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Neste trabalho é apresentada a anâlise; por métodos matrici

ais, de pórticos planos que podem possuir elementos de eixo curvo e de se

ção variâvel, tendo ou não articulações, com utilização dos computadores di 

gitais. 

são descritos os fundamentos teóricos nos quais se basearam 

a elaboração de um programa automâtico para a anâlise das estruturas em 

questao. 

O programa desenvolvido é apresentado através de um diagra

ma de blocos, simplificado, com explicações sÔbre as suas vãrias fases, se.!!_ 

do descritas tôdas as suas possibilidades quanto aos tipos de estruturas e 

carregamentos a elas impostos, que podem ser analisados, sendo incluidos 

exemplos de estruturas calculadas com sua utilização. 
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A B S T R A C T 

The scope of this paper is to analyse plane frames with cur

ved and straight members, with uniform or non-uniform cross section. The 

matricial analysis technique, together with computer methods, are used to 

solve the problem. 

A computer program is organized in such a way to allow intro 

duction of hinges in the different structural members. 

The first part deals with the theoretical arialysis of the 

structure. All the steps are organized conveniently in order to prepare the 

elaboration of the computer program. 

ln the second part we describe the flow chart and discuss 

all the intermediate steps. 

The loading conditions and the flexibility of the solution, 

regarding the geometrical characteristics of the structural members, are. 

analysed. 

Finally, the method is used to solve some examples and the 

results are presented. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

Como tese de Mestrado, era de nosso desejo realizar um tra

balho que tivesse aplicação prâtica, se possível, imediata. 

Sugeriu-nos o prof. Lobo Carneiro, chefe do Programa de En

genharia Civil e tambêm nosso orientador, a Anâlise por Computadores Digi

tais, de Pórticos Planos dotados de Elementos de Eixo Curvo e Seção Variã

vel, pois não era de nosso conhecimento que tal problema havia sido resol

vido utilizando o recurso do computador. 

O próprio programa STRESS da IBM, reconhecidamente poderoso 

pelos inúmeros problemas estruturais que resolve, não preve o caso de pór

ticos podendo possuir elementos curvos e de seção variãvel. 

Como se sabe, tais estruturas estão entre as que necessitam 

de maior trabalho para a anâlise pelos processos clâssicos, os quais são efi_ 

cientes para problemas simples , ou seja, aquêles em que ê possível a utiliz~ 

ção das tabelas confeccionadas para determinado número de casos, porêm, para 

estruturas de formas mais complexas, o câlculo, alêm de trabalhoso, se torna 

aproximado. Em tais casos, o recurso da utilização dos métodos numéricos se 

torna quase impraticâvel, pelo· grande esfôrço dispendido. 

O advento do computador e a introdução da Anâlise Matricial 

das Estruturas, abriu um novo campo para o Câlculo Estrutural, permitindo 

que o mesmo seja desenvolvido de uma forma mais cômoda e incomparãvelmente· 
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mais rápida. 

A Arquitetura Moderna, cada vez mais impÕe formas as mais 

variadas, as quais geram problemas cada vez mais complicados para serem 

resolvidos pelos processos convencionais de cálculo. Impõe-se também, por

tanto, cada vez mais, a automatização dos cálculos estruturais com a uti

lização dos computadores. 

A finalidade dêste trabalho é automatizar o cálculo doses 

forços em Pórticos Planos que possam ter elementos retos de seção constan 

te ou variável e elementos curvos de seção constante ou variável. A varia 

ção da seção não precisa ter lei definida, podendo ser qualquer, como tam

bém a forma dos elementos com curvatura. Os elementos poderão ser potados 

de liberações ou articulações generalizadas, podendo ainda ser constitui

dos de materiais diferentes. 

Os esforços são calculados para a ação de cargas concentra

das, cargas distribuidas totais ou parciais, podendo ser uniformes ou não, 

e para variação uniforme de temperatura. 

O método utilizado para a resolução da estrutura é o Método 

dos Deslocamentos ou da Rigidez. O método da Flexibilidade ou dos Esforços 

é utilizado como instrumento para obtenção da matriz de rigidez dos eleme~ 

tos de seção variável e de eixo· curvo, como também para o cálculo doses

forços de engastamento perfeito produzidos pelas cargas que atuam em tais 

elementos. 

Inicialmente, apresentaremos uma recordação dos métodos da 
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Flexibilidade e dos Deslocamentos. A s_eguir, descreveremos como foi obtida 

a Matriz de Rigidez dos elementos de seção variável e de eixo curvo. Em se 

guida, demonstraremos o cálculo das ações de engastamento perfeito nas ex

tremidades dos elementos anteriores, sujeitas a cargas e a variações de te!! 

peratura. Um estudo sÔbre a introdução das liberações ou articulações gene

ralizadas é feito a seguir. Para cada passagem anterior, será apresentado 

-um Fluxograma ou Diagrama de Blocos Simplificado, usado para a programaçao. 

Finalmente, são apresentadas as aplicações práticas e o Programa, com seu 

manual de entrada e os resultados obtidos. 

Alguns conceitos, já conhecidos por quem tem contato com a 

análise de estruturas pelos métodos matriciais, foram mantidos e tratados 

superficialmente para que o trabalho tivesse uma sequência natural. 

Ressalte-se que as publicações de Análise Matricial de Es

truturas não tratam especificamente do caso de pÕrticos estruturais poss~ 

indo elementos com curvatura e seção variável, razão por que acreditamos 

ser êste trabalho uma contribuição que possa despertar algum interêsse 

teórico e prático. 



RECAPITULAÇÃO DOS MlíTODOS DA FLEXIBILIDADE E DA 

RIGIDEz·ou·Dos·DESLOCAMENTOS 

4 

1, - Resumo do Método da Flexibilidade 

Quando se analisa uma estrutura estãticamente indeterminada 

pelo método da flexibilidade, inicialmente procura-se transformá-la.numa es 

trutura estãticamente determinada mais conveniente, através da liberação 

dos vínculos internos ou externos excedentes, os quais se substitui pelas 

ações hiperestãticas correspondentes. Tal estrutura constituirá o chamado 

Sistema Principal, 

Utilizando o princípio da superposição, o vetor dos desloca 

mentos, na direção das ações excedentes procuradas, será dado por: 

em que 

{D} = {DL} + (F] {Q} 

{DL} e o vetor dos deslocamentos na direção das ações exceden

tes, produzidos pelas cargas aplicadas a estrutura, 

[F] é a matriz de flexibilidade dêste sistema principal, cujos 
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coeficientes são os deslocamentos na direção das ações ex

cedentes, para esforços unitârios aplicados sucessivamente 

nestas direções. 

{Q} é o vetor das ações excedentes procuradas.-

Não havendo recalques na direção dos vínculos liberados, os 

deslocamentos nestas direções serão nulos e a equação de compatibilidade 

~ 

sera: 

{O} m {DL} + [F] {Q} (1-1) 

As açoes excedentes poderão, portanto, ser calculadas pela 

equaçao: 

- -Quaisquer outras açoes, tal como reaçoes de apoio e açoes 

nas extremidades dos elementos, poderão ser determinadas utilizando-se o 

princípio da superposição e os valores calculados de {Q}. 

O câlculo dos deslocamentos e coeficientes de flexibilida

de necessârios, poderâ ser feito com o emprego da equação resultante da 

aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, em que um deslocamento numa 

direção i serâ obtido por: 



N • N 
X ,1. X 

E Ax 

-

+ 
N • N 

y,1 y 
GA 

y 
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M • M 
+ 

z,1. z 
E I 

(1-2) 
z 

onde N . , N . e M . sao os esforços normal, cortante e momento fletor, 
x,1. y,1. z,1. 

solicitantes internos, resultantes,,da aplicação de esfôrço uni ta.rio na di-

reção _ido deslocamento e N, N e M são os esforços internos solicitantes, 
X y Z 

provenientes das cargas que causam o deslocamento. A, A e I sao, respe-x y z 

ctivamente, as seções transversais nas direções X e Y e o momento de inércia 

na direção z. E e G são os módulos de elasticidade longitudinal e transver 

sal. 

Desprezando a influência do esfôrço cortante no deslocamen

to, um coeficiente de flexibilidade F .. , será dado por: 
1 ,J 

F. . 
1 ,J = J ( N • N . 

X ,1 X,J 
E A 

X 

+ 
M • M • 

z, l. z ,J 
E I 

z 
(1-3) 

2. - Cargas Equivalentes nos NÕs 

Para o calculo dos deslocamentos em uma estrutura, com a 

utilização de equaçoes matriciais, ê necessário que as cargas na estrutura 

atuem unicamente sÔbre os nós ou juntas, chamando-se nÕ ou junta o ponto 
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que une dois ou mais elementos. 

Quando a estrutura possui cargas atuando diretamente sôbre 

os elementos, elas devem ser substituídas por cargas equivalentes chamadas 

Cargas Equivalentes nos NÕs. Somando-se estas cargas com as cargas reais 

que atuam sôbre os nõs, obtém-se as chamadas Cargas Combinadas nos NÕs. 

As Cargas Equivalentes nos NÕs, sao obtidas fixando-se os 

nos da estrutura contra todos os deslocamentos e a seguir, calculando-se 

as ações de engastamento perfeito, produzidas pelas cargas, nas extremida

des dos elementos restringidos. Estas ações de engastamento aplicadas aos 

nos da estrutura, com o sentido contrário, constituem cargas equivalentes 

que, somadas às cargas reais aplicadas aos nõs, constituirão as cargas com 

binadas. 

As Cargas Combinadas nos NÕs serao as cargas utilizadas na 

análise estrutural. 

3. - Resumo do Método da Rigidez ou dos Deslocamentos. 

No método da Rigidez as incógnitas sao os deslocamentos dos 

nÕs. Para analisar uma estrutura por êste método, o primeiro passo é apli~ 

car fixações aos nos da mesma, afim de impedir qualquer deslocamento. A es

trutura, com todos os nÕs fixados, constitui o Sistema Principal do Método 

dos Deslocamentos e por ser um sistema principal Único e cinemãticamente 

determinado, reside aI a vantagem do emprêgo dêste método, quando se vai 

analisar uma estrutura com utilização da programação automática. 
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Utilizando o princípio da superposição, a equação que expre!_ 

sa o equilíbrio dos nôs que sofrem deslocamentos é a seguinte: 

onde 

{AD} = {ADL} + [ S ] {D} 

{AD} é o vetor das ações na estrutura real correspondentes aos des

locamentos desconhecidos. 

{ADL} é o vetor das ações na estrutura restdngida, nas direções dos 

deslocamentos procurados, produzidas pelas cargas. 

[SJ e a matriz de rigidez da estrutura, para os deslocamentos dos 

~ . nos poss1ve1s de ocorrer. 

{D} e o vetor dos deslocamentos dos nos a determinar. 

Os deslocamentos {D} podem ser obtidos por: 

{o}= [S]-l ({AD} - {ADL}) 

Quando se substitui as cargas sôbre os elementos por cargas 

equivalentes nos nos, o vetor {ADL} é nulo, logo, teremos apenas: 

. {D} = [sf1 {AD} (1-4) 
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em que· {AD} sera o vetor das cargas combinadas nos nos, na direção dos des 

locamentos procurados. 

-Os coeficientes da matriz de rigidez [S] sao calculados, so 

mando-se os coeficientes de rigidez dos elementos que concorrem ao nÕ. 

As ações nas extremidades dos elementos e reações de apoio 

também se determinam pelo princíp.io da superposição. 



·e A P Í TU LO II 

CONSIDERAÇÕES.INICIAIS Ã ANÃLISE'MATRICIAL PELO 

MÉTODO DOS.DESLOCAMENTOS 

1. - Sistemas de Referência 

10 

A estrutura a analisar terã os nos ou juntas numerados de 1 

até NJ, sendo NJ, o numero de nós. 

Serã considerado para a estrutura um sistema de eixos carte 

sianos de referência X, Y, Z (Figura 2,1), aos quais serão referidas asco 

ordenadas dos nós. 

y 

n 
X 

z 
Figura 2,1 

Sistema de referência da estrutura 

Este sistema de eixos serã chamado Sistema Global ou, sim

plesmente, eixos de referência da estrutura. 
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O plano da estrutura serâ o representado pelos eixos X-Y. 

-Os elementos ou membros da estrutura serao numerados de 1 

atê M, sendo Mo número de elementos. 

Um elemento típico i_ ligará o nó de numero J ao nó de nume

ro K e terão seu próprio sistema de eixos de referência chamado Sistema 

Local ou, simplesmente, eixos de referência do elemento. 

Os eixos de referência dos elementos terão origem na sua ex

tremidade J e o eixo XM serã dirigido do nó J, considerado nó inicial, ao 

nó K, considerado no final, sendo portanto o seu sentido positivo o de J 

a K (Figura 2.2): 

,_, ZM 

• YM 
' 

J 
, 

Figura 2.2 

- - - -> XM 
K 

Sistema de referência do elemento reto 

No caso de elementos de eixo curvo, o eixo XM terá a direção 

da corda do arco que une as extremidades J e K (Figura 2.3): 



•,YM 
' 

' ' 

' 
' ZM"' 

, , 

, 
' 

J 

YS 

, 
' JZS 

,-7 XM 
XS 

-- 'K 

Figura 2.3 
Sistemas de referência do elemento 

curvo e de cada seção 
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Para pÕrticos planos, o eixo ZM do sistema de referência do 

elemento tem direção paralela ao eixo Z do sistema de referência da estru

tura. 

Os esforços solicitantes e deslocamentos nas extremidades 

de um elemento serão positivos quando tiverem o sentido positivo dos eixos 

de referência do elemento. 

Para os elementos de eixo curvo, poderá ser considerado ain 

da, um sistema de referência para cada seção transversal XS, YS, ZS,tendo 

o eixo XS a direção da tangente ao eixo do elemento na seção. Os esforços 

solicitantes internos na seçao serao referidos a êste sistema de eixos. 
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Como e natural, o eixo ZS e paralelo aos eixos ZM e Z, (Figura 2.3). 

-Os esforços ou açoes que atuam nas extremidades dos elemen-

tos e os deslocamentos serão chamados, respectivamente, AM e DM e serão n~ 

merados de 1 a 6, sendo que em cada extremidade a numeração seguirá a se

quência correspondente às direções XM, YM e ZM (Figura 2,4): 

1 

6 
{\ 

4 
---'> t-J ---K i -e> 

1 2 5 

Figura 2.4 
Ações e deslocamentos nas extremidades 

dos elementos 

-Assim, por exemplo, para elementos retos, a açao AM1 repre-

senta o esfôrço normal na extremidade J, AM5 o esfôrço cortante na extre

midade K, AM
6 

o momento fletor nesta mesma extremidade. 

O deslocamento DM
3 

representa uma rotação na extremidade J, 

DM2 uma translação no sentido YM da extremidade J e DM4 uma translação no 

sentido XM da extremidade K, e assim por diante •••• 

Os esforços solicitantes nas seções serão N , N e M, res-
x y z 

pectivamente, esfôrço normal, esfôrço cortante e momento fletor. 

Nos elementos de eixo curvo, as açoes AM que atuam nas ex

tremidades do elemento, são diferentes das ações que atuam nas seçoes ex-
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tremas, devido ã inclinação dos sistemas de referências-destas, em relação 

ao sistema de referência do elemento, com exceção , e claro, das açoes nas 

direções 3 e 6, 

2. - Rotação de Eixos 

As açoes e deslocamentos, orientados com os eixos do elemen 

to, podem ser transformadas em ações e deslocamentos referidos aos eixos da 

estrutura e vice-versa, através de uma transformação adequada.dos eixos. 

Seja y o ângulo formado pelos eixos XM-YM, orientados com 

o elemento, com os eixos X-Y, paralelos aos eixos da estrutura (Figura 2,4): 

z 

YM 

AM 
y 

ZM 

y 

AS 
__ y_ _____ A 

,. 
" 

' ' 
AM 

X 

Figura 2, 4 

XM 

Componentes de uma açao nos eixos 
da estrutura e do elemento 

As componentes AM, AM e AM de uma açao qualquer A, em r.!:_ 
X y Z 

lação aos eixos XM, YM e ZM, podem ser expressas em função das componentes 
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AS , AS e AS da mesma açao A, em relação aos eixos da estrutura X, Y, z, 
X y Z 

considerando-se as projeções e que AM = AS , por: z z 

AM cos y sen y o AS 
X X 

AM = - sen y cos y o AS y y 

AM o o 1 AS z z 

ou 

{AM} = [R] {AS} (2-1) 

-A matriz [R] cujos coeficientes sao os cossenos diretores 

dos eixos XM, YM e ZM em relação aos eixos X, Y e Zé chamada Matriz de 

Rotação. 

Também se pode expressar as componentes AS , AS e AS em 
X y Z 

função das componentes AM, AM e AM: 
X y Z 

AS cos y - sen y o AM 
X X 

AS = sen y cos y o AM y y 

AS o o 1 AM z z 

ou seja 

{AS} = [Rl {AM} 
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T 
em que [R] e a transposta da matriz de rotaçao. 

Pela equação (2-1), vê-se que [R]T = [R)-l , logo [R] e uma 

matriz ortogonal. 

Para os deslocamentos, teremos da mesma forma: 

{OM} = [R] {os} 

O vetor {OM} é formado pelas componentes de um deslocamento 

O em relação aos eixos do elemento e {os} contém as componentes do deslo

camento O em relação aos eixos da estrutura. 

3, - Matriz de Rigidez de um Elemento 

Um coeficiente de rigidez da matriz [s ], em qualquer no ou 

junta da estrutura, é constituído pela soma dos coeficientes de rigidez 

dos elementos que convergem ao no, 

Para que se possa gerar a matriz de rigidez [s] da estrutu

ra, necessária para o cálculo dos deslocamentos desconhecidos, é convenien 

te somar os coeficientes de rigidez dos elementos de uma forma ordenada. 

Para isso, gera-se a Matriz de Rigidez do Elemento, que con 

tém todos os coeficientes de rigidez do elemento respectivo. 

Os coeficientes da Matriz de Rigidez [sM] de um elemento, 



17 

-sao obtidos considerando-se o mesmo engastado nas extremidades J e K, e 

dando-se, sucessivamente, deslocamentos unitários nas direções 1 ate 6 e 

calculando-se as ações de engastamento em cada caso (Figura 2,5), 

3 6 3 6 
{\ {\ 4 

{\ {\ 
1 4 1 

- j J ~- ~ -K 

Kr 5 

J 

12 f 2 is 
Figura 2,5 

Ações nos elementos engastados 

Para deslocamentos unitários nas extremidades, por exemplo, 

de um elemento reto de seção constante, os valores dos coeficientes de ri

gidez podem ser encontrados em formulários como os de Gere-Weaver
1

• 

Sendo E o mÕdulo de elasticidade, A a seçao transversal, 
X 

I o momento de inercia em relação aos eixos ZM ou Z e L o comprimento do 
z 

elemento, os valores dos coeficientes, para deslocamentos unitários na ex-

tremidade K, serao: 

E A 

SM44 - SM = X = -L-14 
SM14 SM44 
~ ---$~ SM24 = SM54 = o 

DM =l 4 

SM64 = SM34 = o 
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SM35 
SM65 

('\ SMlS = SM45 = o 

~ IDMS=l 12 E I 
SMSS SM25 = 

z = -
L3 

ls~5 r SMSS 
-6 E Iz 

SM65 = SM35 = 
L2 

DM =l 6 E I 
6 SM26 = - SM = z 

SM36 ' ' 56 L2 -' ' 
~)SM66 4 E Iz 

SM66 = L 

lsM26 
lsM56 

2 E I 
SM36 = 

z 
L 

Para deslocamentos unitários na extremidade J, obtém-se os 

demáis coeficientes que têm expressÕe~ análogas as anteriores. 

A matriz [sM] de elementos retos e curvos é uma matriz qua

drada (6 x 6), simétrica da forma: 

' 
SMJK 

----------+--------

s~ s~ 

A submatriz [ s~] será constituída pelas ações na extremi

dade K, devidas a deslocamentos unitários na própria extremidade K. 
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A submatriz [sMJJ] tem a mesma definição, porem para a extre 

midade J. 

As submatrizes [s'\u] e [sMJK] são transpostas uma da outra 

e contém as ações numa extremidade do elemento para deslocamentos unitários 

na outra. 

A matriz de rigidez completa de um elemento reto de seç_ao 

constante de um pÕrtico plano, jã bem conhecida, é a seguinte: 

E A 
X 

-L-

12 E l 
simétrica 

o z 
L3 

6 E l 4 E l 
o z z 

L2 L 

[ SM] 
-E A E A 

X o o X 
~ 

L L 

-12 E l -6 E l 12 E l 
o z z o z 

L3 L2 L3 

6 E l 2 E l -6 E l 4 E l 
o z z o z z 

L2 L L2 L 

Com a matriz de rigidez do elemento e os deslocamentos pa-

-ra os eixos do mesmo, as açoes nas extremidades de um elemento podem ser 

obtidas, levando-se em consideração apenas o elemento respectivo. 
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Assim, para um elemento i_, estas ações serao dadas pela 

equação de superposição das ações de engastamento perfeito {AML} , produ

zidas pelas cargas, com as ações provenientes dos deslocamentos nos extre 

mos do elemento: 

(2-2) 

Os coeficientes da matriz [sM] -sao açoes orientadas com os 

eixos do elemento. Quando os eixos de referência do elemento são inclina

dos em relação aos eixos de estrutura, e necessário transformar os coefi

cientes da matriz [sMJ para que fiquem orientados com os eixos da estrutu 

ra (Figura 2.6): 

YM 

' ' 

XM 
5 , -, 

__ \--..ê_ / , , , 

/6 i 

Figura 2,6 
Coeficientes de rigidez nos eixos 

do elemento e da estrutura 

i+l 

y 

~' 
z 
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Na figura 2.6, os vetores de seta dupla representam o momen 

to fletor nas extremidades. 

Chamando [sMDJ a matriz de rigidez do elemento, referida ao 

sistema de referência da estrutura, a equação para ações e deslocamentos 

para os eixos da estrutura será: 

{AS}= [sMD] {D} (2-3) 

- -A equaçao para açoes e deslocamentos nos eixos do elemento, 

não se considerando as ações devidas às cargas {AML} será: 

{AM}. = [sM]. {DM}. 
1 1 1 

As ações {AM} e os deslocamentos {DM} contendo têrmos para 

as extremidades J e K do elemento, pode-se colocar: 

{~} = 
SMJJ SMJK 

' ---------------

Utilizando a matriz [R] de rotaçao: 



mada. 
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IR:01 
A matriz [ RT] = l~-i ~-] é chamada Matriz de Rotação Transfor 

Tem-se entao: 

A matriz[~] e também ortogonal, logo [~]-l = [~]T 

Portanto: 

{AS} (2-4) 

Comparando (2-3) com (2-4), verifica-se que 

De acôrdo com os sistemas de referência empregados, esta ex 

pressão para a matriz [sMD] se aplica para elementos retos e curvos. 



