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RESUMO

Existem muitos modelos de impacto usados para prever as condições de pós-impacto de um sistema e todos eles são baseados na teoria de Hertz, 
datada do século XIX, onde a força repulsiva é proporcional à deformação dos corpos em contato e dependendo do modelo, pode também ser 
proporcional à taxa de deformação. O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos corpos durante o impacto utilizando alguns 
modelos analíticos de contato e comparar os resultados com um modelo de Método dos Elementos Finitos. Os principais parâmetros que serão 
avaliados são as velocidades do corpo, a força de contato e a deformação dos corpos. Uma vantagem do uso do Método dos Elementos Finitos é 
a possibilidade de aplicar deformação plástica ao modelo de acordo com a definição do material. No presente estudo, será utilizado o modelo de 
plasticidade de Johnson-Cook, onde os parâmetros são obtidos com base em testes empíricos de materiais reais. Assim, é possível comparar o 
comportamento de modelos analíticos elásticos e plásticos com o modelo de elementos finitos e verificar como esses modelos reproduzem o 
impacto entre corpos sólidos. Ressalta-se que as comparações foram feitas simulando o impacto entre duas esferas, onde a primeira possui uma 
velocidade inicial e a segunda encontra-se em repouso incialmente. Além disso, aproveita-se da simetria do sistema e utiliza-se elementos 
axissimétricos, que reduzem substancialmente o tempo de processamento, mantendo o nível de precisão dos resultados bastante altos de acordo 
com o teste de convergência realizado na geração de malha dos corpos. Observa-se ótima aproximação entre os modelos elásticos de Hertz e o 
modelo elástico obtido pelo Método de Elementos Finitos gerou resultados com ótima aproximação, tanto quando comparou-se a força de 
contato quanto as variações das velocidades das esferas impactada e impactante. Com relação aos modelos analíticos que levam em 
consideração a dissipação de energia durante o impacto e a comparação com a simulação pelo Método de Elementos Finitos utilizando o modelo 
de Johnson-Cook, observou-se que alguns modelos considerados demonstraram certa divergência nos resultados, a saber: modelo LSD (Linear-
Spring-Dashpot) e modelo KK (Kuwabara e Kono). Já o modelo de Hunt-Crossley apresentou resultados mais correlacionados com os resultados 
obtidos pela simulação numérica. Pode-se concluir que os modelos analíticos são ótimas aproximações dos fenômenos físicos observados 
macroscopicamente durante o impacto de esferas quando esses impactos podem ser considerados perfeitamente elásticos e os modelos 
analíticos para impactos que produzem deformação permanente devem ser melhor avaliados bem como os parâmetros utilizados no modelo de 
plasticidade a ser empregado na simulação numérica pelo Método de Elementos Finitos.
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