fract. Mech. 2, p. 37–45, 1970.

ELGUEDJ, T; GRAVOUIL, A; COMBESCURE, A. Appropriate extended functions for XFEM simulation of plastic fracture mechanics, Computer Methods in Applied Mechanics and
Engineering 195, 7–8, 501-515, 2006.

EWING, J. A.; HUMPHREY, J. C. Fracture of metals under repeated alternations of
stress. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. v, 200, p. 241–253. 1903.

FORMAN, R. G; KEARNEY, V. E; ENGLE, R. M. Numerical analysis of crack propagation
in cyclic loaded structures, J. Basic Engineering 89, p. 459-464, 1967.

GHONEM, H; DORE, S. Experimental study of the constant-probability crack growth curves
under constant amplitude loading. Engineering Fracture Mechanics27, p. 1-25, 1987.

GRIFFITH, A.A. The phenomena of rupture and flow in solids. Philosophical Transactions of
the Royal Society A. v. 221, p. 163-198, 1920.

80

GUPTA, P; PEREIRA, J. P; KIM, D. J; DUARTE, C. A; EASON, T. Analysis of threedimensional fracture mechanics problems: A non-intrusive approach using a generalized finite
element method, Engineering Fracture Mechanics 90, 41-64, 2012.

HOEPPNER, D. W; KRUPP, W. E. Prediction of component life by application of fatigue
crack growth knowledge. Engineering Fracture Mechanics. v. 6, p. 47-70, 1974.

IRWIN, G. R. Analysis of stresses and strains near the end of crack traversing a plate”,
Journal of Applied Mechanics, v. 24, n. 3, pp. 361-364, 1957.

KUMAR, A; MURTHY, R. C; IYER, N. R. Enhanced model for describing total fatigue rate
curve considering stress ratio effects. Advances in Structural Engineering. v. 17, p. 10111028, 2014.

LEONEL, E. D; BECK, A. T; VENTURINI, W. S. On the performance of response surface
and direct coupling approaches in solution of random crack propagation problems, Structural
Safety 33, p. 261-274, 2011.

LEONEL, E. D; CHATEAUNEUF, A; VENTURINI, W. S; BRESSOLETTE, P. Coupled
reliability and boundary element model for probabilistic fatigue life assessment in mixed
mode crack propagation. International Journal of Fatigue 32, p. 1823-1834, 2010.

LEONEL, E. D; VENTURINI, W. S. Multiple random crack propagation using a boundary
element formulation. Engineering Fracture Mechanics 78, p. 1077-1090, 2011.

LIN, Y. K; YANG, J. N. On statistical moments of fatigue crack propagation, Engineering
Fracture Mechanics, Volume 18, Issue 2, pp 243-256, 1983.

81

MACHADO Jr, W. M. Proposição de cotas para evolução do tamanho de trinca para os
modelos de Paris, Forman e Collipriest de propagação com amplitude constante. Dissertação
– Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2015.

MACHADO Jr, W. M; SILVA Jr, C. R. A; MOURA, L. G. Bounds for Crack Growth.
International Congress of Mechanical Engineering - COBEM, Rio de Janeiro, 2015.

MCEVILY, A. J; GROEGER, J. On the threshold for fatigue crack growth. In: ICF4,
Waterloo (Canada), 1977.

MOURA, L. G; SILVA Jr, C. R. A; KOZLIK Jr, A; MACHADO Jr, W. M. Application of
Numerical Methods for Integrating Differential Equations of Crack Evolution Models to the
Range of Constant Tension. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, v. 9, p. 194199, 2015.

NELSON, D. V. Review of fatigue-crack-growth prediction methods. Experimental
Mechanics. v. 17, p. 41-49, 1977.

NOROOZI, A. H; GLINKA, G; LAMBERT, S. A two parameter driving force for fatigue
crack growth analysis. International Journal of Fatigue. v. 27, p. 1277-1296, 2005.

PARIS, P; ERDOGAN, F. A critical analysis of crack propagation laws, J. Basic Eng., Trans.
ASME., 85: 528-534, 1963.

PRIDDLE, E. K. High cycle fatigue crack propagation under random and constant amplitude
loadings. International Journal of Pressure Vessels and Piping, v. 4, n. 2, p. 89-117, 1976.

PROVAN, J. Probabilistic fracture mechanics and reliability. Dordrecht: MartinusNijhoff,
1987.

82

RÉTHORÉ, J; ROUX, S; HILD, F. Mixed-mode crack propagation using a Hybrid Analytical
and eXtended Finite Element Method, ComptesRendusMécanique 338, 121-126, 2010.

SANTOS, R. V; SILVA Jr, C. R. A; BECK, A. T. Analytical bounds for efficient crack
growth computation. Applied Mathematical Modelling, v.40, p. 2312-2321, 2016.

SHEN, Y; LEW, A. Stability and convergence proofs for a discontinuous-Galerkin-based
extended finite element method for fracture mechanics, Computer Methods in Applied
Mechanics and Engineering 199, 37–40, 2360-2382, 2010.

SCHIJVE, J. Fatigue of Structures and Materials. Kluwer Academic Publishers, 2001.

SOBCZYK, K; SPENCER, B. F. Random fatigue: from data to theory. London: Academic
Press, 1992.

TOOR, P. M. A review of some damage tolerance design approaches for aircraft structures.
Engineering Fracture Mechanics. v. 5, p. 837-880, 1973.

VIRKLER, D. A; HILLBERRY, B. M; GOEL, P. K. The Statistical Nature of Fatigue Crack
Propagation, Journal of Engineering Materials and Technology (ASME) 101, 148-153, 1979.

WALKER, K. The effect of stress ratio during crack propagation and fatigue for 2024-T3 and
7076-T6 aluminum. In: Effect of environment and complex load history on fatigue life.
ASTM STP 462, American Society for Testing and Materials, pp. 1–14, 1970.