C A·P I TU LO 1·1 I 

MATRIZES.DE.RIGIDEZ DE ELEMENTOS.DE.SEÇÃO 

VARIÃVEL E DE EIXO CURVO 
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1. - Considerações Iniciais 

Vimos que a matriz de rigidez de um elemento e da forma: 

SMJJ 

' ------------------
' 

s~ s~ 

A submatriz [s~), formada pelas ações na extremidade K do 

elemento, pode ser obtida considerando-se o elemento engastado nas extremi:_ 

dades e dando-se, sucessivamente, deslocamentos unitários nas direções 4, 

5 e 6, calculando-se a seguir os esforços correspondentes a estas direções. 

(Figura 3.1). 

} YM 
' 

ds 

6 
(\ 

4 XM 
~ - - - - -> 

* YM 

6 

: ds ~ 4 XM 
~-------- ----- -- ----~ ---->. 

f s 
Figura 3,1 

Ações e deslocamentos correspondentes a submatriz [s~] 
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Entretanto, esta submatriz [s~] é a inversa da matriz de 

flexibilidade correspondente a êsse mesmo grupo de ações e deslocamentos, 

isto é: 

[s~] e 

A matriz de flexibilidade da extremidade K será,portanto, 

uma matriz quadrada e simétrica da forma: 

[~] = 

Os coeficientes desta matriz de flexibilidade, sendo deslo

camentos na extremidade K produzidas por esforços unitários aplicadas a e!_ 

ta mesma extremidade, podem ser obtidos, desprezando-se os deslocamentos 

provenientes do esfôrço cortante, pela equação (1-3), ou seja 

FM •• 
1,J = J ( N • N • 

X,1. X,J 

E A 
X 

+ 
M • M • ) z,1 z,J ds 

E I z 
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sendo FM .. o deslocamento na direção i_ produzido por um esfôrço unitário 
1,J 

aplicado na direção j_ e E, Ax e Iz são, respectivamente, o modulo de elas 

ticidade longitudinal, a seçao transversal e o momento de inércia na dire

ção Z do elemento , correspondentes a ds. A integral anterior é para todo 

o elemento. 

2. - Matriz de Flexibilidade de Extremidade pata Eleméntos Retos de 

Seção Variãvel 

Para os elementos de eixo reto e comprimento L (Figura 3.2), 

os coeficientes de flexibilidade serão dados por: 

* YM 
' ' 

N • N • 
x,1. x,J 

E A 
X 

6 

M • M • 
+ Z,l. Z,J 

E I 
z 

' .f\ 4 
~1---___JIJ_I -----~' ____,_ - - - -- -~ 

d,;;:. l 
L 5 

Figura 3.2 
Elemento ·reto de seção variãvel 

(3-1) 
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Os esforços seccionais N e M para A4 = 1, AS= 1 e A6 = 1, 
X z 

-serao: 

N M 
X z 

A =l 4 
1I 1 

+ o 

xm xm 

A =l 
5 o LID==Z 

A =l 
6 o 1I 1 

+ 

xm 

-Pela equaçao (3-1), os coeficientes da matriz de flexibili-

dade serao obtidos por: 

1 
ET 

X 

dxm 

(L - xm) 

E I z 

(L ~ xm) 2 

E I dxm 
z 

dxm 



[ ™iac] 

FM66 = JL 
o 

Portanto: 

ÍaL 1 dxm 
E A 

X 

= o 

o 

1 
E I z 

ÍaL 

ÍaL 
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dxm 

o o 

(L-xm>2 JL (L-xm) dxm E I dxm E I 
z o z 

(L-xm) dxm ÍoL 1 dxm E I EI z z 

O valor das integrais pode ser calculado por integração nu

mérica, dividindo-se o comprimento L em (NP-1) partes iguais, sendo 

H e N;-l o intervalo entre dois pontos de divisão e NP o número de pontos 

de divisão ou seções. 

As integrações numéricas anteriores, trabalhosas para serem 

realizadas manualmente, podem ser feitas com a utilização do computador 

através de subrotinas programadas para tal .fim. 

• 
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3. ~ Matriz de Flexibilidade de Extremidade pata Elémerttós de Eixo Curvo, 

No caso de elementos de eixo curvo, chamemos ym a ordenada 

em relação ao eixo XM do centro de gravidade da seção transversal corres

pondente a uma distância xm da origem J dos eixos e $ o ângulo da ta!!_ 

gente ao eixo do elemento com o eixo XM, ou seja, do eixo XS com o eixo XM 

(Figura 3.3): 

YM 
! 

' ' ' ' 

xm 

M z N 
X 

xs 
,,----.,. ~'-1-----

-- - - - -, . 

$ 
ym 

L 

Figura 3. 3 
Elemento Curvo 

4 XM ______..,. - --- - - - ->-

r 5 

Considerando-se o elemento engastado na extremidade J, os 

esforços internos nesta seção, para ações A aplicadas nas direções 4, 5 e 

6 na extremidade K, serão dadas por: 

N 
X 

= + 



M z = 

não se considerando o esfôrço cortante N. y 
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Neste caso, sendo dxm = ds cos $, os coeficientes da matriz 

de flexibilidade serão obtidos por: 

= JL[Nx,i Nx,j 
FM. • "' L,J O E Ax cos ~ 

+ 
M • M • ) z,1 Z,J 

E I cos $ z 
dxm 

em que A e I são, respectivamente, a área e o momento de inercia da se-
x z 

ção transversal de abcissa xm e Lo comprimento da corda que une as extre 

midades J e K. 

Fazendo sucessivamente A4 = 1, A5 = 1 e A6 = 1, obteremos 

os coeficientes ·da matriz de flexibilidade: 

cos $ 
E A 

X 

+ 
2 

-E~I-z;..YDl;::c'""o-s-$~ 1 dxm 

sen $ 
E A 

X 

ym 

+ 

E I cos $ z 

(L-xm) ym 
E l cos$ z 

dxm 



™ss 

2 . 
sen · cj> 

E A cos cj> 
X 

· · (L-'-xm) 
2 

) 
+EI _. dxm cos 'I' z 

J
I; 

™s6 = FM65 = O 
L - xm 

E I cos ~ z 
dxm 

1 dxm 
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Como esses coeficientes têm no denominador cos cj>, a curvatu 

ra do elemento deve ser tal que não se tenha, em qualquer ponto, a tangen

te ao eixo do elemento normal ao eixo XM, 

As integrais anteriores podem ser calculadas com a utiliza

çao do computador, por subrotinas de integração numérica que existem para 

tal fim. 

Para isso, basta dividir o comprimento Lda corda J-K do 

elemento em (NP-1) partes iguais, sendo NP o numero de pontos de divisão 

ou seções e H = N;_1 o intervalo. Para cada um dos pontos de divisão se

rão dados para a seção correspondente do elemento, a área A, o momento de 
X 

inércia Iz•ª ordenada ym do centro de gravidade da mesma seção em relação 

ao eixo XM e o ângulo de inclinação cj> da tangente ao eixo do elemento, nes 

-ta seçao, com o eixo XM. 



- ~ No caso de a.seçao.do elemento ser constante, e evidente 

que os Ax e Iz serão os mesmos para os vários pontos. 

4. - Obtenção da Matriz de Rigidez·de Elementos Rétos dé Séção Vàriável 

e Elementos Curvos de Seção Constante ou Variável 
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Calculada a matriz de flexibilidade[~] da extremidade K 

do elemento, a submatriz [s~] da matriz de rigidez pode ser obtida, como 

vimos, invertendo a matriz anterior, isto e: 

[s~] = [ ~rl 
Sabe-se que, cada coluna da matriz [sM] ê constituída por 

-todas as açoes de engastamento correspondentes a um mesmo deslocamento uni 

tário. Assim, uma coluna da submatriz [sMJK] ê formada pelas ações na ex

tremidade J, devidas a um deslocamento unitário na extremidade K o qual e 

também responsável pelas ações na mesma extremidade K, formando a mesma co 

luna da submatriz [s~]· 
Assim, considerando-se o deslocamento unitário na direção k 

da extremidade K do elemento, a coluna correspondente da matriz [sM] será: 
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' -----------------1----------------
1 

Os esforços na extremidade J, .devidos a DJ\ = 1, podem ser 

obtidos em função dos esforços correspondentes na extremidade K, (Figura 

3.4), pelas condições de equilfbrio: 

L 

Figura 3.4 
Coeficientes.de rigidez correspondentes 

a um mesmo deslocamento 
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.. = 

.. = 

.. 

Dessa forma, pode-se construir a submatriz [sMJK] em função 

da submatriz [s~]· 
A submatriz [s~] pode-se escrever por simetria ou tendo

se em vista que 

Com a submatriz [s~] pode-se obter, da mesma forma, a sub 

matriz [sMJJ] pelas condições de equilíbrio. 

Com êste procedimento, pode-se, portanto, construir tÔda a 

matriz [ SM] ,em função dos seis coeficientes da submatriz [ s~]. 
A variação da seção transversal do elemento poderá ser qua.!_ 

quer, como também a forma do eixo dos elementos curvos, desde que nao te

nha, em qualquer ponto, a tangente normal ao eixo XM. 

No caso de hastes de eixo reto, os coeficientes SM45 e SM46 

e simétricos, da submatriz [s~], são nulos, assim como, os coeficientes 
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correspondentes das outras submatrizes. 

A matriz de rigidez [sMD], referida aos eixos de estrutura, 

para elementos retos de seção variável e para elementos curvos de seção 

constante ou variável, pode ser obtida da mesma forma que para os elemen

tos retos de seção constante com a utilização da Matriz de Rotação Trans

formada: 
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MATRIZ DE.RIGIDEZ DA.ESTRUTURA E CONSIDERAÇÃO DAS CARGAS 

1. - Numeração dos Deslocàmerttos 

Sendo consideradas na Análise tanto as deformações axiais 

como as de flexão, haverá três possíveis deslocamentos independentes em ca 

da nó ou junta. Êstes deslocamentos serão as translações nas direções X e 

Y e a rotaçao no sentido Z. 

Êstes deslocamentos, para os nos J e K de um elemento i do 

pórtico, serao designados por: 

jl = 3 J - 2 kl = 3 K - 2 

j2 = 3 J - 1 e k2 = 3 K - 1 

j3 = 3 J k3 = 3 K (4-1) 

Os deslocamentos j
3 

e k
3

, rotações na direção Z, se represe!!_ 

tam por vetores de seta dupla (Figura 4,1): 
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i 

Figura 4.1 
Designação dos deslocamentos 

2. - Obtenção da Matriz de Rigidez Global da Estrutura 

Hã conveniência em se formar para a estrutura, não apenas 

uma matriz de rigidez correspondente aos deslocamentos representados pelos 

graus de liberdade da mesma, mas uma matriz de rigidez que tenha coeficie~ 

tes para todos os deslocamentos possíveis dos nõs, inclusive aquêles que 

estao impedidos pelas ligações de apoio. 

Esta matriz de rigidez ê chamada Matriz de Rigidez Global 

da estrutura e sera designada por [ sJ]-. 
A Matriz de Rigidez Global da estrutura se forma, somando

se as, contribuições dos elementos que concorrem ao nÕ, através dos coefici 

entes das matrizes [sMD] formadas anteriormente e que são as matrizes de 

rigidez dos elementos para os eixos da estrutura, quer sejam elementos re-
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tos ou curvos. 

Um elemento i contribui para a rigidez dos.nõs J e K dos ex

tremos do elemento. A primeira coluna, por exemplo, da matriz [sMD] consiste 

das ações de engastamento em J e K devidas a uma translação unitária na dire 

-çao X do extremo J do elemento. 

Esta coluna entra na formação da matriz [sJ] da ·seguinte ma

neirá: 

(S J) j 1 'j 1 e 1: SMD + (SMD 11)i 

(SJ) j 2 ,j 1 e 1: SMD + (SMD21)i 

(SJ) j 3 ,j 1 e 1: SMD + (SMD31)i 

(SJ) kl ,j 1 e 1: SMD + (SMD41)i 

(SJ) k2,j1 e 1: SMD + (SMD51) i 

(SJ) k3,j 1 - 1: SMD + (SMD61)i 

Os somatõrios representam as contribuições de outros elemen 

tos que concorrem aos nõs J e K. 

Deve-se observar que no caso de pÕrticos com elementos cur

vos, poderá haver mais de um elemento com as mesmas extremidades J e K (fi_ 

gura 4.2): 
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Figura 4.2 
Elementos com mesmas extremidades 

No caso de um deslocamento na extremidade J por exemplo, CO!!_ 

tribuirão para a rigidez da extremidade K, os elementos.!. e i+l e não apenas 

o elemento i , caso existissem apenas elementos retos, razão por que deve

se prever as contribuições de mais de um elemento para as duas extremidades 

-e nao apenas para a extremidade onde se localiza o deslocamento, como se 

faz para pÕrticos dotados apenas de elementos retos. 

As demais colunas da matriz [sMD] entram na formação da ma

triz [ sJ] de uma maneira análoga, bastando apenas trocar os Índices respec

tivos. 

Como os nos geralmente são numerados de forma arbitraria, os 

deslocamentos, numerados de acÔrdo com as expressões (4-1), são também arbi 

trari.os. 

-Procedendo-se a uma renumeraçao dos deslocamentos,·de forma 

que se identifique primeiramente os deslocamentos associados aos graus de 

liberdade e em seguida, os deslocamentos correspondentes as ligações de 

apoio, a Matriz de Rigidez Global da estrutura ficara com a seguinte disp~ 

sição: 
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s 5
DR 

[ SJ] --------

SRD SRR 

A submatriz [s] ê uma matriz de rigidez simétrica e quadrada 

que corresponde aos deslocamentos desconhecidos da estrutura, isto ê, cor

respondente aos graus de liberdade. 

A submatriz [sRD] pode ser retangular e contêm as ações cor

respondentes às ligações de apoio, devidas a deslocamentos unitãrios na di

reção dos graus de liberdade, ou seja, fornece as reações de apoio parava

lores unitãrios dos deslocamentos desconhecidos {D}. 

A submatriz [soR] representa as ações correspondentes aos 

graus de liberdade, devidas a deslocamentos unitãrios na direção das liga

ções de apoio e ê transposta de [sRD]. 

A s.ubmatriz [ sRR] ê quadrada, simétrica e contêm as açoes 

correspondentes às ligações de apoio para deslocamentos unitãrios na dire

ção destas mesmas ligações. 

3. - Deslocamerttós dos Nós e Reações de Apoio 

Levando-se em consideração a disposição da matriz [sj]• a 

equação para ações nos nós ou juntas da estrutura sera: 
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{::~} s 
' 

5DR { ;; 1 .= 1 --------------
' 

SRD SRR 

O vetor {DR}, representando deslocamentos na direção das li 

gaçÕes de apoio, é nulo, logo teremos: 

{AD} = [ S] {D} 

e {D} = [ S J-1 
{AD} (4-2) 

O vetor {AD} contém as Cargas Combinadas nos Nós, na direção 

dos deslocamentos {D} procurados. 

- -As reaçoes de apoio serao calculadas por: 

{AR} = [sRD] {D}+ {ARL} (4-3) 

em que {ARL} é o vetor das ações na direção das ligações de apoio e devidas 

as cargas aplicadas à estrutura. 

4. - Cargas Aplicadas a Estrutura 

As cargas que atuam na estrutura podem ser cargas aplicadas 

sôbre os nos e cargas aplicadas nos elementos. 
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As cargas aplicadas sôbre os nos da estrutura serao agrupa

das no vetor {A} , o qual conterã as componentes das cargas correspondentes 

a todos os deslocamentos dos nós possíveis. 

Para um nÕ K, estas componentes serão A3K-Z' A3K-l e A3K, P.!!_ 

ra as direções X, Y e Z (Figura 4.3): 

Figura 4.3 
Cargas aplicadas aos nos 

As cargas que atuam nos elementos da estrutura, como vimos 

anteriormente, devem ser substituídas por Cargas Equivalentes nos NÕs, que 

- -serao as açoes de engastamento perfeito nas extremidades dos elementos, de 

vidas as cargas, tomadas com o sentido contrário. 

As açoes de engastamento nas extremidades de um elemento i 

carregado (Figura 4.4), serão designadas, para os eixos do elemento, por: 

AML. 1 - fôrça na direção 
1, 

XM na extremidade J. 

AML. 2 - fôrça na 
1, 

direção YM na extremidade J. 

AML. 3 - momento na direção ZM na extremidade J. 
1, 

AML. 4 1, 
- fôrça na direção XM na extremidade K. 



YM 

. 

AML. 
5 

- fôrça na direção YM na extremidade K. 
1' 

AML. 6 - momento na direção ZM na extremidade K. 
1' 

AE3k-l XM AE3k-l 
AML. 5 

1' 

AML. 2\\: 
1' ' 

' ' 

. ' 
AML. ;·\: 

l.' : 

' -------> 

/ij AE3j-2 
AML. 1 . AML. 3 

1., 1., 

' AE3. 
: J 
' 
' ZM 

/ij AE3j-2 
AML. 1 AML. 3 

1., 1., 

Figura 4.4 

/ AE3. 
' J 

ZMv 

Ações de engastamento e cargas equivalentes 

-
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Estas açoes de engastamento, sendo orientadas com os eixos 

do elemento, para que se possa formar o vetor de cargas equivalentes {AE}, 

é necessário transformá-las para os eixos da estrutura, o que pode ser con 

seguido utilizando~se a Matriz de Rotação Transformada. 

XM 

Considerando-se que o sinal destas ações deve ser invertido, 

a contribuição de um elemento i, para o vetor de Cargas Equivalentes nos 

.nós J e K, será dada por: 

{AE} = l: AML - [ ~]~ {AML}. 
1 
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em que o somatíirio representa as contribuições dos outros elementos para 

as cargas equivalentes nos.níis considerados. 

O vetor de Cargas Combinadas nos Níis serã obtido somando-se 

os vetores {A} e {AE} isto ê: 

{AC} = {A}+ {AE} 

O vetor {AC} pode ser arrumado de tal forma que as cargas 

combinadas, correspondentes aos graus de liberdade da estrutura, sejam c~ 

locadas primeiramente, e em seguida, as cargas.combinadas na direção das 

ligações de apoio. Nestas condições, a forma do vetor {AC} será: 

{AC} = {-~:-} 

A primeira parte do vetor, sendo as ações na direção dos des 

locamentos desconhecidos, serã utilizada para o cálculo dêstes deslocamen-

-tos pela equaçao (4-2). 

A segunda parte do vetor são as cargas combinadas na direção 

das ligações de apoio e representam a parcela das reações de apoio, devida 

as cargas, com o sinal trocado. 

Esta parte do vetor {AC} sera utilizada para o cálculo das 

reaçoes de apoio pela equação (4-3). 
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5. ~ AÇôes nas·Extremidades·dós Elementos 

- -Vimos pela equaçao (2-2) que as açoes nas extremidades do 

elemento i podem ser calculadas pela expressão de superposição: 

Utilizando-se a Matriz de Rotação Transformada, pode-seco

locar a equação anterior em função dos deslocamentos {D} dos nôs da estru

tura que são extremos do elemento!_, determinados pela equação (4-2): 

{D}. 
l. 

Esta equaçao, se aplica tanto para elementos retos como cur-

VOS, 

Chamando [sMR] a matriz resultante do produto das matrizes 

[ SM] e [ ~] teremos: 

O cálculo das açôes de engastamento perfeito {AML} nas ex

tremidades dos elementos, devidas às cargas, sendo necessário para a for-
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mação do vetor de cargas equivalentes nos.nos e para o cálculo das ações 

nas extremidades dos elementos, serã explicado no cap!tulo seguinte, pa

ra os vários tipos de cargas e forma dos elementos. 



AÇÕES DE ENGASTAMENTO PERFEITO NAS 

EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS 

l. - Elementos Retos de Seção Constante 

46 

As expressões para o calculo dos esforços de engastamento 

perfeito nas extremidades de elementos retos de seção constante, devidos a 

cargas concentradas, cargas distribuídas totais ou parciais, lineares ou 

uniformes, e a variações de temperatura podem ser encontradas em tabelas 

ou formulários. 

-Pode-se portanto, obter estas açoes ou esforços de engasta-

mento, realizando os cálculos manualmente ou organizando subrotinas, no ca 

soda utilização do computador para tal fim. 

2. - Elementos Retos de Seção Variável e Elementos Curvos de Seção Cons

tante ou Variável. 

Neste caso, quando ha cargas atuando diretamente sÔbre os 

elementos, os esforços de engastamento nas suas extremidades, devem ser 

calculados levando-se em conta a variação da seção transversal e a curva

tura, no caso de o elemento ser curvo. 
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Estes esforços de engastamento perfeito serao calculados 

utilizando-se o método da flexibilidade. Considerando os elementos engas~ 

tados nas extremidades e a seguir liberando os vínculos, por exemplo, da 

extremidade K do elemento e substituindo-as pelas ações correspondentes, 

estas açoes serao os esforços de engastamento perfeito AML4 , AML5 e AML6 

nesta extremidade (Figura 5.1): 

J :i------------f, K 

J K 

Figura 5.1 
Esforços de engastamento na extremidade K 

A equação de compatibilidade do método de flexibilidade, p~ 

ra o elemento engastado na extremidade J e suposto livre na extremidade K, 

de acÕrdo com a equação (1-1), será: 
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ou 

+ FM55 FM56 ={o) 

-Nesta equaçao, DL
4

, DL
5 

e DL6 , sao os deslocamentos nas di-

reções 4,5 e 6 devidos às cargassÕbre o elemento. 

A matriz [~]ê a matriz de flexibilidade da extremidade 

K e AML
4

, AMI.
5 

e AMI.6 são as ações ou esforços de engastamento procurados.-

Portanto: 

e 

Vimos que a inversa da matriz [F~] ê a submatriz [s~] 
da matriz de rigidez [sM] do elemento, determinada anteriormente. 

Assim, podemos colocar: 

e 

SM44 SM45 SM46 

SM54 SMSS SM56 

SM64 SM65 SM66 (5-1) 

Logo, para o cálculo das ações de engastamento perfeito na 
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extremidade K do elemento é necessário apenas o cálculo.dos deslocamentos 

{DLK} na direção das ações procuradas, devidos às cargas que atuam sÔbre o 

elemento. 

Êstes deslocamentos podem ser determinados, utilizando-se 

mais uma vez a equação do princrpio dos trabalhos virtuais. Um deslocamen 

to na direção i , produzido pelas cargas sôbre o elemento, desprezando-se 

o efeito do esfôrço cortante, será dado, de acôrdo com a equação (1-2),por: 

-

DL. 
1 = J ( N • N L x,1. x, 

E A 
X 

+ 
M . M L) z,1 z, ds 
E Iz 

em que N L e M L sao os esforços solicitantes, normal e momento fletor, 
X, Z, 

na seção transversal do elemento, suposto engastado.na extremidade J e li-

vre na extremidade K, devidos às cargas. 

N . e M . sao os esforços solicitantes na seçao transver x,1 z,1 

sal do elemento, devidos a uma carga unitária aplicada na direção ido des 

locamento procurado, para o elemento engastado em J e livre em K. 

Determinadas desta forma as três ações de engastamento na 

extremidade K do elemento, as ações de engastamento perfeito {AMLJ} da ex

tremidade J do elemento podem ser calculadas por meio das equações de equ.!_ 

1rbrio, levando-se em consideração as ações calculadas e as cargas que atu 

am sÔbre o elemento. 

As integrações necessárias para a determinação dos três 
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deslocamentos {D½<}, podem ser feitas numericamente com a utilização do com 

putador, através de subrotinas que existem para tal finalidade. Para isso, 

basta dividir o comprimento L do elemento em (NP-1) partes iguais, fornece~ 

do para os NP pontos de divisão o valor da função a integrar. Dessa forma, 

a variaçao da seção transversal do elemento poderá ser qualquer, como tam

bém a forma do eixo dos elementos com curvatura. 

3. - Elementos Retos de Seção·variãvel com Carga Concentrada. 

Consideremos o caso de uma carga P, inclinada em relação ao 

eixo XM, de projeções PY e PX sÕbre os eixos do elemento (Figura 5.2): 

py p PY 

~ lZPX 
31---~=-----1:(----• t ----AML4 

1 AML5 
DA DB xm 

DA DB J<-___ _,_ _______ _, 

L 
L 

Figura 5.2 
Componentes da carga concentrada 

Fazendo-se sucessivamente AML4 = 1, AML5 = 1 e AML6 = 1, 

tem-se: 

N • = 1 x,1 M • = O z,1 



para as cargas: 

AMI.
5 

= 1 N • = O x,1 

N • = O 
x,1 

M . = L-xm 
z,1 

M . = 1 z,1 
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Desprezando-se a influência do esfôrço cortante, ter-se-ã, 

N = PX para xm de O a DA x,L 

N = O para xm de DA a L x,L 

M = PY(DA-xm) para xm de O a DA 
z,L 

M = O para xm de DA a L z,L 

Os deslocamentos produzidos pelas cargas na direção doses

forços de engastamento perfeito procurados serao: 

l DA 
DL = 

4 o 
PX 

EA 
X 

dxm 

= f DA P;;_Y::......;(:.;cD;;;;A-....;xm=)___,_(Lc;.-...cxm;;;;c;...) 
O E Iz 

PY (DA-xm) 
E I z 

dxm 

dxm 
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Pela equaçao (5-1) .determina-se AML4 , AML5 e AML6 , isto é: 

= -

SM44 SM45 SM46 

SM54 SM55 SM56 

SM64 SM65 SM66 

Pelas equações de equilíbrio, tem-se (Figura 5.3): 

AML3 
py 

l:x AML6 
,Í\ f\ 

AMLl ------,. i ~ AML4 

AML2 1 DA DB 
AML5 

L 

Figura 5.3_ 
Componentes da carga e açoes de engastamento 

AML = -
1 

AML = -3 

(AML
4 

+ PX) 

(AML5 + PY) 

(AML6 + AML5.L + PY.DA) 
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4. - Elementos Retos de Seçiio Variável com Carga Distribuída. 

Consideremos o caso mais geral de uma carga distribuída pa!_ 

cial linear inclinada e sejam QY e QX as projeções, nas direções YM e XM 

da parte uniformemente distribuída da carga e QTY e QTX as projeções da 

parte linearmente distribuída. 

Poderemos ter os casos em que a carga linearmente distribui_ 

da tem a sua maior ordenada à esquerda ou à direita (Figura 5.4): 

YM 
A 

' 

:1-------<.c.L-L-LLL...L.L_,1. '--.L__--1( - - - - - - - -> XM J f 

QTY ~ 
QY UllTIULilil1 QY 

JQTX~~--

QX-----

~ QTY 

QY fílJ1WUW1 QY f\ AML6 AML 

~ --~~QTXi 4 

--- - - QX AML . 5 

xm xm 

DA DC DB DA DC DB 

L L 

{1) (2) 

Figura 5.4 
Componentes da carga distribuída 
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s.eguindo a mesma marcha anterior, os deslocamentos devidos 

as cargas, nas direções 4, 5 e 6, serão dados por: 

ou 

ou 

J
DA 

DL m 

4 o 
DC (QX + QT2X ) dxm + 
ET 

X 

+ 

+ 

JDA+DC 

DA 

J
DA+DC 

DA 

(DA+Dc~xm) 
E A 

X 

(DA+DC-xm) 
E A 

X 

[ QTX ] ) QX + 2DC (DA+DC-xm) dxm (para o caso 1 

[ QX + ~~~ (xm-DA+Dc)]dxm (para o caso 2) 

JDA 
DL = 

5 o 
DC(L-xm) 

E I z 
[ QY (DA-xm1~C) • Q~ (DA-xm+FDC)] dxm + 

JDA+DC 2 
[QY (DA+DC-xm)] dxm 

(DA+DC-xm) (L-xm) QTY + 2 E I + 3DC 
DA z 

(para o caso 1) 

JDA+DC 2 
[QY + ~~ (xm-DA+2DC)] + (DA+DC~xm) (L-xm) dxm 2 E I DA z 

(para o caso 2) 

DC 2DC em que FDC = 3 para o caso.!_ e 3 para o caso 2. 



ou 
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J
DA 

DL = 
6 o 

DC 
E I z 

[ QY (DA-xm+~C ) + Q~ · (DA-xm+FDC) ] dxm + 

+ 

+ 

JDA+DC 

DA 

J
DA+DC 

DA 

2 (DA+DC-xm) 
2 E I z 

2 (DA+DC-xm) 
2 E I 

z 

[ QY + ~~ (DA+DC-xm)] dxm (para o caso 1) 

[QY + ~~ (xm-DA+2DC)] dxm (para o caso 2) 

Através da equação (5-1) determina-se as ações de engasta

mento AML4 , AML5 e AML6 e pelas condições de equilíbrio calcula-se as demais: 

[ 
. DC DC . ] AML3 = - AML

6
+AML

5
.L+QY.DC.(DA + 2 ) + QTY.2 . (DA+ FDC) 
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5. ~·Elementos Retos·de Seção Variável Sujeitos·a·variação Uniforme de Tem 

per atura. 

Chamando a o coeficiente de dilatação.térmica, Ta variaçao 

de temperatura e Lo comprimento do elemento, os deslocamentos na direção 

das ações de engastamento da extremidade K, serão: 

DL4 --IoL 

Teremos ainda: 

AML = -
4 

AML = -
l 

a.T dxm = a.T.L 

Os demais esforços de engastamento sao nulos. 

·6. - Elementos de Eixo Curvo de Seção Constante ou Variável cóm Carga 

Concentrada. 
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Consideremos uma carga P inclinada, de projeções PY e PX nas 

direções YM e XM (Figura 5.5): 

YM 
py ---- p 

------'.>D1 
XIII 

DA 

py 

' ' yp: 
' ;, 

PX 
AML6 
~ 

~AML4 

DB l AML5 
l'---------,1'-----j' 

L 

Figura 5.5 
Componentes da carga concentrada 

-Os esforços N . e M . sao obtidos fazendo-se sucessivamen-x,1. z,1 

te AML4 = 1, AML5 = 1 e AML6 = 1: 

para AML = 4 1 temos N x,i = cos cjl M z,i = ym 

para AML5 = 1 temos N x,i = sen cjl M z,i = L - XIII 

para AML6 = 1 temos N x,i = o M z,i = 1 

Os esforços solicitantes internos referentes as cargas, se-

rao: 

N = PX cos cjl + PY sen cjl para xm de O a DA x,L 

N = Q para XIII de DA a L x,L 

M = PY(DA-X111) + PX(ym-yp) para XIII dé O a DA, 
z,L 

M = Q para XIII de DA a L. z,L 
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Os deslocamentos devidos às cargas, nas direções 4,5 e 6 , 

-serao obtidos por: 

DL = PXcos</>+PYsen</> dxm + 
J

DA JDA 

4 O E Ax O 

PY(DA-xm)+PX(ym-yp) ym dxm 
E Iz cos </> 

J
DA 

DL = 
5 o 

J
DA 

DL = 
6 o 

(PXcos</>+PYsen</>)sen</> 
E A cos </> 

X 

PY(DA-xm)+PX(ym-yp) 
E I cos </> z 

-

dxm + ÍaDA _;:_PY.:..(.:;:Dcc.A;__-='xm::o)c..+_P_X..,(ym._,-,,._YP.._._) _(.:...L_-_xm~) 
E I cos </>. z 

dxm 

As açoes de engastamento perfeito AML
4

, AML
5 

e AML
6 

podem, 

portanto, ser determinadas pela equação (5-1). 

Pelas condições de equilíbrio, teremos: 

= -

= -

= -

(AML
4 

+ PX) 

(AMI.
5 

+ PY) 

L + AML6 + PY. DA - PX. yp) 

dxm 



7. - Elementos de Eixo·curvo de Seção Constante ou Variável com Carga 

DiStribuida Paralela ao·Eixó YM. 
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Consideremos o caso geral de uma carga linearmente distribui:_ 

da parcial. Sejam QY e QTY, respectivamente, as ordenadas da parte uniforme 

mente distribuida e da parte linearmente distribuida. 

Poderemos ter a maior ordenada da carga a esquerda ou adi-

reita, (Figura 5.6): 

YM YM 

Q~ lliIBmmnQY 
rnfflffilQTY 

QY~QY 

xm 

DA 

L 

(1) 

DC 

:-----_[g, 
' : ym 
: 
' ' 

DB 

AML6 
~ AML4 

-----> 

1 AML5 XM 

Figura 5.6 

xm 

DA DC 

L 

(2) 

Parcelas e disposições da carga distribuida 

-Os esforços solicitantes N . e M • sao os mesmos do caso 
.x,1. z,1. 

anterior. Determinados os esforços solicitantes N 1 e M 1 devidos às car 
x, z' 

gas, para os vários trechos do arco, chega-se às seguintes expressões, para 

os deslocamentos nas direções 4, 5 e 6: 



DL = DCsen4' J
DA 

4 O E Ax J
DA 

[ QY + Q~ ] dxm + 
0 

E~~:s4> [ QY(DA-xm + ~e) + 

l
DA+DC 

+ Q~ (DA-xm+FDC)] dxm + 
DA 

(DA+DC-xm) sen4> [QY QTY • FAl] dxm. + 
E A + ZDC 

X 

+JDA+DC 

DA 

z 
(DA+DC-xm) ym 

Z E I • cos 4> z 

DL = DCsen4> (QY !
DA Z 

5 0 EAxcos4> 

[ QY + QTY • FAZ] dxm 
JDC 

J
DA 

dxm + DC(L-xm) [QY(DA-xm + DC) + 
0 Elzcos 4> z 
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l
DA+DC 

+ Q~ (DA-xm+FDC)] dxm + 
DA 

z 
(DA+DC-xm)sen4> 

E A cos 4> 
X 

[ QY + ~~ , FAl] dxm + 

+JDA+DC 

DA 

. z 
(DA+DC-xm) (L-xm) 

Z E I cos 4> z 
[ QY + ~~ • FAZ ] dxm 

JDA DC [ DC 
DL6 = O Elzcosf QY(DA-xm+z--) + Q~Y (DA-xm+FDC)] dxm + 

+ JDA+DC 

DA 

(DA+DC-xm)z 

2EI cos 4> 
z 

[ QY + QTY • FA2] dxm 
JDC 



DC 2DC em que FDC = 3 para o caso 1 e 3 para o caso 2, 

FAl = FA2 =DA+ DC - xm para o caso 1, 

FAl = xm - DA+ DC para o caso 2 

FA2 = xm - DA+ 2DC para o caso 2, 

Calculadas as ações de engastamento perfeito nas direções 

4, 5 e 6 pela equação (5-1), as demais podem ser obtidas pelas condições 

de equilíbrio: 

( C QTY ,DC) AML2 = - AMLS + QY,D + 2 

8. - Elementos de Eixo Curvo, de Seção Constante ou Variável com Carga 

Distribuída Paralela aó Eixo XM. 
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Consideremos o caso geral de uma carga linearmente distri

buída parcial e sejam QX e QTX, respectivamente, as intensidades da carga 
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na parte uniformemente distribuida e na parte linearmente distribuida, 

Poderemos ter ainda o maior valor da carga ã esquerda ou ã 

direita (Figura 5.7): 

YM QX QTX QX 

' ' ' 

,' -----------,; 
:ya 

\ ~~-------.: 
' - -

: ym 
' ' 

DA 

' 

1 

DC 

QX QTX 

~AML6 

xm 

DA DC 
,-------+--~,----; 

L L 
,--------------{ 

(1) (2) 

Figura 5. 7 
Parcelas e disposições da carga distribuida 

Determinados os esforços solicitantes N 1 e M 1 referen-x, z, 

tesas cargas, para os vârios trechos do arco, e tomando-se os mesmos N • 
x,1. 

e M . dos casos anteriores para eixo curvo, chega-se âs seguintes expresz,1. 

sões para os deslocamentos produzidos pelas cargas nas direções 4, 5 e 6: 

JDA lDA DL = ACcosp [qx-1QTX ]axm + ACym {qx[ -(ya+yb)] + 
4 0 EAx 2 0 . Eizcos<f, ym 2 

TX lDA+DC 
+ ~ (ym-FYl)} dxm + . 

DA 
1 ym-yb I cos<f, 

E A 
X 

[ QX + §!2 , FY2 ] dxm + 



+J.DA+DC 

DA 

lym-ybl(ym-yb)ym [ Q2X + QTX • FY3] 
EI cos <jl 6AC z 

J,

DA J,DA 
DL = ACsencp [QX + QTX ] dxm + AC(L-xm) {QX[ -(yaiyb)] + 

5 0 E Ax 2 0 Eizcos<jl ym 

J
DA+DC 

+ QTX (ym-FYl]} dxm + jym-ybjsen<jl[Qx + QTX .FY2] dxm + 
2 DA E Ax 2AC 

+JDA+DC 

DA 

jym-yb 1 (ym-yb) (L-xm) [ _9!2X + QTX FY3 ) dxm 
E Iz cos <jl 6AC ' 

= ÍoDA AC 
EI cos<jl z 

+ JDA+DC 

DA 

j ym-yb j (ym-yb) . [ QX QTX ] 
E rz· cos <j, 2 + 6AC ' FY3 dxm 

63 
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-Nestas expressoes temos: 

AC = iya - ybl 

FYl = 2ya+yb para o caso l e ya+2yb 
3 3 para o caso 2. 

FY2 = lym - ybl para o caso l e lya - yml + AC para o caso 2. 

FY3 = FY2 para o caso l e lya - yml + 2AC para o caso 2. 

Calculadas as açoes de engastamento AML
4

, AML
5 

e AML
6 

pela 

equação (5-1), as demais ações de engastamento podem ser obtidas pelas equ_! 

çÕes de equilíbrio: 

AML ( Qx AC QTX,AC) 
l = - AML4 + ' + 2 

AML = - AML 2 . 5 

AML [ AML + AML L Qx AC (ya+yb) QTX AC FYl l 3 = - 6 5. - • 2 - ·2 . 



9. -·Elementos de Eixo Curvo dé Seçíio Constanté oti Variivel Stijéitos a 

Variaçíio Uniformé·de Temperatura. 
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Os esforços 

anteriores para eixo curvo, 

solicitantes N ., sendo os mesmos dos casos 
x,1 

os deslocamentos nas direções 4, 5 e 6, produ-

zidos por uma variaçíio uniforme de temperatura, seríio: 

DL4 = ÍaL cos q, • a. T. dxm 
= a. T • L cosq, 

DLS = JOL sen q, • a. T. dxm 
cosq, 

= o 

sendo a o coeficiente de dilataçíio térmica e Ta variaçíio de temperatura. 

Determinadas as ações de engastamento perfeito AML
4

, AMI.
5 

e AML6 pela equaçíio (5-1), as ações de engastamento na extremidade J podem 

ser calculadas por: 

AMLl = 

= 

= 

- AML 5 
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e A p Í Tu Lo· VI 

LIBERAÇÕES NOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA 

l, - Tipos de Liberações 

As liberações ou "articulações generalizadas" no caso de 

pÕrticos planos, podem ser de três tipos (Figura 6,1): 

-----'e=---

Liberação a 
Esfôrço Normal 

Liberação a 
Esfôrço Cortante 

Figura 6, l 

Liberação a 
Momento Fletor 

Poderemos ter em um mesmo elemento, uma combinação das arti 

culaçÕes anteriores desde que o elemento não se torne hipostãtico. 

A matriz de rigidez de um elemento dotado de liberações po

de ser obtida a partir da matriz.de rigidez do elemento sem liberações, a

través de operações matriciais. 

Para isso é necessário considerar que tÔdas as liberações 
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ou "articulações. generalizadas" no elemento, estao contiguas aos nos, isto 

e, localizadas nas extremidades do elemento. 

Caso haja algum elemento que possua articulação em sua Pª!. 

te media, deve-se introduzir um nõ fictício imediatamente ã esquerda ou ã 

direita dessa articulação, subdividindo o elemento em dois, ficando a arti 

culação na extremidade de um dos dois elementos resultantes (Figura 6.2). 

l i 2 l i 2 i+l 3 

Figura 6.2 
Introdução de nõ fictício 

2. - Numeração das Liberações 

As direções das liberações serão numeradas com Índices iguais 

aos dos esforços por elas liberados, isto é, esforços por elas não transmi

tidos. Para pórticos planos (Figura 6.3), teremos: 

YM 

' ' ' 3: 
l iÍi\ 

' 

)/ 
4 XM 

---------- - - - - - - - :.o-

Figura 6.3 
Direções das liberações 
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A$sim, a liberação 1 sera uma liberação.a esfôrço normal 

na extremidade J, a liberação 5 serã uma liberação e esfôrço cortante na 

extremidade K, a liberação 6 serã uma liberação a momento fletor na extre 

midade K e assim por diante (Figura 6.4). 

>-!:='--------~ 

Liberação 1 Liberação 2 Liberação 3 

Figura 6.4 

Como exemplos de combinaçôes de liberaçôes que tornam o ele 

mento hipostãtico e que, portanto, são·inadmissíveis, temos: liberações 1 e 

4 pois o elemento fica solto na direção XM, liberações 2 e 5 pois o elemen

to pode sofrer translações na direção YM, liberações 3, 5 e 6 pois o elemen 

to pode girar em tôrno do nô esquerdo e a inversa desta Última. 

3. - Obtenção da Matriz de Rigidez e dos Esforços de Engastamento Perfeito 

de Elementos com Liberações. 

Quando se introduz uma determinada liberação na extremida

de de um elemento, junto a um nó, a açao na extremidade do elemento, na di 

reção da liberação, ê nula, assim como o deslocamento na extremidade do 

elemento nesta direção não ê mais igual ao deslocamento do nô nesta mes~ 
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direção pois surge uma descontinuidade, Baseado nesta condição, pode-se de 

senvolver as operações matriciais necessárias. 

Vimos que as ações nas extremidades dos elementos,{AM},eram 

dadas por: 

{AM} z [sM]{nM} + {AML} 

onde [sM] é a matriz de rigidez do elemento, {DM} e o vetor dos deslocamen 

tos para os eixos do elemento e {AML} e o vetor das ações de engastamento 

perfeito devidas ãs cargas que atuam no elemento, 

De um modo mais explícito, podemos colocar: 

AMl SMll, , , , SMli, , , , SMlj , • , , SM16 DM1 AMLl 

............................ 
AM. SM.

1
,., .SM .. ,,. ,SM ..•• , .SM. 6 DM. AML. 

1 1 11 1] 1 1 1 

............................ 
= + 

AM. SM. 1 .... SM .. , ••• SM ..•••• SM. 6 DM. AML. 
l J J1 ll ] l J 

............................ 
AM6 SM61 •••• SM6i •••• SM6j •... SM66 DM6 AML6 

(6-1) 



teremos 

por: 

ou 

DM. 
1. 
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Seja!_ o Índice da direção a ser liberada. Nesta condição, 

AM. = O 
1. 

DM. = livre 
1. 

Da condição AM. = O obtemos a equação: 
1. 

O valor de DM. sera: 
1. 

1 
= ---SM .. 

1.1. 

para k ,f,_i 

Uma açao genérica qualquer AM., pela equação (6-1), e dada 
J 

para 

Substituindo DM. por seu valor, obtemos: 
1. 

(6-2) 

k ,f, i 



AM. 
J 

.AM. = I: 
J 

SM •• 
- _E_ I: 

SM •• 
].]. 

SM •• 
- _E_ 

SM •• 
].]. 

Agrupando os têrmos, teremos: 

SM •• 
- _E_ 

SM •• 
l. l. 
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+ AML. 
J 

AML. + AML. 
]. J 

AML.) 
]. 

- -Comparando-se esta equaçao com a equaçao. (6-2) vemos que p~ 

ra que haja uma liberação no elemento na direção!_ é necessário que a Matriz 

de Rigidez e as Ações de Engastamento de extremidade do mesmo, sejam trans

formadas pelas expressões: 

AML~= AML. 
J J 

SM •• 
J]. 

- SM •• 
].]. 

SM •• 
J]. 

- SM •• 
].]. 

AML. 
]. 
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-Em notaçao matricial, as açoes nas extremidades.dos elemen-

tos com liberação, serão dadas por: 

{AM} = [ SM*] {DM} + {AML*} 

em que [ SM*] e {AML*} são, respectivamente, a Matriz de Rigidez Modificada 

e o Vetor das Ações de Engastamento Modificado que se devem formar para a 

introdução da liberação. 

A matriz [ SM*] tem todos os seus têrmos da linha i e coluna 

i nulos. 

No caso de haver mais de uma liberação ou liberações combi

nadas, estas podem ser consideradas sucessivamente, sempre tomando-se a ma 

triz de rigidez anterior:, que deve ser guardada temporãriamente, para a in 

trodução de liberação seguinte. 
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P R O G R A M A A U T O M Ã T I C O 

1. - Explicações SÕbré o Programa Elaborado 

Com o fim de analisar Pórticos Planos que podem ser dotados 

de Elementos Curvos e de Seção Variável por computadores digitais, elaborou

se um programa em linguagem FORTRAN, baseado nos fundamentos teóricos des

critos nos capítulos anteriores. 

O programa foi desenvolvido para um Computador IBM-1130 com 

32K de memória e se compõe, em seu todo, de um Programa Principal que con

trola tôdas as operações e varias subrotinas que executam operações que po 

dem se repetir durante a analise. 

Da forma como estã,o programa permite a analise de pórticos 

com até 30 elementos e 25 nós, não havendo limite para o numero de estrutu 

rasque podem ser analisadas. 

Com as modificações dos cartoes de contrôle, podera ser ada_p_ 

tado também ao Sistema IBM/360. 

A estrutura a analisar podera ter elementos retos de seção 

constante, elementos retos de seção variável e elementos de eixo curvo de 

forma qualquer, de seção constante ou variável. Em qualquer caso, a varia

ção de seção transversal podera também ser qualquer. Os elementos poderão 
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possuir articulações e ser constituídos de materiais diferentes ou não. 

Para a utilização.do programa, deve-se inicialmente numerar 

os nos da estrutura de 1 até NJ sendo NJ o número de nõs e os elementos de 

1 até M, sendo Mo número de elementos ou membros. 

Deve-se escolher um sistema de referência para a estrutura 

que se julgar mais conveniente, sendo o plano X - Y o plano das cargas (F,!_ 

gura 7.1): 

/ 
.: 
z 

, 

2 

1 

y 

1 

2 
3 

3 

4 
-------• X 

Figura 7.1 
Eixos de referência da estrutura 

Cada elemento terão seu sistema de referência.prÕprio XM, 

YM, ZM com origem na extremidade J do elemento, o eixo XM na direção da li

nha que une os extremos J e K e o eixo ZM paralelo a z. No caso de elemen

tos retos, o eixo ·XM terã a direção do prÕprio elemento e no caso de elemen 

tos curvos terã a direção da corda que une os extremos J e K (Figura 7.2): 



XM 

' ' ' 
' :2 

l 

l 

YM 
4 
' 

·:· 
' ' 
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YS 
XS 

2 
zs 

YM ·<-------------- --- ----> 

2 3 
XM 

, , 

•' ZM 
/ 
ZM 

, , , 

Figura 7 .2 
Eixos de referência dos elementos 

O no J será o que ficar ã esquerda conforme se observa o 

elemento e poderá ter um numero de ordem maior que o no K. 

Para os elementos de eixo curvo, deverá ser considerado ain 

da um sistema de referência próprio para cada seçao transversal XS, YS, e 

ZS, ao qual serão referidas as propriedades e esforços internos na mesma, 

tendo o eixo XS a direção da tangente ao arco na seçao e o eixo ZS e para

lelo a ZM e Z, (Figura 7.2). 

Os elementos de eixo curvo nao deverão ter em qualquer seçao 

o eixo XS normal ao eixo XM, sendo esta a Única restrição quanto ã sua for

ma. Tendo-se um arco nestas condições, basta dividi-lo com nós adicionais. 

As coordenadas dos nos serao dadas para os eixos da estrutu 

ra e as propriedades dos elementos para os eixos do.s mesmos. 
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2. - Propriedades dos·Elementos 

Cada elemento reto de seçao variãvel ou de eixo curvo deve-

~ 

ra ser tratado, dividindo-se o seu comprimento, no caso de eixo reto, ou a 

sua corda, no caso de eixo curvo, em um numero par (NP-1) de partes iguais, 

sendo NP o número de pontos de divisão ou seções, o qual deverâ ser sempre 

um numero Ímpar. 

O numero de pontos de divisão NP poderâ variar de elemento 

para elemento, conforme a conveniência e para se obter maior precisao nos 

resultados. Assim, um elemento de comprimento maior ou que tenha uma varia 

ção da seção transversal mais complicada, poderâ ser dividido em um numero 

maior de partes iguais. O número mâximo de partes que se pode dividir o ele 

mento ê 40, isto ê, NP nao pode exceder 41. 

Quando a seçao do elemento for variável, serao dadas em cada 

ponto de divisão a ârea Ax e o momento de inercia Iz da seçao corresponde!!_ 

te, referidos aos eixos do elemento no caso de o mesmo ser reto ou aos ei

xos da seçao, no caso de ser curvo. Para os elementos curvos, serao dados 

ainda, para cada ponto de divisão, a ordenada ym do centro de gravidade da 

seção correspondente, ordenada esta, em relação aos eixos do elemento e o 

ângulo~ de inclinação da tangente ao eixo do arco com o eixo XM, isto e, 

o ângulo entre os eixos XS e XM na seçao. 

No caso de elementos de eixo curvo simetrico, se o elemento 

for parabólico, circular, ou tiver o eixo coincidente com a linha de pres-
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sões da carga permanente, o programa poderá calcular automâticamente os 

valores das ordenadas e dos ângulos de inclinação do arco nos.vários pontos 

(Figura 7 .3) : 

YM 

' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' 

' 

\?'1-
' 
> -

YM 
__,-_f_~ i. • 

_,..,XM : 
\?i. 

\?, ' ':> 
~ -

' - i. 
> -

J 

'l. -- - ~· 

~ 

, 

' 
ZM 

: \. , , 1 , 2 , 
-, 

"ZM 

Figura 7.3 
Divisão dos elementos em partes iguais 

3 4 5 6 7 

Os ângulos de inclinação$ serão positivos quando contados 

no sentido anti-horário e negativos no sentido horário. 

Êsses ângulos de inclinação no caso de serem fornecidos co

mo dados, poderão ser em graus ou radianos. 

3. - Liberações ou Articulações Generalizadas 

XM 

As liberações devem estar sempre nas extremidades dos eleme!!_ 

tos. Se a estrutura original possuir uma articulação na parte média de um 

elemento, deve-se supor um nó neste ponto, subdividindo-se o elemento em 
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dois e ficando a articulação na extremidade de um ou outro dos elementos 

resultantes. 

Como exemplo, seja um elemento ide extremidades nos nos 1 

e 2 (Figura 7.4): 

1 i 2 1 i 2 i+l 3 

Figura 7.4 
Introdução de um nó adicional 

1 i 2 i+l 3 

Supondo-se um no adicional, a rotula ficou na extremidade J 

(nó 2) do elemento i + 1. Poderia ainda ficar na extremidade K (no 2) do 

elemento i. 

As liberações são numeradas de 1 a 3 para a extremidade J e 

de 4 a 6 para a extremidade K do elemento, de acÔrdo com as direções das 

ações que não transmitem, sempre na ordem dos eixos do elemento XM-YM-ZM. 

Assim, no primeiro caso da figura 7.4, a direção liberada e 

a 3 do elemento i + l e no segundo caso e a direção 6 do elemento i. 

Havendo mais de uma liberação em um mesmo elemento, estas 

liberações combinadas devem ser tais que não tornem o elemento hipostãtico. 

4. - Cargas Aplicadas·á Estrutura 

A estrutura poderá ser analisada para a açao de cargas con-
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centradas, cargas distribuidas e variação uniforme de temperatura. 

O cálculo das ações de engastamento perfeito AML nas extre

midades dos elementos e devidas às cargas são calculadas automãticamente, 

para os casos anteriores, através de subrotinas programadas com essa fina-

lidade. 

As cargas concentradas que atuam num determinado elemento, 

podem ser inclinadas em relação ao eixo XM, devendo ser dadas as projeções 

PY e PX da carga nas direções dos eixos YM e XM e a distância DA da carga 

ao extremo J do elemento (Figura 7,5): 

YM 

pyr7p 

~PX 
~----==---------f,------>J{M 

J K 
DA 

J 

py 

-----.L,~px 
' 

DA 

YPi 
' .L 

Figura 7.5 
Componentes da carga concentrada 

----->X?1 

No caso de elementos curvos com carga inclinada, deverá ain 

da ser fornecida a ordenada YP do ponto de aplicação da carga. 

As cargas distribuidas podem ser úniformes ou lineares, par

ciais ou totais, inclinadas ou não em relação ao eixo XM. 

No caso de elemento retos; as cargas devem ser distribuídas 
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sÔbre o eixo J{M e serão dadas as componentes a esquerda da carga QEY e QEX 

e as componentes ã direita da carga QDY e QDX, nas direções YM e .XM, respec

tivamente. 

Serão dadas também as distâncias DA e DB das extremidades da 

carga distribuída aos extremos do elemento (Figura 7.6): 

YM 
A 

' 

YM 

J ,_j _Q-EY~illllIIrn~~__::::~~-~Q-DY _ __,f --- - - -» XM 

QEX QDX K 

QEY J J 111 J J 1 1 11111 l 11 L~~~ _ ~ XM 

DA DC 

DA=O 

DB 

Figura 7 ,6 
Componentes ã esquerda e ã direita 

da carga distribuída 

DB=O 

No caso de elementos curvos, as cargas distribuídas podem 

ser uniformes ou lineares e parciais ou nao, porém serão de dois tipos (Fi

gura 7.7): 

1) Carga distribuída de direção paralela ao eixo YM. 

2) Carga distribuída de direção paralela ao eixo XM. 

No caso 1 as cargas se distribuem em relação ao eixo XM e no 



caso 2 as cargas se distribuem em relação ao eixo YM. 

YM • 

J 

QEY lllilJinnnn QDY 

_____ ,..XM 
K 

DA DB 

(1) 

Figura 7.7 

:YA 
' ' __ L _______ 1 ______________ _ 

J 
DA 

(2) 

DB 

Cargas distribuídas nos elementos curvos 
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No primeiro caso serao dadas as intensidades da carga distri 

buida à esquerda e a direita, QEY e QDY, e as distâncias DA e DB das extre

midades da carga aos extremos J e K do elemento. 

No segundo caso serão dadas as intensidades da carga distri

buída à esquerda e à direita QEX e QDX, as distâncias DA e DB dos pontos e~ 

tremos de aplicação da càrga às extremidades J e K do elemento e as ordena

das YA e YB dêstes pontos. 

Neste caso serão considerados sempre os pontos de aplicação 

dos extremos da carga, assim, para a carga atuando do outro lado do arco, 

os dados serão o da figura 7.8 seguinte: 



YM 
1 
' 

' 
YA: 

.DA 

........ ... i . ~ 
QDX 

Figura 7.8 

DB=O 
YB=O 

Carga distribuída paralela a XM 
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As componentes das cargas concentradas e distribuídas para 

todos os casos anteriores, serão positivas quando tiverem o sentido positi_ 

vo dos eixos do elemento e negativas em caso contrário. 

A finalidade de se prever a existência de carga parcial, re

fere-se ao caso de se ter uma carga com variação não linear, como por exem

plo, a carga proveniente do pêso próprio em um arco com seção variável (Fi_ 

fura7.9): 

Figura 7.9 
Carga distribuída nao linear 
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Neste caso, deve-se dividir a carga distribuída total em um 

numero conveniente de cargas distribuídas parciais, supondo-se em cada di

visão a variação linear, sendo lÕgico que quanto maior o.nGmero de divisões, 

maior a aproximaçao dos resultados. 

Em elementos retos o programa admite um máximo de 20 cargas 

concentradas e 20 cargas distribuídas e em elementos curvos o máximo é de 

40 cargas concentradas e 40 cargas distribuídas paralelas ao eixo YM ou pa

ralelas ao eixo XM. 

Para o cálculo da estrutura sob a ação de variação uniforme 

de temperatura, deverá ser dada a variação de temperatura Te o coeficien

te de dilatação térmica a comum aos elementos ou o coeficiente de cada ele 

mento, caso se tenha a estrutura com elementos de materiais diferentes. Es

ta análise poderá ser feita conjuntamente ã da ação das cargas. 

S. - Consideração de Outros Efeitos 

A estrutura poderá ainda ser analisada para a ação de Recal

ques de Apoio, Variação não uniforme de Temperatura e Deformações Prévias. 

Neste caso, serã necessário calcular a parte as ações de en

gastamento perfeito AML nas extremidades dos elementos que sofreram a infl~ 

ência dêstes efeitos e fornecer estas ações de engastamento como dados, pois 

o programa prevê esta possibilidade. 
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6. - Resultados 

O programa fornece como resultados, para cada caso de carre

gamento da estrutura, os Deslocamentos dos NÕs da mesma, as Reações de Apoio, 

as Ações nas Extremidades dos Elementos, referidas aos eixos dos elementos, 

e as Ações nas Seções Extremas dos Elementos Curvos, referidas aos eixos das 

seçoes respectivas. 

Não hã limite para o numero de casos de carregamento em cada 

estrutura, podendo-se usar qualquer sistema de unidades, sendo que os resul 

tados serão apresentados no mesmo sistema. 

Deve-se observar que no sistema de Eixos de Referência empr~ 

gado, as açoes na extremidade esquerda do elemento têm sinal contrario ao 

das ações na seção ã esquerda do elemento, razão por que, ao se traçar as 

linhas de estado da estrutura, deve-se trocar o sinal dos esforços ã esque!. 

da de cada elemento. 

Para os elementos curvos jã sao dadas as açoes nas seçoes ex

tremas do elemento, que sao diferentes das açoes nas extremidades do mesmo , 

com exceção da açao na direção Z ou momento fletor. Os resultados para estas 

ações jã estão na convenção de sinais para seçoes, nao sendo necessário tro 

car qualquer sinal para o traçado das linhas de estado. 

Quanto ao número par de partes iguais que se deve dividir os 

elementos que possuam seção variável ou eixo curvo, naturalmente que depend~ 

rã da precisão com que se desejar os resultados. 
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Assim, um elemento.que tenha a seçao transversal variando de 

uma forma mais complicada, deverá ser dividido em um nÚmero maior de partes 

iguais, caso se queira maior precisão. Conforme o caso, a partir de determi 

nado número de partes iguais, a precisão variará de muito pouco. 0bservou

se, nos testes e exemplos feitos, que a divisão dos elementos em tôrno de 

10 a 20 partes iguais, ofereceu resultados plenamente satisfatórios. 

7. - Subrotinas do Programa 

Apresentaremos uma descrição das subrotinas que compoem o pro 

grama, sendo que para as que julgamos de maior interêsse serão incluidos Di 

agramas de Blocos simplificados com as devidas explicações. 

7.1 - Subrotina RICTE 

Esta subrotina ê utilizada para o cálculo da matriz de Rigi

dez de elementos retos de seção constante. Foram utilizados os 

valores tabelados, para os coeficientes de rigidez. A matriz de 

Rigidez por ela gerada ê arquivada na memória auxiliar do comp~ 

tador. 

7.2 - Subrotina ENEGE 

A finalidade desta subrotina ê a inversão de matrizes, utili 

d ~ .- . 9 zan o o metodo por partiçao, descrito em Wang 

7.3 - Subrotina C0NC 

Através desta subrotina são calculadas as açoes de engasta-
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-mento perfeito nas extremidades de elementos retos de seçao cons-

tante, devidas a cargas concentradas aplicadas aos mesmos, podendo 

ser inclinadas ou não. As expressões das ações de engastamento peE_ 

feito, utilizadas, são as que se encontram em tabelas ou formulã-

4 rios, como por exemplo, os de Guldan. 

7.4 - Subrotina DISCT 

Esta subrotina é utiJizada para o cálculo das ações de enga!_ 

tamento perfeito nas extremidades de elementos retos de seção con!_ 

tante, sujeitos a cargas distribuídas, totais ou parciais, unifor

mes ou lineares. As expressões utilizadas são as que se encontram 

em tabelas ou formulários apropriados como os de Guldan4• 

7.5 - Subrotina RIVAR 

Esta subrotina e utilizada para o cálculo da Matriz de Rigi

dez de elementos retos de seção variável. Para as integrações neces 

sãrias ã formação da Matriz de Rigidez, foi usada a subrotina da 

IBM, denominada QSF, baseada na fórmula de Simpson e que fornece 

um vetor das integrais para cada um dos pontos utilizados na divi-

-sao do elemento. 

A matriz de rigidez gerada e arquivada na memória auxiliar. 

7.6 - Subrotina CONV 

Através desta rotina são -calculadas as açoes de engastamento 

perfeito nas extremidades de elementos retos de seção variável, s~ 

-jeitos a cargas concentradas que podem ser inclinadas ou nao. As 
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integrações numéricas necessárias, foram realizadas.pela subrotina 

QSF da IBM. 

7.7 - Subrotina DISV 

Por esta subrotina são -·calculadas as açoes de engas tamente 

perfeito nas extremidades de elementos retos de seção variável, de 

vidas a cargas distribuidas,aplicadas aos mesmos, podendo ser uni

formes ou lineares e parciais ou totais. As integrações numéricas 

necessárias também foram realizadas através da subrotina QSF da 

IBM. 

7.8 - Subrotina RICVA 

Esta subrotina é utilizada para o cálculo da Matriz de Rigi

dez de elementos de eixo curvo de seção constante ou variável. Tam 

bém foi utilizada para as integrações numéricas necessárias, a sub 

rotina QSF da IBM. A matriz de rigidez gerada é arquivada na memo

ria auxiliar. 

7.9 - Subrotina CURC 

Através desta subrotina são calculadas as ações de engastame!!_ 

to perfeito nas extremidades de elementos de eixo curvo de seção 

constante ou variável, sujeitos a cargas concentradas, inclinadas 

ou não, em relação ã corda do arco. Também é utilizada a subrotina 

QSF da IBM para as integrações numéricas necessárias. 

7.10- Subrotina DIVER 
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Esta subrotina é utilizada para o cálculo das ações de enga!_ 

tamento perfeito nas extremidades de elementos de eixo curvo, de S!_ 

ção constante ou variãvel, sujeitos a cargas distribuidas em relação 

ao eixo XM e de direção paralela ao eixo YM. As cargas distribuidas 

podem ser totais ou parciais e uniformes ou lineares. As integrações 

numéricas necessárias são também realizadas pela subrotina QSF da 

IBM. 

7.11- Subrotina DIHOR 

A finalidade desta subrotina é o cálculo das ações de engas

tamento perfeito nas extremidades de elementos de eixo curvo, de 

seção constante ou variãvel, sujeitos a cargas distribuidas em rela 

ção ao eixo YM e de direção paralela ao eixo XM. Estas cargas dis

tribuidas podem ser uniformes ou lineares, parciais ou totais, po

dendo estar situadas de qualquer lado da curvatura do arco, Também 

foi utilizada a subrotina QSF da IBM para as integrações numéricas 

necessárias. 

7.12- Subrotina LIBER 

- -Por esta subrotina sao transformadas as açoes de engastamento 

perfeito nas extremidades de elementos dotados de liberações. As 

transformações são realizadas considerando, sucessivamente, as li

berações do elemento. 

7.13- Subrotina TEMPE 

Esta subrotina é a responsável pelo cálculo das ações de en-
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gastamento perfeito nas extremidades dos elementos, devidas a varia 

çao uniforme de temperatura. As ações são calculadas nas extremid~ 

desde elementos retos e curvos, de seção constante ou variável. 

7.14- Subrotina GUIMA 

Esta subrotina é utilizada para o calculo das ordenadas e an

gulos de inclinação dos elementos curvos de forma parabÕlica ou cir 

cular ou de eixo coincidente com a linha de pressões da carga perm~ 

nente. Foram utilizadas expressões que se encontram por exemplo, em 

3 trabalhos como os de Strassner. 
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C A P i T U L O V I I I 

DIAGRAMAS DE BLOCOS SIMPLIFICADOS 

· 1. - Convenções 

Afim de indicar a sequência das operações executadas pelo pr~ 

-grama, serao apresentados Diagramas de Blocos ou Fluxogramas simplificados 

do programa principal e das principais subrotinas. 

As convenções adotadas para o traçado dêsses diagramas de bl~ 

cos como também algumas variâveis seguem de um modo geral as sugeridas por 

1 Gere-Weaver , sendo as seguintes: 

1.1-

( NE 

Através dêste símbolo se representa a entrada de dados atra

ves da leitura de cartões. No caso, o valor da variável NE será lida e trans 

ferida para a memória do computador. 

1.2-

l~ 
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Êste sfmbolo representa a.impressão em fÔlhas de papel, de 

valores contidos na memória do computador. No exemplo, será impresso ova

lor da variável MRV. 

1.3 -

Geração da Matriz 
de Rigidez da Es
trutura. 

Por êste símbolo se representa uma sequência de operações. 

No exemplo apresentado, estas operações serão as necessárias ã geração da 

matriz de rigidez da estrutura. 

1.4 -

o 
Através dêste símbolo se representa uma transferência inco~ 

dicional para a operação ou comando, cujo número figure no interior do cír

culo. No caso, a transferência deverâ ser feita para o comando número 2. 

1.5 -
< o =O 

IC+TEMP 

>0 
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Através dêste símbolo se apresenta uma transferência condicio 

nal. A direção a seguir dependerá do valor da variável ou expressao contida 

dentro do símbolo. No caso, a direção a seguir será ã direita, para baixo ou 

para a esquerda, conforme o valor de IC+TEMP for .igual, maior ou menor que 

zero. 

1.6 -
Escrever 

SM 

Por êste símbolo se representa a operaçao de arquivar ou de 

sarquivar valores na memória auxiliar do computador, sendo que, no progra

ma atual foi utilizado o disco magnético, A operação de arquivamento, será 

indicada com a palavra Escrever e a operação inversa, pela palavra Ler. No 

exemplo, será arquivada no disco a matriz SM. 

1.7 -
r----

L __ 

I=l,M 

Último 
Comando 

Através dêste símbolo se representa um contrÔle iterativo ou 

em ciclos. Por êste contrÔle, um ou vários comandos ou declarações contidos 

no ciclo representado pela linha tracejada, são efetuados um número de vezes 

igual ao valor da variável situada ã direita do sinal de igualdade, no caso 
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M vezes. A variável ã esquerda do sinal de igualdade, I no caso, terá ova 

lor correspondente ao número de ciclos executados. A linha tracejada indi

ca o retôrno ao primeiro comando quando for executado o Último comando. 
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a) Dados da Estrutura 

1) 

C) NE, ICE 

2) 
NE CALL 

EXIT 

3) 

TÍTULOS 

4) 

COMENTÃRIOS 

COMENTÃRIOS 

5) 

M,NJ,NR,NRJ,E 

N = 3*NJ - NR 
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ICE M,N,NJ,NR,NRJ,E 

M,N,NJ,NR,NRJ 

b) Coordenadas dos nos 

6) 

r----- I = l,NJ 

J ,X(J) 'y (J) 

J,X(J),Y(J) 
L - - -

e) Propriedades dos Elementos 

7) 

MRC,MRV,MCT,MCV,MLB 

MRC,MRV,MCT,MCV,MLB 



8) 

9) 

10) 

11) 

ICE 

I,E(I) 

I,ITS,ITM,NP,IFOR,NRAD 

I = l,M 

ITS. 

I ,JJ(I) ,JK(I) 

Cálculo do comprimento do elemento e 
formação da Matriz de Rotação 

ITS 

ICE 

I,JJ,JK,L,CX,CY 

I,JJ(I),JK(I), 

AX(I), IZ (I) 

ICE 

I,JJ,JK,AX,IZ, 
L,CX,CY 

I,JJ,JK,L,CX,CY,E 
I,JJ,JK,AX,iZ, 
L,CX,CY,E 
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A 

12) 

13) 

Vários AX e IZ 

Escrever 

Vários AX e IZ 

Vários AX e IZ 

ITM 

IFOR 

CALL GUIMA 

Escrever 
Vários YM e Fl 

Vários YM e Fl 

CONTINUE 

d) Liberações dos elementos 

97 

Vários YM e FI 
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14) 

MLB 

I,LIB1,LIB2,,,,,LIB6 

I,LIBl,LIB2, ••• ,LIB6 

e) Ligações dos nos 

15) 

K,RLl ,RL2 ,RL3 

K,RL1,RL2,RL3 

Lista cumulativa de ligações 

f) Geração da Matriz de Rigidez da Estrutura 

16) 

r---------- I = l,M , 
' 



17) 

' L_ 
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l 
cálculo da Matriz de Rigidez do Ele-
mento por: 

CALL RICTE 

ou CALL RIVAR 

ou CALL RICVA 

j 

Numeração dos Deslocamentos 

l 

Transformação da Matriz de Rigidez se 

o elemento possui liberações 

J 
Cálculo da Matriz SMD com utilização 

da Matriz de Rotação 

j 

Renumeração dos deslocamentos, 

colocando-se em primeiro lugar 

os deslocamentos possíveis de 

ocorrer 

i 

Geração da Matriz de Rigidez da Estru -
tura 

J 
--------··- CONTINUE 

J 

Inversão da Matriz de Rigidez 

por CALL ENEGE 

! 
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g) Dados do carregamento 

18) 

NTCAR 

NTCAR 

19) 

0 NLJ,NLM,NLC,TEMP 

TEMP NLJ,NLM,NLC 

ICE 

ALFA 

I,ALFA 

NLJ,NLM,NLC,TEMP,ALFA 

h) Cargas aplicadas sÔbre os nos 



20) 

21) 

22) 

NLJ 

K,Al ,A2 ,A3 

K,Al,A2,A3 

i) Ações de engastamento perfeito nas extremidades dos elementos 

devidas ãs cargas e operações finais 

j 

NLM+NLC+TEMP 

I,ITL,NCC,NCD,NCV,NCH 

r---- - I = l,M 
' 

1 
ITL 

Cálculo dos AML por: 

CALL CONC ou CALL CONV ou CALL CURC 

e ainda por: 

CALL DISCT ou CALL DISV ou 

CALL DIVER e CALL DIHOR 
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23) 

24) 

25) 

r-, 
' 1 
1 

' ' ' 

!_ - -

102 

~ 

l 
AML1,AML2, •• ,,AML6 

j 

- - -- - CONTINUE 

1 
TEMP 

j 

CALL TEMPE 

' • 

--------- I = 1,M 

1 
Se o elemento possui liberações, 

transformar os AML por: 

CALL LIBER 

J 
Formação das Cargas Equiva-
lentes nos Nós 

.l 
Formação das Cargas Combina-

das nos Nós 

1 
Cálculo dos Deslocamentos dos 

Nós e Reações de Apoio 

.l 
K,!Jl,D2 ,D3 

~ 



26) 

27) 

28) 

K,ARl ,AR2 ,AR3 

Cálculo das Ações nas Extre

midades dos Elementos 

Cálculo das Ações nas Seções 

Extremas dos Elementos Curvos 

I,AMS1,AMS2, ••• ,AMS6 

NCAR-NTCAR 

1 

103 
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Explicações referentes ao Diagrama de Blocos: 

1) - são lidos o Número da Estrutura NE e a variâvel ICE que define se a es 

trutura possui elementos com materiais diferentes 

NE F O indica o início da anâlise 

NE = O indica o fim da anâlise 

ICE= O a estrutura é formada do mesmo material 

ICE= 1 a estrutura possui materiais diferentes 

2) - Conforme o valor de NE, a anâlise se inicia ou termina 

3) - são impressos os títulos apropriados 

4) - são lidos e impressos os comentârios necessârios, referentes a estru-

tura a ser analisada. 

-5) - Os dados da estrutura sao lidos nesta fase 

M - numero de elementos 

NJ - numero de nos 

NR - numero de ligações de apoio 

NRJ - numero de nos com ligações 

E - mÕdulo de elasticidade de tÔda a estrutura. Se ICEFO, E 

nao e lido nesta etapa. 
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A seguir, o .numero de graus de liberdade N da estrutura é 

calculado, e conforme o valor de ICE, se imprime os dados da estrutu

ra acrescidos de N. 

6) - Através de um contrÔle iterativo até o número de nos, são lidos e im

pressos para todos os nos as coordenadas dos mesmos. 

Este tipo de contrÔle iterativo para leitura e impressao de 

dados será omitido daqui para a frente, indicando-se simplesmente a 

leitura.e impressão de vários valores. 

7) - são lidas variáveis que definem os vários tipos de elementos que pos

sui a estrutura. 

MRC - numero de elementos retos -de seçao constante. 

MRV - numero de elementos retos de - variável. seçao 

MCT - numero de elementos curvos -de seçao constante. 

MCV - numero de elementos curvos de - variável seçao 

MLB - numero de elementos com liberações. 

8) - De acôrdo com o valor de ICE são lidos os módulos de elasticidade E 

para cada elemento I, 

9) - são lidos para os elementos que não são retos de seçao constante, ín

dices ou variáveis que identificarão a forma e o tipo de seção dos 

mesmos. 
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I - .numero do.elemento 

ITS=O o elemento possui seçao constante 

ITS=l - o elemento possui seçao variãvel 

ITM=O o elemento nao e curvo 

ITM=l elemento 
~ 

- o e curvo 

NP - numero de pontos de divisão, igual ao numero par de 

partes iguais em que foi dividido o elemento mais um. 

NP deve ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 41. 

IFOR=O- as ordenadas e ângulos de inclinação do elemento cur 

vo serão fornecidos como dados. 

IFOR=l- o elemento curvo e parabólico 

IFOR=2- o elemento curvo e circular 

IFOR=3- o elemento curvo e de eixo coincidente com a linha 

de pressões de carga permanente 

NRAD=O- os ângulos de inclinação do elemento curvo serao da

dos em graus 

NRAD=l- os ângulos de inclinação serao dados em radianos. 

10) - Dentro de um contrôle iterativo do primeiro ao Último elemento, sao 

lidos o número I do elemento e os números dos nós nas extremidades do 

mesmo. Conforme o valor de ITS, se lerã também a seçao transversal 

AX e o momento de inercia IZ constantes no elemento. 

11) - Conforme os valores de ITS e ICE sao impressas as características do 
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elemento e o módulo de elasticidade E se for próprio do elemento. 

12) - Para ITS ·'f O sao lidos, para o elemento em questao-, as seçoes trans

versais AX e os Momentos de Inercia IZ nos vários pontos de divisão. 

Êsses valores são arquivados no disco e a seguir impressos. 

13) - De acÔrdo com os valores de ITM e IFOR, sao lidos ou calculados as or

denadas YM e os ângulos de inclinação FI do elemento curvo nos vários 

pontos de divisão. Êsses valores são arquivados no disco e a seguir , 

impressos. 

14) - Se hã elementos com liberações, sao lidos para cada elemento com libe 

ração, as variáveis que definirão o tipo de liberação que possui o ele 

mento. 

LIBl = O não hã liberação nesta direção 

LIBl = 1 hâ liberação nesta direção 

O mesmo para as outras direções. 

15) - Nesta etapa são lidas e impressas as ligações dos nós que as possuem 

K número do nó 

RLl = l hâ ligação nesta direção 

RLl = O não há ligação nesta direção 

O mesmo para as outras duas direções, formando-se a seguir a 

lista cumulativa de ligações. 
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16) - Dentro de um contrôle iterativo do primeiro ao Último elemento, é cal 

culada a matriz de rigidez do elemento em questao. As operaçoes segui~ 

tes estão explicadas no próprio diagrama. 

17) - A submatriz S da matriz de rigidez global da estrutura, correspondente 

aos deslocamentos possíveis de ocorrer, é invertida. 

18) - f lido e impresso o número de casos de carregamento de estrutura NICAR 

19) - são lidos: 

NLJ - de carregados - numero nos 

NLM - numero de elementos retos carregados 

NLC - numero de elementos curvos carregados 

TEMP - variação de temperatura, se houver. 

Conforme os valores de TEMP e ICE, sao lidos o coeficiente de 

dilatação térmica ALFA total para a estrutura ou para cada elemento, 

imprimindo-se a seguir os valores lidos. 

20) - Nesta fase sao lidos e impressos para os nos carregados as cargas apli_ 

cadas aos nos 

K = número do no 

Al,A2 e A3 sao as cargas sÔbre o no nas direções X,Y e Z. 

21) - Se hâ cargas aplicadas nos elementos, são lidos para cada elemento car 



109 

regado: 

I - numero do elemento 

ITL=O-as de perfeito - calculadas açoes engastarnento serao 

ITL=l-as açoes de e.ngas tarnen to perfeito -serao fornecidas como dados. 

NCC - numero de cargas concentradas 

NCD 
~ 

de - numero cargas dis tribuidas em elementos retos 

NCV - numero de cargas distribuídas de direções paralelas ao eixo 

YM em elementos curvos 

NCH - número de cargas distribuídas de direção paralela ao eixo XM em 

elementos curvos. 

Êsses valores foram zerados anteriormente para todos os elemen 

tos. 

22) - Dentro de um contrÕle iterativo do primeiro ao Último elemento, se hã 

carga no elemento em questão e conforme o valor de ITL, são lidas ou 

calculadas as ações de engastamento perfeito nas extremidades domes-

mo. 

23) - Se hã variação uniforme de temperatura, as açoes de engastarnento per

feito nas extremidades do elemento em questão, são calculadas para es 

se efeito. 

· 24) - Por um contrÕle iterativo, cada elemento que possuir liberações terã 

as suas ações de engastarnento perfeito transformadas. 
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As operações seguintes estao indicadas no prÕprio diagrama. 

25) - São impressos os valores dos deslocamentos dos nos e das reações de 

apoio. 

- -26) - Depois de calculadas, as açoes nas extremidades dos elementos sao im-

pressas para cada elemento. 
• 

27) - são calculadas e impressas para cada elemento curvo as ações nas suas 

seçoes extremas. 

28) - Se o numero do carregamento analisado NCAR for inferior ao numero de 

casos de carregamento, serão lidos novos dados de outro carregamento. 

Caso contrário, será lido novo número da estrutura NE que definirá a 

continuação ou o termino da Análise. 

OBSERVAÇÕES:-

a) - Afim de simplicar o diagrama de blocos, foram omitidas algumas opera

ções, tais como ciclos iterativos para impressão de variáveis de forma 

-mais ordenada e outras operaçoes que podem ser verificadas na listagem 

do programa, as quais constituem opções utilizadas e que podem. ser ado

tadas outras, fornecendo o fluxograma uma orientação para a sequência 

das operações. Em qualquer caso, o diagrama de blocos, a listagem e a 

teoria, se completam. 
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b) - Em tÔdas as operações que correspondem ã ~mpressão.de valores de variá

veis, esta implícita também a impressão de cabeçalhos adequados para as 

mesmas. 



3, - Diágramà·de·Btocos Simplificado dá Subrotina RIVAR e Explicações 

1) 

,--------

r -- - -

' 

' - -
' - - - - -

2) 

3) 

4) 

5) 

1 -----------

' 

J ., 1,6 

K = l,J 

SM(J,K) = O, 

NPI = NP(I) 

H = L(I)/(NPI-1) 

Ler 
Vários AX e IZ 

ICE 

E = EM(I) 

K = 1,NPI 

JIC.= K - 1 

XM(K) ·= JK*H 
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6) 

• 
' ' 
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l 
Zl(K)=l,/(E*AX(K)) 

Z2 (K) =1./ (E*IZ (K)) 

Z3 (K) =(L(I)-XM(K) )J(E*IZ (K)) 

Z4(K)=(L(I)-XM(K))**2/(E*IZ(K)) 

Integrações das funções anterio-

res por CALL QSF, obtendo os coe -
ficientes da matriz FM. 

l 

Inversão da matriz FM por 

CALL ENEGE 

l 

Formação da matriz SM consideran -
do a simetria da mesma, 

1 
I J;:screver 

SM 

~ 

RETURN 

Explicações referentes ao diagrama·de Blocos 

1) - Por um contrôle iterativo são zerados os coeficientes da matriz de ri

gidez situados ã esquerda da diagonal principal. 
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2) - Nesta etapa e calculado o intervalo entre dois pontos de divisão do 

elemento. 

3) - Os valores das seçoes transversais A.X e momentos de inércia IZ corres 

pendentes aos vários pontos de divisão são lidos no disco. 

4) - Se ICE é diferente de zero, faz-se a variável E igual ao módulo de elas 

ticidade EM do elemento. 

5) - Através de um contrôle iterativo sao calculadas as abcissas dos vários 

pontos de divisão do elemento e calculadas em cada ponto, os valores 

das funções correspondentes aos coeficientes da matriz de flexibilida

de FM. As operações seguintes estão indicadas no próprio diagrama. 

6) - A matriz SM formada anteriormente e arquivada no disco. 

4: - Diagrama de Blocos Simplificado da Subrotina RICVA 

O diagrama de Blocos desta subrotina tem a mesma sequência 

que o da anterior. 

Neste caso, a operação 1 nao e necessário ser realizada pois, 

a matriz de rigidez não tem coeficientes nulos. 

Na operação 2 deve-se ler no disco as ordenadas YM e os an

gulos de inclinação FI correspondentes aos vários pontos de divisão. As·s=

çÕes transversais A.X e os momentos de inércia IZ devem ser lidos no disco se 
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o elemento possui ITS ~ O, isto é, tem seçao variável , caso contrário, de 

ve-se fazer, em cada ponto, a seçao transversal e o momento de inércia 

iguais ã seção transversal e o momento de inércia constantes para o elemen 

to, 

As demais operaçoes têm a mesma sequencia, usando-se eviden 

temente as expressoes correspondentes aos elementoá curvos. 



5. ~ Diagramá de· Blocos Simplificado da ·subrotina ·cURC · e Explicações 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

L ---

NCCI=NCC(I) 
NPI =NP(I) 
H =L(I)/(NPI-1) 

Ler 
Vários YM e FI 

Ler 
SM 

ITS 

Ler 
vários AX e IZ 

J=l ,NCCI 

PY,PX,DA,YP 

PY,PX,DA,YP 

r--

' ' ' 

' e __ 

.K=l ,NPI 

AXI(K)=AX(I) 
IZI(K)=IZ(I) 
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6) 

7) 

-- - - - -
' 

------
' 

L - - -

.K=l ,NPI 

JK=K-1 
XM (K) =JK .. H 

KPl 

KPl 

J=l,NCCI 

DA =a 
= KPl+l 

KP2 = KPl+l 

K=KP2 ,NPI 

ZL4(K) = O. 
ZLS(K) = O. 

·ZL6(K) = O. 

1--------- K = l,KPl 

,_ 

Cálculo para os vários pontos das 

funções ZL4, ZLS e ZL6, correspo~ 

dentes aos deslocamentos nestas 

direções, devidos às cargas. 

Integrações das funções anterio

res por CALL QSF , obtendo os des 

locamentos. 
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' l 
Câlculo das ações de engastamento 

perfeito AML nas direções 4,5 e 6 

por produto matricial e obtenção 

das demais pelas equações de equi

líbrio. 

1 
RETURN 

1 

Explicações referentes ao Diagrama de Blocos 
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1) - Corno a subrotina ê chamada dentro de um contrÔle iterativo do primeiro 

ao Último elemento, são definidas para o elemento em questão,variâveis 

que representam o número de cargas concentradas no elemento, o número de 

pontos de divisão e o intervalo entre êsses pontos ou seções. 

2) - São lidos no disco, para todos os pontos de divisão do elemento, os va 

lores das ordenadas YM e ângulos de inclinação FL 

3) - A matriz de rigidez do elemento e lida no disco. 

-4) - Conforme o valor de ITS, sao lidos no disco as· seçoes transversais e 

momentos de inércia para todos os pontos de divisão do elemento, ou en 

tão, êsses valores são feitos _iguais ã seção transversal e momento de 
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inêrcia constantes no.elemento, 

5) - Por um contrôle iterativo, são lidas e impressas as características das 

cargas concentradas que atuam no elemento, 

6) - são calculadas as abcissas de todos os pontos de divisão do elemento. 

7) - Dentro de um contrôle iterativo da primeira à Última carga que atua no 

elemento, são definidas variáveis que identificam a posição da carga. 

A seguir são zerados os valores das funções correspondentes aos des -

locamentos produzidos pelas cargas nas direções 4, 5 e 6, para os pon

tos à direita da carga. As demais operações estão indicadas no prÔprio 

diagrama. 

6. - Diagrama de Blocos simplificado da subrotina CONV 

O diagrama de blocos desta subrotina tem a mesma sequência 

que o da subrotina anterior. Apenas; neste caso, a operação~ deve ser sub!_ 

tituida pela leitura no disco das seções transversais e momentos de inercia 

AX e IZ. A operação~ não existe e na operação~. naturalmente, não sera ne 

cessârio ler as ordenadas YP das cargas concentradas. 



7. - Diagramá de Blocos· Simplificàdo da subrotina DIVER 'e Explicações 

1) 

2) 

3) 

4) 

NPI=NP(I) 
NCVI=NCV(I) 
H=L(I)/(NPI-1) 

Ler 
Vários YM e FI 

Ler 
SM 

ITS 

Ler 
Vários AX e IZ 

J = l ,NCVI 

QEY,QDY,DA,DB 

QEY,QDY,DA,DB 

r--:- - -

' ' ' ' 

K=l ,NPI 

AXI(K)=AX(I) 
IZI(K)=IZ(I) 

120 
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5) j 

r----- K=l ,NPI 
' 
' J 
' ' ' ' JK e K-1 
L---

XM(K)=JK*H 

1 
6) e - ------------- J=l,NCVI 

DC=L - (DA+DB) 

r ABS(QEY)-ABS(QDY) 

são definidos os Parte linear nula, 

valores das par- Definição do valor 

tes uniforme e da carga uniforme. 

linear da carga. 

são definidos os 

valores das par-

tes uniforme e 

linear da carga, 

7) ' 
" 

KA e 
DA 
H 

· ·DB 
KB = a 
KC = NPI-(KA+KB+l) 

KA D KA + 1 

KD = KA + KC 

~ 



8) 
A 
' 
' 

,- -
' ' 

-----------

t 
DB 

.. ! 

K=KD,NPI 

! 
Zerar as funções de deslocamento 

·- - ' 

para êstes pontos, 

1 

• 
DA 

122 

Zerar as funções de des -
loeamento para o Último 

ponto de divisão, 

t 
J KA = KA-1. 

,-

' '-

L_ --

---------- K a l,KA 

! 
Cálculo das funções de deslocamen---- tos para êstes pontos, 

1 

• 
K=KA+l,KD-1 

! 
Cálculo das funções de deslocamento 
para êstes pontos. 

! . 
Integração da~ funções dos desloeamen-
tos nas direçoes 4,5 e 6 por CALL QSF, 
obtendo os deslocamentos, 

! 
Cálculo das - de açoes engastamento per-

feito nas direções 4,5 e 6 por produto 
-

matricial e determinação das demais P=. 
las equações de equilíbrio. 

! 
RETURN J 
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Explicaçôes :referentes ·ao Diagrama de Blocos 

1) - São definidas variáveis que representam o número de pontos de divisão 

do elemento, o intervalo entre êles e o número de cargas distribuídas 

aplicadas ao mesmo, pois a subrotina é chamada dentro de um contrôle 

iterativo do primeiro ao Último elemento. 

2) - São lidos no disco, para todos os pontos de divisão do elemento, as or 

denadas YM e os ângulos de inclinação FI. A seguir e lida no disco, a 

matriz de rigidez do mesmo. 

3) - Conforme o valor de ITS são lidas no disco as várias seções transver

sais e momentos de inércia para todos os pontos de divisão, ou então, 

êsses valores são feitos iguais a seção transversal e momento dé inér 

eia constantes no elemento. 

4) - Em um'-contrôle iterativo são lidas e impressas as características de 

tÔdas as cargas distribuídas aplicadas ao elemento. 

5) - são calculadas as abcissas de todos os pontos de divisão do elemento. 

6) - Dentro de um contrôle iterativo, da primeira à Última carga distribuí

da, aplicada ao elemento, é calculada a amplitúde da carga e conforme 

os valores extremos da carga distribuída, são definidos os valores das 
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partes uniformemente distribuida e linearmente distribuida em que pode 

ser dividida a carga. 

7) - São definidas variáveis que identificam a posiçao da carga distribuida, 

sôbre o elemento, 

8) - As operaçôes seguintes estão explicadas no próprio diagrama. 

8, - Diagrama de Blocos Simplificado das Subrotinas DISV e DIHOR 

O diagrama de blocos destas subrotinas tem a mesma sequência 

que o da subrotina anterior, mudando-se em algumas operações, variáveis que 

são específicas das mesmas. 

Na subrotina DISV a operaçao 2 deve ser substituida pela lei_ 

tura no disco das seções transversais AX e momentos de inércia IZ, não exis 

tindo a opêração l• Na operação 4 haverá componentes da carga na direção XM. 

Para a subrotina DIHOR, na operação!!_ as intensidades da car 

ga ã direita e a esquerda serão na direção XM, havendo ainda a necessidade 

de serem lidas e impressas as ordenadas YA e YB da carga distribuida em suas 

extremidades, Na operação§_ são calculados ainda alguns valõres auxiliares. 

Evidentemente, para as subrotinas DISV e DIHOR, devem ser US_! 

das as expressões específicas para as funções dos deslocamentos devidos ãs 
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cargas nas direções 4, 5 e 6, que são totalmente diferentes das expressoes 

da subrotina anterior, 



126 

9. - Diagrama de Blocos da Subrotina LIBER 

,-------------- LB = 1,6 

LIB(I,LB) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 

,----- --- --- K • 1,6 

AMLT(I,K)=AML(I,K)-(AML(I,LB)*SM(LB,K))/SM(LB,LB) 

r------- K = 1,6 
' 

AML(I,K) = AMLT(I,K) 

,-------------

,-----------

' ' ' ' ' L_ 

J = 1,6 

K = 1,6 

SMT(J,K)=SM(J,K)-(SM(J,LB)*SM(LB,K))/SM(LB,L'.B) 

--------
' 

J = 1,6 

K = 1,6 

' ' 



A ' ' ' ' ' 

1 

1 ,_ 

I_ - --
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1 
SM(J,K) = SMT(J,K) 

.l 

------- CONTINUE !<------

l 
RETURN 

-' - O diagrama de blocos estando completo e sendo baseado na te~ 

ria de introdução de liberações, acreditamos serem desnecessárias explica

ções mais detalhadas. A subrotina transforma as ações de engastamento per

feito de um elemento I dotado de liberações. 
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10. ~. Diagrama de Blocos Simplificado da Subrotina TEMPE e Explicações 

1) 

,-------------
' 

2) 

3) 

I " 1,M 

Ler 
SM 

ICE 

ALFA= ALF(I) 
E = EM(I) 

ITM 

ITS 

DL(4)=ALFA*TEMP*L(I) 
AML(I,4)=-SM(4,4)* 

*DL(4) 
AML(I,1)=-AML(I,4) 

NPI = NP(I) 
H=L(I)/(NPI-1) 

Ler 
Vários FI 

Cálculo das 
AMLl e AML4 -expressoes 
ladas. 

açoes 
por 

tabe-



' ' 1 
1 

,-
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l 1 

DL(4) =ALFA*TEMP*L(I) 

DL(6) e O. 

,l 
------------- K = l,NPI 

l 

ZLS(K)=SIN(FI(K))/COS(FI(K))*ALFA*TEMP 

1 
Integração da função ZLS por 

CALL QSF obtendo DL(S). 

l 

Cálculo das ações AML4, AMLS e 

AML6 por produto matricial e câl -
culo das demais pelas equações 

de equilíbrio, 

l 
CONTINUE 1 --------------

1 

1 

1 
RETURN 

1 

Explicações referentes ao diagrama de.blocos 

1) - Dentro de um contrÔle iterativo do primeiro ao Último elemento da es

trutura, e lida no disco a matriz de rigidez do elemento respectivo. 
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2) - Se ICE é diferente de zero, deve-se fazer as variáveis ALFA e E, res

pectivamente, iguais ao coeficiente de dilatação.térmica e ao módulo 

de elasticidade do elemento em questão. 

3) - Se o elemento não e curvo, isto é, ITM=O,é testado o ITS do elemento, 

calculando-se as ações de engastamento nas direções 1 e 4 devidas ã 

variação de temperatura, em cada caso. 

Se o elemento e curvo, são calculados diretamente os deslo

camentos nas direções 4 e 6. O deslocamento na direção 5 é calculado 

por integração da função ZLS, tendo-se com antecedência, lido no dis

co, os vários valores de FI para todos os pontos de divisão e defini

do as variáveis que representam o número de pontos de divisão do ele

mento e o intervalo entre êles, A operação final é o cálculo das ações 

de engastamento perfeito nas direções 4,. 5 e 6 por produto matricial 

da submatriz S~ pelos deslocamentos DL(K) com sinal trocado, As de

mais ações se determinam pelas equações de equilíbrio. 
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1. - Estrutura·ém Arcos Cóntírtuós de·seçíio Variável 

5 Esta estrutura se encontra a página 561 de Kurt Beyer , sen 

do constituida de três arcos contínuos de forma parabólica e de seçíio variá 

vel, suportados por pilares de seçíio constante. 

~ Ic 
O momento de inercia dos arcos, segue a lei 1 ~ = 1 e o 

C'óS 

momento de inércia dos pilares vale Ih= 3 Ic. 

-A estrutura foi analisada para a açao de uma carga uniforme-

mente distribuida de 3t/m atuando sôbre o arco central. O esquema desta es

trutura com o carregamento e a numeraçíio utilizada é o da figura 9.1. 

c 

5 
2 

1 

1 
10 

WJl!lllllll 3t/m 

6 7 
4 6 

2 3 

3 5 
10 10 

Figura 9 .1 
Estrutura em Arcos Contínuos 
Unidades - tonelada e metro 

1,8 

8 

4 4,0 

7 
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5 
Os resultados apresentados por Beyer. constam de um diagrama 

de momentos fletores com algumas reações de apoio. Êstes resultados se refe 

rem ao cálculo da estrutura, considerando-se apenas a influência do momento 

fletor e desprezando-se a influência do esfôrço normal. 

Nos resultados obtidos com utilização do programa está inclui_ 

da também a influência do esfôrço normal, sendo esta uma das causas das pe

quenas discrepâncias entre os dois resultados. 

Para efeito de comparação, ê apresentado na figura 9.2 o dia 

grama de momentos fletores da estrutura, com os valores obtidos pelo progra-

5 - . -ma e os apresentados por Beyer , representando-se estes, entre parenteses. 

0,211 
(0,235) 

18,65 
(18,63) 

4,702 
(4,735) 

Figura 9.2 

4,702 
(4,735) 

18,65 
(18,63) 

Momentos fletcires e reações apresentados 
pelo programa e por Beyer5 

Unidades - tonelada e metro 

0,211 
(0,235) 
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Para efeito da anâlise, os arcos foram divididos em 12 par-

tes iguais. 

Esta estrutura se encontra em Fonseca6 à página 119, sendo 

formada por um arco de forma parabólica de seção variável, suportado por pi_ 

lares também de seção variável (Figura 9.3). 

A 

Jllllll l j l j l l l l l j J l l l J 2t/m 

s F 

3 

B 

9 

G 6 

2 4 
4 

E 

1 2 

1 3 D 

18 9 

Figura 9.3 
Estrutura com Arco e Pilares de Seção Variável 

Unidades - tonelada e metro 

Os momentos de inércia das barras 1 e 2, são: 

3 

6 

IB = ID = Ic e I = I = Sic F G sendo 4 
Ic = 0,02 m 



134 

Momentos de inércb das barras 3 e 4: 1
3 

= 1
4 

= 31c 

A barra 5, tem o momento de inércia variando segundo a lei: 

·1m ----= 1 1 cos cj> 
sendo 1m = 31c 

A estrutura foi analisada para a açao da carga representada 

na figura 9.3 e para uma variação uniforme de temperatura de -30°C. 

6 . 2 
O módulo de elasticidade E= 2,1.10 t/m e o coeficiente de 

dilatação térmica é a = 10-5 

Para a carga uniformemente distribuída de 2t/m, os resultados 

6 
apresentados por Fonseca se constituem de um diagrama de momentos fletores 

com os valores das reações de apoio. 

-Os resultados para momentos fletores e reaçao obtidos com a 

6 utilização do programa, podem ser comparados com os de Fonseca pela figura 

9.4, onde êstes Últimos que não contém a influência do esfôrço normal, estão 

representados entre parênteses. 

Para a variação de temperatura de -30°c, os resultados obti-

6 -dos por meio do programa e por Fonseca para os momentos fletores, sao os da 

figura 9.5. 

A estrutura foi analisada dividindo-se o elemento curvo em 

12 partes iguais e os elementos 1 e 2 em 6 partes iguais. 



6,47 
(6,50) 1 

45,33 
(45,10) 

22,75 
(22,70) 

22,58 
(22,40) 

3,76 29,52 29,52 

45,33 
(45,10) 

22,75 
(22,70) 

22,58 
(22,40) 

3,76 

1 6 ,47 
(6,50) 

(3, 70) l (29,50) (29,50) ! (3, 70) 

Figura 9.4 
Momentos fletores e reações de apoio, para a carga 

de 2t/m, apresentados pelo programa e por Fonseca6 
Unidades - tonelada e metro 

2,09 
(2,10) 

3,15 
(3,20) 

5,25 
(5 ,30) 

+ 

Figura 9.5 

3 ,15 
(3,20) 

2,09 
(2 ,10) 

. - o Momentos fletores parà a variaçao de temperatura de-.30 C 
apresentados pelo programa e por Fonseca6 

Unidades - tonelada e metro 
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3. - Estrutura em Arcos Contínuos .Desiguais com Carga Concentrada 

Esta estrutura foi retirada de Hirschfeld8 , a página 527, se~ 

do constituída de três arcos parabólicos de seçao constante, sujeitos a car

gas concentradas e distribuídas parciais. O esquema da estrutura e do carre

gamento, com a numeração utilizada para a análise é o da figura 9.6. 

2 

1 

10 

3t/m ~lSt 

J~j ~, 1~, j~j ~j j~j j ·-~ 

lSt~ 

J j j j j j J J I J J 4t/m 

s 

1 

12 
3 

4 

2 

6 : Sm 
' ~ 

30 

Figura 9.6 

6 
7 

3 

s 
12 

Estrutura em arcos contínuos desiguais com 
carga concentrada 

Unidades - t:onelada e met:ro 

Momentos de inércia dos elementos: 

Il = IS = 17 = 14 = 0,0213 
4 

m 

12 0,0416 4 = m 

16 O ,0720 4 
= m 

8 

4 

7 

2 

s 



Módulo de elasticidade 
6 2 

E = 2,1.10 t/m 
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Para a anâlise , os elementos 5 e 7 foram divididos em 10 paE_ 

tes iguais e o elemento 6 em 14 partes iguais. 

Os resultados para momentos fletores apresentados pelo progra

ma e os apresentados por Hirschfeld8, sendo êstes Últimos sem a consideração 

da influência do esfôrço normal, estão representados no diagrama dos momentos 

fletores da figura 9.7, onde os valôres obtidos por Hírschfeld8 figuram entre 

parênteses. 

39,78 
(39,99) 

95,82 
(97, 71) 

_ _e,; 

78,56 
(78,09) 

Figura 9. 7 

78,56 
(78,09) 

Momentos fletores apresentados pelo programa e 
por Hirschfeld8 

Unidades - tonelada e metro 

95,82 
(97, 71) 
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4. - Estrutura em Arco com Tirante 

Esta estrutura se encontra em Fonseca
6 ã página 115 e se cons 

titui de um arco parabólico de seção variável, sôbre dois pilares, também de 

seçao variável, todos de concreto, possuindo ainda um tirante metálico (Fig~ 

ra9.8): 

2 

1 

l J l J j J J l l j J j j J l j j l j lt/m 

1 

m 
3 

4 

12 

2 

Figura 9.8 

4 J 3 

6 

3 

Estrutura em arco com tirante 
Unidades - tonelada e metro 

-Os dados da estrutura sao: 

6 2 MÕdulo de elasticidade para o concreto E= 2,1.10 t/m e para.o 

aço E= 2,l.107tJm2 



2 
Seção.do tirante, S =.4cm 

Momentos de inércia das barras 

I = IF = 0,005m 4 
D 

. 

O momento de inércia na barra 3 

sendo Im 4 = 0,004m 
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1 e 2, IA I = 4 = O,OOlm e B 

varia segundo a lei Im 
<P = 1, I CDS 

A estrutura foi analisada para o carregamento da figura 9.8, 

sendo o arco dividido.em 12 partes iguais e os pilares em 6 partes iguais. 

Os resultados para momentos fletores na estrutura e esfôrço 

6 normal no tirante obtidos por meio do programa e os apresentados por Fonseca 

se representam na figura 9.9, estando os Últimos entre parênteses. 

11111111 H 11111111 J e;:;~) 

Figura 9.9 
.Momentos fletores na estrutura e esfôrço normal no tirante 

apresentados pelo programa e por Fonseca6 

Unidades - tonelada e metro 
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5. ~ Arco Bi~articulado com·Carga Distribuída Horizontal 

Seja analisar o arco parabÕlico de seção variável, com mame!!. 

to de inércia variando segundo a lei 

indicado na figura 9.10, 

Im -=-----,-~ = 1, sujeito ao carregamento I cos"' 

2t/m 

m 

18 

Figura 9.10 

Arco parabÕlico bi-articulado 
Unidades - tonelada e metro 

3 

Para a análise, o arco foi dividido em 12 partes iguais e as 

articulações foram consideradas como estando situadas nas extremidades do 

arco e nao nos apoios, tomados como engaste. 

A reação horizontal foi calculada com utilização de tabelas, 

obtendo-se H -6,69.t. para o nó 1. 

A mesma reação horizontal obtida através do programa foi 

H=-6,71t. 

Os demais resultados podem ser verificados na listagem corres 

pendente, 
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C A·P Í TU LO X 

e o N e L u s õ E s 

-Pela comparaçao dos resultados apresentados nos exemplos de 

aplicação prática, verifica-se que as diferenças entre os resultados for

necidos pelo programa e os fornecidos através do cálculo clássico, são 

pràticamente insignificantes. 

As pequenas discrepâncias verificadas nos dois resultados , 

podem ser atribuídas a algumas das seguintes causas: 

a) - Não consideração da influência do Esfôrço Normal nas defor

mações das estruturas, no caso do cálculo pelo processo co~ 

vencional, ao passo que com a utilização do programa, esta 

influência e também considerada na análise. 

b) - Aproximações adotadas pelas tabelas utilizadas no cálculo 

clássico. 

c) - Diferença na precisão dos cálculos efetuados manualmente com 

a fornecida pelo computador, composta de sete algarismos si,!l_ 

nificativos, 

d) - Número escolhido de partes iguais em que foram divididos os 

elementos curvos e os de seção variável, apesar de que , a 
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influéncia.déste fator seja muito pequena, a partir de de

terminado.número de partes, como foi dito anteriormente. 

Pelos exemplos apresentada; e ainda por outros testes efetua

dos, os quais também apresentaram resultados satisfatórios, podemos concluir 

estar o programa em condições de ser utilizado para a análise das estruturas 

em questão, ou seja, Pórticos Planos com Hastes de Eixo Reto ou Curvo, de 

Seção Constante ou Variável, possuindo ou não articulações e materiais di

ferentes, sujeitos a carregamentos que podem se constituir de cargas concen 

tradas, cargas distribuídas e variaçoes uniformes de temperatura. 

f interessante observar que_o programa ainda permite uma eco 

nomia de trabalho na fase de projeto da forma do eixo dos arcos que existam 

na estrutura a ser analisada. Caso se queira, por exemplo, um arco de forma 

parabólica ou de eixo coincidente com a linha de pressões da carga permane~ 

te, bastará projetar a variação da seção do mesmo, caso seja variável, de 

acÔrdo com a variação de inércia escolhida, já que as ordenadas e ângulos 

de inclinação do eixo do arco podem ser calculadas e fornecidas automãtica 

mente, entrando-se simplesmente, no primeiro caso, com a flecha do mesmo e, 

no segundo caso, dando-se ainda as cargas permanentes, por unidade de área, 

nas nascentes e na chave do arco, Em Último caso, esta possibilidade permi

te uma verificação das ordenadas calculadas no projeto, 

Para as estruturas analisadas como exemplo de aplicação pr~ 

tica, o tempo de processamente foi de, aproximadamente, dois minutos e meio. 
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Considerando que estruturas maiores que as apresentadas co

mo exemplos, também podem ser analisadas pelo programa, até o máximo de 30 

~ 

elementos e 25 nos, as quais acarretariam um trabalho extremamente penoso 

para a análise pelo processo clássico, e que o programa STRESS da IBM não 

resolve estruturas com elementos curvos e de seção variável, pode-se ainda 

concluir que o programa automático apre~entado constitui também mais um 

instrumento,de alguma valia, para a solução de problemas estruturais. 
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1. - MANUAL DE ENTRADA DO PROGRAMA 

N9 de N9 de Variãveis Formato 
ordem cartões 

1 1 NE, ICE 215 

2 3 COMENTÁRIOS 
55 colunas a 
partir da 2í! 

3 1 M,NJ,NR,NRJ,E 415, FlO,O 

4 NJ J, X, y 15, 2F10,0 

5 1 MRC,MRV,MCT,MCV,MLB 515 

6 M I, E 5(15,FlO,O) 5 

7 MRV+MCT+MCV I,ITS,ITM,NP,IFOR,NRAD 615 

8 M I,JJ,JK,AX,IZ 3I5,2Fl0.0 

2NP AX1,AX2,AX3, ••• , IZ1,IZ2,IZ3, •••• 8 FlO .O a 8 

b 
2NP YMl ,YM2 ,YMJ, ••• , Fll,FI2,FI3, •••• 8 FlO.O 8 

c l F, GN, GC 3 FlO.O 

9 MLB I,LIB1,LIB2,LIB3,LIB4,LIB5,LIB6 715 

10 NRJ K, RLl, RL2, RL3 415 
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N9 de N9 de Variáveis Formato 
ordem cartoes 

11 1 NICAR I5 

12 1 NLJ,NLM,NLC,TEMP 3I5, FlO.O 

13 1 ALFA FlO.O 

14 M l, ALFA 5(I5,F10.0) 5 

15 NLM l, lTL, NCC, NCD 415 

16 NLC l, lTL, NCC, NCV, NCH 515 

Para cada elemento que seja carregado, de 1 ate M, serao dados: 

17 NCC PY, PX, DA, YP 4 FlO.O 

18 NCD QEY, QEX, QDY, QDX, DA, DB 6 FlO.O 

19 NCV QEY, QDY, DA, DB 4 FlO.O 

20 NCH QEX, QDX, DA, DB, YA, YB 6 FlO.O 

ou 

21 1 AML1,AML2,AML3,AML4,AML5,AML6 6 FlO .O 

22 1 o 15 
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Definições e Comentários 

1) - NE - Número da Estrutura a ser analisada. Para haver a análise e neces 

sário que NE seja diferente de zero. 

ICE=O - a estrutura possui elementos do mesmo material. 

ICE=l - a estrutura possui elementos de materiais diferentes. 

No primeiro caso, ICE não precisa ser dado. 

2) - são reservados 3 cartoes para os Comentários. Caso não seja necessário 

preencher todos, colocar os demais em branco. 

3) - M - numero de elementos da estrutura. 

NJ - numero de nos da estrutura. 

NR - numero de ligações dos nos. 

NRJ- numero de nos com ligações. 

E - módulo de elasticidade longitudinal. 

Se ICE= 1 deixar E em branco, isto e, o cartao termina com 

NRJ. 

4) - J - numero do no. 

X e Y - coordenadas do no J em relação aos eixos da estrutura. 

5) - MRC - numero de elementos retos de seçao constante, 

MRV - numero de elementos retos de seção variável. 



.MCT - número de elementos curvos de seçao constante, 

MCV - .numero de elementos curvos de seçao variável. 

MLB - numero de elementos com liberações. 

6) - I - numero do elemento 

E - mÕdulo de elasticidade longitudinal do elemento I 

ÊsteI; cartoes nao devem existir se ICE = O 
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7) - Êste conjunto de cartoes se refere a elementos que nao sejam retos de 

seçao constante. 

I - número do elemento 

ITS=O- o elemento I po.ssui - constante, seçao 

ITS=l -o elemento I possui seçao variável. 

ITM=O -o elemento I nao e curvo. 

ITM=l -o elemento I e curvo. 

NP número de pontos de divisão do elemento,no caso de elemento reto, 

e da corda do mesmo, no caso de elemento curvo, nos quais se vai 

dar as áreas das seções transversais e momentos de inercia do ele 

mento e ainda para o elemento curvo, as ordenadas do eixo do arco 

e os ângulos de inclinaçâo da tangente ao mesmo em relação ao ei

xo XM, 

IFOR=O - as ordenadas e ângulos de inclinação do eixo do elemento curvo 

serão dadas. 

IFOR~O - as ordenadas e ângulos de inclinação anteriores serao calcula 

dos automàticamente e conforme a forma do arco, sera: 
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IFOR=l - o eixo do elemento. curvo e parabólico e simétrico. 

IFOR=2 - o eixo do elemento curvo é circular e simétrico. 

IFOR=3 - o eixo do elemento 
~ 

coincidente com a linha de -curvo e pressoes 

da carga permanente, 

NRAD=O - os ângulos de inclinaçâo do eixo do elemento curvo -serao dados 

em graus. 

NRAD=l ângulos de inclinação do eixo do elemento - dados - os curvo serao 

em radianos. 

-Se ITM=O, IFOR e NRAD nao precisam ser dados. 

Se IFORFO, NRAD não precisa ser dado. 

8) - Para todos os elementos, de l atê M, serão dados: 

I - numero do elemento. 

~ 

JJ - numero do no a esquerda do elemento I. 

JK - numero do no a direita do elemento I. 

AX - área da seção transversal constante do elemento. 

IZ - momento de inércia constante do elemento na direção Z, 

Se o elemento Item seção variável, isto e, ITS=l, AX e IZ 

-nao devem ser dados, deixando-se em branco. 

A cada cartão que especifique um elemento de seçao variável 

ou seja, tenha ITS=l seguem-se os cartões~- Cada cartão que especifi

que um elemento que tenha eixo curvo, ou seja, tenha ITM=l deverá ser 

seguido pelos cartões~ ou c. Se o elemento Item ITS=l e ITM=l, deve

remos ter os cartoes a e b ou~. seguindo o cartão que especifique o 
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elemento respectivo: 

a) - Este conjunto de cartoes não.deve ser dado se o elemento I, esp~ 

cificado no cartao anterior, tem ITS=O. 

AXl, AX2, AX3, etc, são os valores das áreas das seções trans 

versais do elemento,. correspondentes aos pontos de divisão de 1 a NP. 

IZl, IZ2 e IZ3, etc, são os valores dos momentos de inércia 

do elemento, correspondentes aos pontos de divisão de 1 a NP. 

IZl deve ser dado em seguida ao Último valor de AX. 

b)- Este conjunto de cartões não deve ser dado se o elemento I especi

ficado anteriormente tem ITM=O ou IF0Rf0. 

YMl, YM2, YM3, etc, são os valores das ordenadas do eixo do 

elemento curvo, nos pontos de divisão 1 a NP, referidas ao sistema de 

referência do elemento. 

Fll, FIZ, FI3, etc, são os valores dos ângulos de inclinação 

de tangente ao eixo do elemento curvo em relação ao eixo XM, correspo~ 

dentes aos pontos de divisão 1 até NP. 

c) - Este cartão substitui o conjunto dos cartoes ~ quando as ordenadas 

e ângulos de inclinação do elemento curvo serão calculados automãtica

mente, nao devendo ser dado se o elemento I, especificado anteriormente, 

tem IFOR=O. 

F - flecha do eixo do arco de forma conhecida. 

GN - carga permanente por unidade de area nas nascentes do arco. 

GC - carga permanente por unidade de área na chave do arco. 
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-GN e GC nao precisam ser dados caso o elemento I anterior, 

tenha IFOR ~ 3. 

9) - Para os elementos com liberações, serao dados: 

I - número do elemento com liberação. 

LIBl=O - não hã liberação nesta direção. 

LIBl=l - hã liberação nesta direção. 

O mesmo para LIB2, LIB3,'etc •••• 

10)~ Para os nos ou juntas com ligações de apoio, serao dados: 

K - número do nÕ 

RLl=O - não hã ligação do nõ nesta direção. 

RLl=l - hã ligação do no nesta direção 

O mesmo para RL2, RL3, etc •••• 

11)- NTCAR - numero de casos de carregamento da estrutura 

12)- NLJ - numero de nos carregados. 

NLM - nwnero de elementos retos carregados. 

NLC - numero de elementos curvos carregados. 

TEMP- variação de temperatura. Caso não haja, deixar em branco. 

13)- ALFA - coeficiente de dilatação térmica de todos os elementos. 

Êste cartão não deve ser dado se TEMP=O ou ICE=l. 
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14) - Este conjunto de cartoes.nao.deve ser dado se TEMP=O ou ICE=O. 

Para todos os elementos serao dados: 

I - número do elemento. 

ALFA - coeficiente de dilataçao térmica do elemento I. 

15) - Para os elementos carregados serao dados: 

I - numero do elemento reto carregado. 

ITL=O - os valores dos esforços de engastamento nas extremidades do 

elemento I serao calculados automâticamente. 

- -ITL=l - os esforços de engastamento serao fornecidos como dados, nao 

sendo necessário fornecer NCC e NCD. 

NCC - numero de cargas concentradas do elemento. 

NCD - numero de cargas distribuidas do elemento reto. 

-16) - Para os elementos curvos carregados serao dados: 

I - número de elemento curvo carregado. 

ITL - mesma definiçao anterior. 

NCC - numero de cargas concentradas do elemento. 

NCV - numero de cargas distribuidas em relaçao ao eixo XM e de dire

çao paralela ao eixo YM do elemento curvo. 

NCH - número de cargas distribuídas em relaçao ao eixo YM e de dire

çao paralela ao eixo XM do elemento curvo. 

Se ITL=l nao ê necessário fornecer NCC, NCV e NCH. 
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A seguir, para cada elemento carregado, respeitando-se a se

quência da numeração.dos elementos, serão.dados os cartbes 17 a 21, 

suprimindo-se os que nao são necessârios em cada caso. 

17) - PY - componente da carga concentrada na direção YM. 

PX - componente da carga concentrada na direção XM. 

DA - distância da carga ã extremidade esquerda do elemento. 

YP - ordenada do ponto de aplicação da carga em um elemento curvo. Se 

o elemento ê reto, deixar em branco. 

Êste conjunto de cart&es, portanto, ê comum para elementos re~ 

tos e curvos com cargas concentradas. Depois de fornecer os dados refe

rentes a tÔdas as cargas concentradas no elemento ê que se passa para o 

conjunto de cartbes seguinte. 

18) - Êste conjunto de cartoes fornece os dados das cargas distribuídas em 

elementos retos. 

QEY - componente da carga distribuída a esquerda na direção YM. 

QEX - componente da carga distribuída a esquerda na direção XM. 

QDY - componente da carga distribuída a direita na direção YM. 

QDX - componente da carga distribuída a direita na direção XM. 

DA - distância da carga distribuída a extremidade esquerda do elemento. 

DB distância da carga distribuída a extremidade direita do elemento. 

19) - Êste conjunto de cartoes se refere a elementos curvos, carregados com 
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cargas distribuídas em relarão ao eixo XM e de direção paralela ao 

eixo YM. 

QEY - componente a esquerda, da carga distribuída na direção YM. 

QDY - componente a direita, da carga distribuída na direção YM. 

DA - distância da carga distribuída a extremidade esquerda do elemen 

to, tomada segundo o eixo XM. 

DB - distância da carga distribuída a extremidade direita do elemento 

tomada segundo o eixo XM. 

Deve-se passar ao conjunto de cartoes seguinte depois de foE_ 

necer os dados referentes a tÔdas as cargas distribuídas paralelas a 

YM. 

20) - Este conjunto de cartoes se refere a elementos curvos carregados com 

cargas distribuídas em relação ao eixo YM e de direção paralela ao ei 

xo XM. 

QEX - componente a esquerda, da carga distribuída na direção XM. 

QDX - componente a direita, da carga distribuída na direção XM. 

DA - distância do ponto mais ã esquerda de aplicação da carga distri_ 

buida, ã extremidade esquerda do elemento, tomada segundo o ei

xo XM. 

DB distância do ponto mais ã direita de aplicação da carga distri

buída, ã extremidade direita do elemento, também tomada segun

do o eixo XM. 

YA e YB - ordenadas dos pontos extremos de aplicação da carga distri-
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buida paralela a XM, .referidas aos eixos do elemento. 

21) - Êste conjunto de cartoes substitui os conjuntos 17 a 20. anteriores, 

para o elemento em que as ações de engastamento perfeito nas extremi 

dades do mesmo, são fornecidas como dados. 

AMLl, AML2 ••• AML6, são os esforços de engastamento perfeito 

nas extremidades do elemento, nas direções 1 a 6, devidas às cargas 

aplicadas ao mesmo. 

Êste conjunto de cartoes, portanto, sÕ deve ser dado se o 

elemento tem ITL=l 

22) - Êste cartão indica o fim da análise, podendo ser perfurado o zero ou 

então, colocando-se,simplesmente,o cartão em branco. 
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2. - LISTAGEM DO PROGRAMA E SUBROTINAS EM LINGUAGEM'FORTRAN 



157. 

PAGE 1 A 63 

li JOB T OOFF lOFF A 63 54048 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 H05 ACTUAL 32K CONFJG 32K 

li *TESE DE MESTRADO NESTOR GUIMARAES SOUSA 

// FOR 
*LIST SOURCE PROGRAM 
•ONE WORD INTEGERS 
•IOCS(2501READER,1403PRINTER,OISK) 
c 
C ANALISE DE PORTICOS PLANOS COM ELEMENTOS CURVOS E SECAO VARIAVEL 
C DOTADOS OU NAO DE MATERIAIS DIFERENTES E LIBERACOES 
e 

INTEGER RLl75)·· 
REAL Ll30l,IZ(30l,IZll4l) 
DIMENSION Xl25l,Y125l,AXl30l,AXll4ll,ITSl30l,ITM(30l,NP(30), 

1JJl30l,JK(30l,R130 1 9l,YMl41l,Fll4ll,SM(6 1 6l,SMR16,6l,SMDl6,61, 
2SMT16,6l,LCRl75l,S175,72l,Al75l,AEl75l,ACl75l,D175l,ARl75l,IC(30l, 
31TLl30l,NCCl30l,NCDl30l,AMLl30,6l,AMDl6l,AMl6l,NCVl30l,NCHl30l, 
4NRADl30l,AMSl30,6l,EMl30l,LIB(30,6l,ALFl30l,IFOR(30) 

EQUJVALENCE IAMLll,ll,AMSll,lll,ISMTll,ll,SMRll,lll 
DEFINE FILE 1130,164,U,Ill,2130,164,U,12l,3130,72,U,13l, 

14130,78,U,14) 
10 READIB,llNE,ICE 

l FDRMATl215l 
IFINEJ20,20,30 

20 CALL EXIT 
30 READIB,21 

2 FORMATI' ') 
READIB,31 

3 FDRMATI' 1 1 
READI0,41 

4 FDRMATI' ') 
WRITE15,6l 

6 FORMATl 1 1 1 ,28X,'COPPE/UFRJ PROGRAMA DE ENGENHARIA CIVIL'//14X, 
l 1 ANALISE DE PORTJCOS PLANOS COM ELEMENTOS DE EIXO CURVO E SECAO VA 
2RIAVEL 1 /l4X,'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3••••••••••••••••••'/14X1

1 NESTOR GUIMARAES SOUSA',33X, 1 PROGRAMA A 
4RCOS • 1 

WRITE15,7lNE 
7 FORMAT(///39X, 1 ESTRUTURA NUMER0',15/ 1 

----------------------------

1================================================================== 
2==== 1 /) 

WRITE15,2) 
WRITE 15 1 3 l 
WR 1T E 1 5, 4 l 

C LEITURA E JMPRESSAO DOS DADOS DA ESTRUTURA 
WRITE15,8l 

8 FORMATl/// 1 DADOS DA ESTRUTURA') 
REAOIB,12lM,NJ,NR,NRJ,E 

12 FORMATl415 1 Fl0.0l 
N=3*NJ-NR 
IFIICEl37 1 35,37 
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e 

e 

35 
14 

16 

37 
17 

18 

39 
22 

24 
40 

26 

WRITE15,141 
FORMAT(/4X,•M•,4x,•N•,3x,•NJ•,3x,•NR•,2x,•NRJ',l4X,'E'/) 
WRITEl5,l6JM,N,NJ,NR,NRJ,E 
FORMAT(5I5,Fl5.l/l 
GOTO 39 
WRITEI 5,171 
FORMAT(/4X,'M 1 ,4X, 1 N1 ,3X, 1 NJ 1 ,3X,'NR 1 ,2X, 1 NRJ 1 /I 
WRITE15,18lM,N,NJ,NR,NRJ 
FORMAT ( 5 I 5/1 
LEITURA E IMPRESSAO DAS COORDENADAS DOS NOS 
WRITE15,221 
FORMAT(' COORDENADAS DOS NOS'//3X,'N0',9X,'X',9X,'Y'/I 
00 40 I=l,NJ 
READ18,241J,X(Jl,Y(J) 
FORMAT(l5,2Fl0.31 
WRITEl5,24JJ,X(Jl,YIJI 
PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS 
WRITE15,261 
FORMAT(/' PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS'//2X,'MRC',2X,'MRV',2X,'MCT', 

l2X,'MCV•,zx,•MLB'/) 
READ(8,281MRC,MRV,MCT,MCV,MLB 

28 FORMATl6l51 
WRITEl5,28JMRC,MRV,MCT,MCV,MLB 
IF(ICEJ47,45,47 

45 WRITE15,321 
32 FORMAT(/ 1 ELEMENT0',3X,'JJ',3X,'JK',12X,'AX',12X,'lZ',13X,'L 1 ,lOX, 

1•cx•,1ox,•cv•11 
GOTO 49 

47 WRITE(5,33l 
33 FORMAT(/ 1 ELEMENT0',3X,'JJ',3X, 1 JK',12X,'AX',12X,'1Z',13X,'L',10X, 

1•cx•,1ox,•cv•,13x,•E•/1 
READIB,34)( 1,EM(IJ,JD=l,Ml 

34 FORMAT(5(15,Fl0.0ll 
49 DO 50 1=1,M 

NP(Il=O 
ITS(ll=O 
ITM(l)=O 
!FOR( Il=O 

50 NRAD ( Il =O 
NV=MRV+MCT+MCV 
IF(NVJ55,75,55 

55 00 70 J=l,NV 
70 READ(8,28ll,ITS(Il,ITM(Il,NP(ll,IFOR(ll,NRAD(ll 
75 DO 165 I=l,M 

IF(JTS(l)l90,80 1 90 
80 READ(8,3611,JJ(ll,JK(Il,AX(ll,IZ(II 
36 FDRMAT(315,2Fl0.0l 

GO TO 100 
90 READ(8,38ll,JJ(ll,JK(Il 
38 FORMAT(3!51 

100 JJl=JJ(Il 
JKl=JK(II 
XCL=X(JKII-X(JJII 
YCL=Y(JKl)-Y(JJII 
L(IJ=SQRT(XCL**2+YCL**2l 
CX=XCL/L ( I l 
CY=YCL/LC Il 
DO 110 K=l,9 

110 R(l,Kl=O. 
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RI!, ll=CX 
. Rll,2l=CY 
Rll,41=-CY 
Rll,51=CX 
Rll,91=1. 
NP I=NP ( li 
IF(ITSII)ll30,120,130 

120 IFCICEl127,125,127 
125 WRITE15,4211,JJ(Il,JK(ll,AXCil,1Zlll,Ull,CX,CY 

42 FORMAT(4X,315,2Fl4.5,Fl4.3,2Fl2.3,Fl4.ll 
GOTO 140 

127 WRITEl5,42ll,JJlll,JKIIl,AXCll,IZ(ll,Ull,CX,CY,EMIIl 
GOTO 140 

130 IFIICEll37,135,137 
135 WRITEl5,44ll,JJlll,JKIIl,llll,CX,CY 

44 FORMATl4X,315,6X,'VARIAVEL',6X,•VARIAVEL',Fl4.3,2Fl2.3,Fl4.l) 
GO TO 139 

137 WRITE15,44ll,JJIIl,JK(ll,llll,CX,CY,EM(II 
139 READl8,46llAXl(Kl,K=l,NPil,IIZl(Kl,K=l,NPII 

4b FORMAT(8FlO.O)· 
WRITEll'll(AXIIKl,K=l,NPll,CIZl(Kl,K=l,NPII 

140 IF(ITM(llll43,lb5,143 
143 IF(IFOR(llll45,150,145 
145 READl8,48lF,GN,GC 

48 FORMAT(3Fl0.0l 
CALL GUIMAIL,1,F,GN,GC 1 NP,IFOR,YM,FI) 
GD TO 160 

150 READl8,46)(YMtKl,K=l,NPil,IFl(Kl,K=l,NPII 
IF(NRAD(llll60,155,160 

155 DO 158 K=l,NPI 
158 Fl(Kl=FICK)/180.*3.14159 
lbO WRITE12'1l(YMIKl,K=l,NPil,CFl(Kl,K=l,NPI) 
lb5 CONTINUE 

MV=MRV+MCV 
IF(MV)l70,220,170 

170 WRITE(5,52l 

159 

52 FORMAT(/ 1 ELEMENTOS DE SECAO VARIAVEL 1 //' ELEMENT0',17X,•AX1',11X, 
1•Ax2•,11x,•AX3 1 ,llX, 1 AX4 1 ,11X,'AX5 1 ,llX, 1 AX6•/) 

DO 190 I=l,M 
NPl=NP(I) 
IF(ITS(llll80,190,180 

180 READ(l'il(AXIIKl,K=l,NPI) 
WRITE(5,54ll,IAXl(Kl 1 K=l,NPI) 

54 FORMAT(4X 1 15,6X,6Fl4.5/CllX,'+bl',lX 1 6Fl4.511 
190 CONTINUE 

WRITE(5,56) 
56 FORMAT(/ 1 ELEMENT0',17X,'IZ1',llX,'122',11X,'IZ3',11X,'IZ4',llX, 

l'IZ5' 1 11X,'IZ6'/I 
DD 210 1=1,M 
NPl=NP(ll 
IF(ITS( 1 l )200,210,200 

200 READ(l'Il IAXl(Kl,K=l,NPII,( CZl(Kl,K=l,NPII 
WRITEC5,5411,(IZl(Kl,K=l,NPI) 

210 CONTINUE 
220 MC=MCT+MCV 

IF(MCl230,280,230 
230 WRITE(5,58l 

58 FORMAT(/' ELEMENTOS CURVOS'//' ELEMENT0 1 ,17X,'YM1',11X,'YM2',11X, 
l 1 YM3',11X,'YM4',11X,'YM5',11X, 1 YM6 1 /) 
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DD 250 1=1,M 
NPl=NP(I) 
IF(ITM(ll)240,250,240 

240 READ(2'Il(YM(Kl,K=l,NPII 
WRITE(5,54ll,(YM(Kl,K=l,NPII 

250 CONTINUE 
WRITEC5,621 \ 

62 FORMAT(/' ELEMENT0',17X,'Fl1',11X,'Fl2',11X,FFl3',11X,'Fl4',11X, 
l'Fl5°,11X,'FI6°/) 

DO 270 l=l,M 
NPl=NP(ll 
IFIITM(lll260,270,260 

260 READ(2'1)1YM(Kl,K=l,NPil,IFI·IKl,K=l,NPII 
WRITE(S,54)1,IFl(K),K=l,NPII 

270 CONTINUE 
280 DO 283 1=1,M 

DO 283 J=l,6 
283 LIBCI,Jl=O 

IF(MLBl285,289,285 
285 WRITE15,63) 

160 

63 FORMAT(/' ELEMENTOS COM LIBERACOES'//' ELEMENT0',3X,'EXTREM0',2X, 
l'LIB X',2X,'LIB Y',2X,'LIB Z',3X,'EXTREMD',2X,'LIB X',2X,'LIB Y', 
22X, 0 LIB Z'/1 

00 287 JF=l,MLB 
READC8,64ll,CLIBII,LBJ,LB=l,61 

64 FORMATC715) 
287 WRITE(5,65II,JJ(l),CLIBll,LBl,LB=l,3),JK(I),(LIB(l,LB),LB=4,6l 

65 FORMAT(4X,15,5X,I5,3(2X,15),5X,I5,3(2X,I5)1 
C CARACTERISTICAS DOS NOS 

289 WRITE15,66) 
66 FDRMAT(/' LIGACOES DOS NDS'//3X,•N0•,3X,'LIGACAO X',3X, 

l'LIGACAO Y',3X,'LIGACAO Z'/1 
ND=3*NJ 
DO 290 K=l,ND 

290 RLIKl=O, 
00 300 J=l,NRJ 
READ(8,68lK,RL(3*K-21,RL(3*K-ll,RLl3*KI 

68 FORMATC4l51 
WRITE(5,69JK,RL(3*K-2l,Rll3*K-ll,RL(3*Kl 

69 FORMAT(41l5,7Xll 
300 CONTINUE 

LCR ( 1) =RLI ll 
DO 310 K=2,ND 

310 LCR(K)=LCR(K-ll+RL(Kl 
C MATRIZ DE RIGIDEZ DA ESTRUTURA 

DO 320 I=l,ND 
00 320 J=l,N 

320 SII,Jl=O. 
C OBTENCAO DA MATRIZ DE RIGIDEZ DOS ELEMENTOS 

00 700 I=l,M 
IF(ITM(I))330,340,330 

330 CALL RICVA(L,I,E,EM,AX,IZ,AXl,IZI,YM,FI,NP,ITS,ICE,SMI 
GOTO 380 

340 IFI ITS( I l )350,360,350 
350 CALL RIVARIL,1,E,EM,AXI,IZl,NP.,ICE 1 SM) 

GOTO 380 
360 CALL RJCTE(L,1,E,EM,AX,IZ,ICE,SM) 

C NUMERACAO DOS DESLOCAMENTOS 
380 JlA=3*JJ(l)-2 
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J2A=3*JJlll-l 
J3A=3*JJ II 1 
KlA=3*JKll)-2· 
K2A=3*JKI 11-l 
K3A=3*JK Ili 

C TRANSFORMACAO DA MATRIZ OE RIGIDEZ OE ELEMENTOS COM LIBERACOES 
NLIB=O 
00 381 LB=l,6 

381 NLJB=NLIB+LIBII,LBI 
IFINLIBl383,388,383 

383 00 387 LB=l,6 
IF(LIBll,LBll384,387,384 

384 DO 385 J=l,6 
00 385 K=l,6 

385 SMTIJ,Kl=SMIJ,Kl-lSMIJ,LBl*SMILB,Kll/SMILB,L81 
00 386 J=l,6 
00 386 K=l,6 

386 SMIJ,Kl=SMTIJ,KJ 
387 CONTINUE 

C UTILIZACAO DA MATRIZ OE ROTACAO 
388 00 390 K=l,2 

DO 390 J=l,6 
SMR(J,3*K-2l=SMIJ,3*K-2l*RII,ll+SMIJ,3*K-ll*RII,4l+SMIJ,3*KI* 

lRI 1,71 
SMRIJ,3*K-ll=SMIJ,3*K-21*RII,21+SMIJ,3*K-ll*RII,5l+SMIJ,3*Kl* 

lRII,81 

161 

390 SMRIJ,3*Kl=SMIJ,3*K-2l*RII,3l+SMIJ,3*K-ll*Rll,6l+SMIJ,3*Kl*Rll,91 
00 400 J=l,2 
00 400 K=l,6 
SMDl3*J-2,Kl=RII,ll*SMRl3*J-2,Kl+Rll,41*SMRl3*J-l,Kl+Rll,71* 

1SMRl3*J,KI 
SMD(3*J-1,Kl=Rll,2l*SMRl3*J-2,Kl+RII,51*SMRl3*J-1,Kl+Rll,8l* 

1SMRl3*J,KI 
400 SMD(3*J,Kl=Rll,31*SMRl3*J-2,Kl+Rll,61*SMR(3*J-1,Kl+Rllr91* 

1SMR(3*J,KI 
WRITE(4'l)SMR,JlA,J2A,J3A,KlA,K2A,K3A 

t OROENACAO DOS GRAUS DE LIBERDADE EM PRIMEIRO LUGAR 
lf(RL(JlAll410,410,420 

410 Jl=JlA-LCRIJlAI 
GOTO 430 

420 Jl=N+LCR(JlAI 
430 IF(RL(J2All440,440,450 
440 J2=J2A-LCR(J2AI 

GO TO 460 
450 J2=N+LCRIJ2AI 
460 IFIRLIJ3All470,470,480 
470 J3=J3A-LCRIJ3AI 

GOTO 490 
480 J3=N+LCR(J3AI 
490 IF(RL(KlAIIS00,500,510 
500 Kl=KlA-LCR(KlAI 

GO TO 520 
510 Kl=N+LCR(KlAI 
520 IFIRLIK2All530,530,540 
530 K2=K2A-LCRIK2AI 

GOTO 550 
540 K2=N+LCRÍK2AI 
550 IFIRLIK3A))560,560,570 
560 K3=K3A-LCR(K3AI 
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GO TO 580 
570 K3=N+LCR(K3Al 

C GERACAO DA MATRIZ DE RIGIDEZ 
580 IF(RllJ1All590,590,600 
590 SlJl,Jll=S(Jl,Jll+SMDll,11 

S(J2,Jll=S(J2,Jll+SMDl2,ll 
SlJ3,Jll=SlJ3,Jll+SMDl3,ll 
SlK1,Jll=SlK1,Jlf+SMDl4,ll 
SlK2,Jll•SlK2,Jll+SMD(5,ll 
SIK3,Jll=SlK3,Jll+SMDl6,ll 

600 IFlRL(J2Allól0,610,620 
610 S(Jl,J21=SlJl,J2)+SMDll,2l 

SlJ2,J21=S(J2,J2l+SMDl2,2l 
S(J3,J21=S(J3,J2l+SMD(3,2l 
S(Kl,J2l=S(Kl,J2l+SMDl4,21 
S(K2,J2l=S(K2,J2)+SMD(5,2) 
SIK3,J2l=SlK3,J21+SMD(6,2) 

620 IFtRLlJ3All630,630,640 
630 S(Jl,J3l=S(Jl,J3)+SMO(l,3) 

SIJ2,J31=StJ2,J3l+SMD(2,3l 
SIJ3,J3)=S(J3,J3l+SMD(3,3l 
S(Kl,J31=S(Kl,J3l+SMDl4,3l 
S(K2,J3l=S(K2,J3l+SMDl5,3) 
S(K3,J3l=S(K3,J3l+SMD(6,3l 

640 IF(RllKlAll650,650,660 
650 S(Jl,Kll=S(Jl,Kll+SMO(l,4) 

S(J2,Kll=S(J2,Kll+SMD(2,41 
S ( J3, Kl l=S ( J3, Kl l+SMD( 3,·4) 
S(Kl,Kll=S(Kl,Kll+SMD(4,4) 
S(K2,Kll=S(K2,Kll+SMD(5,4) 
S(K3,Kll=S(K3,Kll+SMD(6,4) 

660 IF(Rl(K2All670,670,680 
670 S(Jl,K2l=S(Jl,K2l+SMD(l,5) 

S(J2,K2l=S(J2,K21+SMD(2,5) 
SlJ3,K2l=S(J3,K2l+SMDC3,5) 
SCKl,K2l=SlK1,K2l+SMD(4,51 
S(K2,K2l=S(K2,K2)+SMDl5,5) 
S(K3,K2l=S(K3,K2l+SMDt6,5) 

680 IFlRL(K3All690,690,700 
690 SlJ1,K3l=S(Jl,K3l+SMD(l,6) 

S(J2,K31=S(J2,K3l+SMD(2,6) 
SlJ3,K3l=S(J3,K3)+SMD(3,6) 
SlKl,K3l=S(Kl,K3l+SMD(4,61 
SIKZ,K3l=S(K2,K3)+SMD(5,6) 
S(K3,K3l=S(K3,K3l+SMD(6,6) 

700 CONTINUE 
C INVERSAO DA MATRIZ DE RIGIDEZ 

IF(Nl705,708,705 
705 CALL ENEGE(S,NI 

C LEITURA E !MPRESSAO DOS DADOS DE CARGA 
708 READl8,72lNTCAR 

72 FORMATl 151 
WR!TEl5,74lNTCAR 

74 FORMAT(/' NUMERO DE CASOS DE CARREGAMENT0',151 
NCAR=O 

710 NCAR=NCAR+l 
WR!TEt5,76INCAR 

76 FORMAT(//41X,'CARREGAMENT0',15/' ---------------------------------
1------------------------------------------------------------- ' 

162 
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2/1 
WRITE15,78l 

78 FORMATI' DADOS DO CARREGAMENTO') 
READ18,82lNLJ,NLM,NLC,TEMP 

82 FORMATl315,Fl0.0I 
IFITEMP)714,712,714 

712 WRITEl5,83lNLJ,NLM,NLC 
83 FORMAT(/2X,'NLJ',2X,'NLM',2X,'NLC'//3151 

GO TO 719 
714 IFIICEl718,715,718 
715 READl8 1 84lALFA 

84 FORMAT(FlO.O) 
WRITEl5,85)NLJ,NLM,NLC,TEMP,ALFA 

85 FORMATl/2X,'NLJ',2X, 1 NLM',2X,'NLC',4X, 1 TEMPERATURA 1 ,llX, 
l'ALFA'//315,Fl5.2,Fl5.6l 

GO TO 719 
718 WRITE(5 1 86)NLJ,NLM,NLC,TEMP 

86 FORMAT(/2X,'NLJ',2X,'NLM',2X,'NLC',4X,'TEMPERATURA 1 //315,Fl5.2) 
RE A D l 8, 34 l l I, ALF l l l , J D= 1, M) 
WRITEIS,88lll,ALF(Il,I=l,Ml 

88 FORMAT(/• ELEMENT0',11X,•ALFA',5X,'ELEMENT0',11X,'ALFA 1 //14X,15, 
1Fl5.6,8X,15,Fl5.6ll 

C CARGAS SOBRE OS NOS 
719 00 720 J=l,ND 

AIJl=O, 
720 AEIJl=O. 

IFINLJl730,750,730 
730 WRITE15,89l 

163 

89 FORMAT(/' CARGAS SOBRE os NOS 1 //3X,'N0',8X,'CARGA X',8X,'CARGA v•, 
l 8X, 'CARGA z • /1 

DO 740 J=l, NLJ 
READIB,9llK,Al3*K-2l,Al3*K-ll,Al3*Kl 

91 FORMAT(I5,3Fl0,0) 
WRITE15,92lK,A(3*K-21,Al3*K-ll,Al3*Kl 

92 FOR~AT(I5,3Fl5,3) 
740 CONTINUE 

C ACOES DE ENGASTAMENTO DEVIDAS AS CARGAS NOS ELEMENTOS 
C LEITURA OU CALCULO 

750 IFINLM+NLC+ABS(TEMPll760,l000,760 
760 IFINLM+NLC)763,765,763 
763 WRITEIS,93) 

93 FORMAT(/ 1 CARREGAMENTO DOS ELEMENTOS') 
765 DO 770 I=l,M 

IClll=O 
ITLC!l=O 
NCCl!l=O 
NCDIIl=O 
NCVl!l=O 

770 NCHl!l=O 
IF(NLM)775,785,775 

775 DO 780 JC=l,NLM 
780 READl8,94ll,ITLIIl,NCCIIl,NCDIII 

94 FORMATl515l 
785 IFINLC)790,Bl0,790 
790 DO 800 JD=l,NLC 
800 READl8 1 94ll,1Tllll,NCCIIJ,NCVI 11,NCHIII 
810 DO 820 I=l,M 

DO 820 J=l,6 
820 AMLI I, J l =O, 
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00 955 I=l,M 
ICll)=NCCl!)+NCDII)+NCVlll+NCHlll+ITLIJI 
IFIIC1Ill825,955,825 

825 IF(ITL(Ill830,840,830 
830 READ18,98)AMLII,1),AML(l,2l,AML(l,3l,AMLll,4l,AMLll,5),AMLl!,6) 

98 FORMATl6Fl0.0) 
GOTO 955 

840 WRITE15,102)1 
102 FORMAT(/' ELEMENT0',14) 

IFIITMII)l850,890,850 
850 IFINCCII))855,860,855 
855 WRITEl5,103) 
103 FORMAT(/2110X,'PY•,1ox,•px•,10x,•DA•,10x,•vP•)) 

CALL CURCIL,I,E,EM,AX,IZ,AXI,IZl,YM,Fl,NP,JTS,SM,NCC,ICE,AML) 
860 IFINCVII)l870,875,870 
870 WRITE15,106) 

CALL DJVERIL,1,E,EM,AX,IZ,AXI,IZJ,YM,FJ,NP,JTS,SM,NCV,JCE,AMLI 
875 JFINCH(Ill880,955,880 
880 WRITE15,104) 
104 FORMAT(/9X,'QEY',9X,'QEX',9X,'Q0Y',9X,'00X',10X,'DA',10X,'DB', 

llOX, 1 YA•,1ox,•YB•) 
CALL DIHORIL,I,E,EM,AX,IZ,AXI,lZl,YM•Fl,NP,ITS,SM,NCH,ICE,AMLI 
GOTO 955 

890 IF(NCClll)895,920,895 
895 W~ITE(5,105l 
105 FORMAT(/2110X,'PY•,1ox,•px•,1ox,•DA'II 

IFIITSll))900,910,900 
900 CALL CONVIL,1,E,EM,AXl,IZl,NP,SM,NCC,ICE,AMLI 

GOTO 920 
910 CALL CONC(NCC,L,l,AMLI 
920 IF(NCDllll930,955,930 
930 WRITE15,l06l 
106 FORMAT(/9X,'QEY',9X,'QEX',9X,'QDY',9X,'QDX',l0X,'0A',10X,'DB'I 

IF(ITSllll940,950,940 
940 CALL DISVIL,I,E,EM,AXl,IZI,NP,SM,NCD,ICE,AMLI 

GOTO 955 
950 CALL DISCTINCD,L,I,AMLl 
955 CONTINUE 

LT=O 
DO 956 1=1,M 

956 LT=LT+ITLIII 
IFILTl957,960,957 

957 WRITE15,108l 
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108 FORMAT(/' ACOES DE ENGASTAMENTO NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS FOR 
lNECIDAS'I/' ELEMENT0',11X,'AML1',11X,'AML2',11X,'AML3',11X,'AML4', 
211X,'AML5',11X,'AML6'/l 

00 959 l=l,M 
IFIITL(Il)958,959,958 

958 WRITE15,l26ll,AMLll,1),AML(l,2l,AMLII,3l,AML(I,4l,AMLll,51, 
lAMLII,61 

959 CONTINUE 
960 IFITEMP)963,965,963 
963 CALL TEMPEIL,E,EM,ALFA,ALF,AX,YM,Fl,NP,ITS,ITM,ICE,TEMP,M,SM,AMLI 
965 DO 980 l=l,M 

IFIIClll+ABS(TEMPll966,980,966 
966 NLIB=O 

DO 967 LB=l,6 
967 NLIB=NLIB+LIBII,LB) 

IF(NLIBl968,980,968 
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e 

968 CALL LIBERILIB,I,AML,SMI 
. 960 CONTINUE 

. CARGAS EQUIVALENTES S08RE OS NOS 
DO 990 l=l,M 
JJl=JJ(I 1 
JKl=JKIII 
AEl3*JJI-21=AEl3*JJI-21-AMLII,ll*Rll,ll-AMLll,21*Rll,41 
AEl3*JJI-l)=AEl3*JJI-ll-AMLII,ll*Rll,2l-AML(l,21*Rll,5) 
AEl3*JJ!l=AEl3*JJI )-AML( 1,3l*RI 1,91 
AEl3*JKI-21=AEl3*JKI-2)-AMLII,41*Rll,ll-AMLll,5)*Rll,41 
AEl3*JKI-l)=AEl3*JKl-ll-AMLll,4l*RII,21-AML(l,5l*RII,51 

990 AEl3*JKl)=AEl3*JKll-AML(I,6l*RII,91 
C CARGAS COMBINADAS SOBRE OS NOS 

1000 DO 1030 J=l,ND 
IFIRLIJ)ll020,1010,1020 

1010 K=J-LCR(J) 

1020 
1030 

e 

GOTO 1030 
K=N+LCR I J I 
ACIKl=AIJl+AEIJI 
DESLOCAMENTOS DOS NOS E REACOES DE APOIO 
DO 1040 J=l,N 

1040 DIJl=O. 
DO 1050 J=l,N 
DO 1050 K=l ,N 

1050 DIJl=DIJl+SIJ,Kl*ACIKI 
Nl=N+l 
00 1060 K=Nl,ND 
AR(Kl=-ACIKI 
DO 1060 J=l,N 

1060 AR(Kl=ARIK)+SIK,Jl*OIJ) 
J=N+l 
DO 1090 K=l,ND 
JE=ND+l-K 
IF(RLIJElllOB0,1070,1080 

1070 J=J-1 
DIJEl=O(Jl 
GOTO 1090 

1060 DIJE)=O. 
1090 CONTINUE 

K=N 
DO 1120 KE=l ,ND 
IF(RLIKEllll00,1110,1100 

1100 K=K+l 
ARIKEl=ARIKl 
GO TO 1120 

1110 AR(KEl=O. 
1120 CONTINUE 

WRITE(5,114l 
114 FORMAT(/' DESLOCAMENTOS DOS NOS'//3X,'N0',9X,'DESL x•,9X,'DESL v•, 

19X,'DESL Z'/l 
DO 1130 JE=3,N0,3 
NO=JE/3 
WRITE(5,ll6)NO,D(JE-2l,D(JE-1),DIJEI 

116 FORMAT(l5,3Fl5.6) 
1130 CONTINUE 

WR !TE 15,118 l 
116 FORMAT(/' REACOES DE APOl0'//3X,•N0•,9X,'REAC X',9X,•REAC Y',9X, 

l' REAC Z' /1 
DO 1140 JE=3,ND,3 
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122 
1140 

e 

NO=JE/3 
WRITEl5,122lNO,ARIJE-2l,ARIJE-ll,ARIJEI 
FORMATII5,3Fl5.4) 
CONTINUE 
ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS 
WRITEIS,1241 

'T66 .. 

124 FORMATl/' ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS'//' ELEMENT0',12X, 
l'AM1',12X,'AM2',12X,'AM3',12X,'AM4',12X, 1 AM5',12X,'AM6 1 /I. 

DO 1200 1=1,M 
READl4'llSMR,JlA,J2A,J3A,KlA,K2A,K3A 
DO 1150 J=l,6 
AMDIJl=SMRlJ,ll*DIJ1Al+SMRIJ,2l*D(J2Al+SMRIJ,3l*DIJ3Al+SMRIJ,4l* 

1D(KlAl+SMRlJ,5l*DlK2Al+SMR(J•6l*D(K3AI 
1150 AMlJl=AMLll,Jl+AMD(JI 

WRITE(5,l26ll,(AM(Jl,J=l,6) 
126 FORMAT(4X,15,6Fl5.4) 

IF(ITMll)lll60,1200,ll60 
1160 NPl=NPIII 

READ(2'l)IYM(Kl,K=l,NPI),(FI(K),K=l,NP11 
AMS(I,ll=-AM(l1*COSlFlll)l-AM(2l*SIN(Fl(l)I 
AMSII,2l=AMlll*SIN(Flll)l-AM(2)*COSlFlllll 
AMSll,3)=-AM(3l 
AMS(I,4l=AM(4l*COS(Fl(NPI)l+AM(5)*SIN(Fl(NPIII 
AMSII,5l=-AM(4)*SIN(FIINPll)+AM(5)*COSIFIINPIII 
AMSII,6l=AM(6l 

1200 CONTINUE 
IFIMCT+MCV)l210,1240,1210 

1210 WRITEIS,128) 
128 FORMATI/' ACOES NAS SECOES EXTREMAS DOS ELEMENTOS CURVOS'// 

l' ELEMENT0',11X,'AMS1',11X,'AMS2',11X,'AMS3',11X,'AMS4',11X, 
2'AMS5',11X,'AMS6'/I 

DO 1230 I=l,M 
IFIITM(llll220,1230,1220 

1220 WRITEl5,126)1,AMS(I,1),AMSll,2),AMSII,31,AMSII,4),AMS(l,51, 
lAMS(I,61 

1230 CONTINUE 
1240 IFINCAR-NTCARl710,l0,10 

END 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORD INTEGERS 
IOCS 

CORE REQUIREMENTS FOR 
COMMON O VARIABLES 14266 PROGRAM 6876 

ENO OF COMPILATION 

// XEQ 1 

*LOCAL,DISCT,RIVAR,CONV,DISV,RICVA,CURC,DIVER,DIHOR,LIBER,TEMPE,GUIMA 
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li JOB OOFF lOFF 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY. DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE RICTEIL,I,E,EM,AX,IZ,ICE,SMI 
e 

A 63 

C SUBROTINA PARA OBTENCAO DA MATKIZ DE RIGIDEZ DE ELEMENTOS RETOS 
C OE SECAO CONSTANTE 
e 

REAL Ll301,IZl301 
DIMENS!ON AX(301,SMl6,61,EMl30l 
DO 10 J=l ,6 
DO 10 K=l,J 

10 SMIJ,Kl=O. 
IFIICEl12,15,12 

12 E=EMIII 
15 SMll,ll=E*AXIII/Llll 

SM12,2l=l2.*E*IZIII/Llll**3 
SM13,21=6.*E*IZIII/Llll**2 
SM13,31=4.*E*IZIII/Llll 
SM 14, li =-SM ( 1, li 
SMl4,4l=SMll,ll 
SMl5,21=-SM12,21 
SMl5,3l=-SM13,21 
SMl5,5l=-SMl2,21 
SMl6,2l=SMl3,2l 
SMl6,3l=SMl3,3)/2. 
SMl6,5l=SM15,31 
SMl6,6l=SMl3,31 
DO 20 J=l,6 
00 20 K=l,J 

20 SMIK,Jl=SMIJ,KI 
WRITEl3 1 IISM 
RETURN 
END 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR RICTE 
COMMON O VARIABLES 18 PROGRAM 

END OF COMPILATION 

// OUP 

•STORE WS UA RICTE 
CART 10 OOFF 08 AOOR 48CB 08 CNT 0017 

320 

167 

54048 
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// JOB OOFF lOFF 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAil PHY· DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 H05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGERS 

SUBROUTINE RIVARIL,I,E,EM,AX1,IZI,NP,ICE,SMI 
e 

A 63 

C SUBROTINA PARA OBTENCAO DA MATRIZ DE RIGIDEZ DE ELEMENTOS RETOS 
C DE SECAO VARIAVEL 
e 

REAL Ll30l,IZil4ll 
DIMENSION AXI!4ll,XM(4ll,NP(30l,Zll41l,Z214ll,Z31411,Z41411, 

1FM(75 1 3l,SMl6 1 6l,EM(30l,ZA1141l,ZA2141l,ZA3(4ll,ZA41411 
DO 10 J=l,6 
DO 10 K=l,J 

10 SM!J,Kl=O. 
NPl=NP(II 
H=LI 11/ ! NPl-11 
REAOll'lllAXl(Kl,K=l,NPil,IIZIIKl,K=l,NPII 
IF(ICE112,15,12 

12 E=EMIII 
15 DD 20 K=l,NPI 

J=K-1 
XM(Kl=J*H 
Zl!Kl=l./lE*AXIIKII 
Z2(Kl=l./!E*IZl(KII 
Z31Kl=!Llll-XM(Kll/(E*IZIIK)) 

20 Z4(Kl=!L(II-XM(Kll**2/IE*IZl(KII 
CALL QSF!H,Zl,ZAl,NPII 
CALL QSF!H,Z2,ZA2,NPI) 
CALL QSF!H,Z3,ZA3,NP!l 
CALL QSF(H,Z4,ZA4,NPI) 
DO 30 J=l,3 
DO 30 K=l,3 

30 FMIJ,Kl=O. 
FMll,ll=ZAl(NPll 
FMl3 1 3l=ZA2(NPII 
FM(2 1 3l=ZA3(NPII 
FM!3,2l=FM(2 1 31 
FM12,2l=ZA41NPII 
NM=3 
CALL ENEGE(FM,NMI 
DO 40 J=4,6 
JT=J-3 
DO 40 K=4,J 
KT=K-3 

40 SM!J,Kl=FM!JT,KTI 
SM!l,ll=SM!4,4l 
SM!2,21=SM(5,5) 
SM!3,21=SM!5,5l*Llll+SM(6 1 51 
SM!3,31•SM!5,5l*l(ll**2+2.*SM16,5l*L(Il+SM(6,6) 
SMl4,ll=-SM!4,4l 

168 
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SM15,2l=-SM15,51 
SM15,31=-SMl3,2) 
SMl6,2)=-SMl6,5) 
SMl6,3l=-ISM16,5l*Llll+SMl6,6ll 
DO 50 J=l,6 
DO 50 K=l,J 

50 SMIK,Jl=SMIJ,KI 
WRITE13'IISM 
RETURN 
END 

FEATURES SUPPORTEO 
ONE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR RIVAR 
COMMON O VARIABLES 1212 PROGRAM 632 

END OF COMPILATION 

// OUP 

•STORE WS UA RIVAR 
CART ID OOFF DB ADDR 4956 DB CNT 0028 

• 

169 

,), 
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// JOB OOFF lOFF A 63 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 H05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAH 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTI NE RICVA (L, 1, E, EM, AX, IZ,AX 1, IZ 1, YM;F 1 ,NP, ITS, ICE, SHl 
c 
C SUBROTINA PARA OBTENCAO DA MATRZ DE RIGIDEZ DE ELEMENTOS CURVOS 
C DE SECAO CONSTANTE OU VARIAVEL 
e 

REAL L(30l,IZ(30l,IZl(4ll 

170 

54048 

DIMENSION AX(30l,AXl(41l,ITS(30l,XM(41l,NP(30l,Z1(41l,Z2{41l, 
1Z3l41l,Z4(41l,25(41l,Z6(41l,YMl41l,Fl(41l,FM(75,3l,SMl6,6l,EM{30l, 
2ZA1(4ll,ZA2141l,ZA3l4ll,ZA4l41l,ZA5(41l,ZA6(41l 

NPl=NP(ll 
H=L( 1)/ l NPl-ll 
READ(2'1l(YM(Kl,K=l,NPlt,(Fl(Kl,K=l,NPll 
IF( ICE13,5,3 

3 E=EMll l 
5 DO 10 K=l,NPI 

JK=K-1 
10 XM(Kl=JK*H 

IFIITS(lll40 1 20,40 
20 DO 30 K=l,NPI 

AXl(K)=AX(ll 
30 IZl(Kl=IZ(ll 

GOTO 50 
40 READ(l'l)(AXl(Kl,K=l,NPI);(IZl(KJ,K=l,NPI) 
50 DO 60 K=l,NPI 

Z11Kl=COSIFJ(Kll/(E*AXIIKll+YMIKl**2/(E*IZI(Kl*COSIFI(Klll 
Z21Kl=SJN(FllKll/lE*AXJ(K)l+(Llll-XM(Kll/E*YM(Kl/llZI(Kl* 

ICOSIFl(Klll 
~3(K)=YM(Kl/lE*IZl(Kl*COS(Fl(Klll 
Z4(Kl=SINlFl(K))/E*SIN(Fl(Kll/(AXl(Kl*COS(Fl(K)ll+(L(ll-XM(K)l**2/ 

l(E*IZl(Kl*COSIFllKlll 
Z51Kl=lllll-XM(Kl)/(E*IZl(Kl*COS(Fl(Klll 

60 Z61Kl=1./lE*IZJ(Kl*COS(Fl(Klll 
CALL QSFIH,Zl,ZAl,NPll 
CALL QSFIH,Z2,ZA2,NPI) 
CALL QSFIH,Z3,ZA3,NPII 
CALL QSF(H,Z4,ZA4,NPI) 
CALL QSFlH,ZS,ZAS,NPII 
CALL QSF(H,Z6,ZA6,NPII 
FMll,ll=ZAllNPII 
FMll,2l=ZA2lNPll 
FMll,3l=ZA3lNPll 
FMl2,2l=ZA4(NPll 
FM12,3l=ZA5(NPI) 
FMl3,31=ZA61NPI) 
FM(2,1l=FM11,2l 
FMl3,2l=FM(2,3l 
FM(3,1)=FM(l,3l 
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NF=3 
CALL ENEGE(FM,NFI 
00 70 J=4,6 
JT=J-3 
DO 70 K=4,J 
KT=K-3 

70 SMIJ,Kl=FMIJT,KTI 
SM11,ll=SMl4,4l 
SM(2,2l=SM(5,51 
SMl3,3l=SM(5,5l*LIIl**2+2*SMl6,5l*L(Il+SM16,61 
SM12,ll=SM(5,41 
SM(3,ll=SMl5,4l*L(Il+SM(6,41 
SM(3,2l=SM(5,5l*L(ll+SM(6,51 
SMl4,ll=-SM(4,41 
SM(4,21=-SM(5,41 
SM(4,31=-lSM(5,4l*l(Il+SMl6,4ll 
SM(5,ll=-SM(5,4) 
SM(5,21=-SM(5,51 
SM(5,3l=-(SM(5,5l*l(Il+SM16,5ll 
SM(6,l)=-SM(6 14) 
SM(6,21=-SMl6,51 
SMl6,3l=-CSMC6,5l*l(Il+SMl6,6ll 
00 80 J=l ,6 
00 80 K=l,J 

80 SMCK,Jl=SM(J,KI 
WRITE(3' IlSM 
RETURN 
ENO 

FEATURES SUPPORTEO 
ONE WORO INTEGERS 

CORe REQUIREMENTS FOR RICVA 
COMMON O VARIABLES 1550 PROGRAM 1102 

ENO OF COMPILATION 

li DUP 

*STORE WS UA RICVA 
CART 10 OOFF 08 AOOR 4All DB CNT 0048 
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PAGE 

li JOB 

l 

LOG DRIVE 
0000 
0001 

A 63 

OOFF lOFF 

CART SPEC 
OOFF 
lOFF 

CART AVAIL 
OOFF 
lOFF 
20FF 

V2 MOS ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE ENEGEIA,NI 
e 

PHY.DRIVE 
0000 
0001 
0002 

C SUBROTINA PARA INVERSAO DE MATRIZES 
e 

DIMENSION At75,721,Gl751,H(751 
NN = N-1 
A(l,ll = l./All,11 
DO 110 M=l,NN 
K = M+ l 
DO 60 1=1,M 
Glll=O. 
DO 60 J =1,M 

60 G(ll=G(ll+All,Jl*AIJ~KI 
D=O. 
DO 70 I=l,M 

70 D=O+AIK,Il*GIII 
E=AIK,Kl-D 
AIK,K)=l./E 
DO 80 I=l ,M 

80 A(l,Kl=-Glll*AlK,KI 
00 90 J=l,M 
H(Jl=O. 
DO 90 I=l,M 

90 H(Jl = H(JJ+A(K,Il*AII,JI 
00 100 J=l,M 

100 A(K,Jl=-H(Jl*A(K,Kl 
DO 110 I=l,M 
DO 110 J=l,M 

110 Ali,JI = AII,J)-Glll*AIK,Jl 
RETURN 
END 

FEATURES SUPPORTED 
DNE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR ENEGE 
CDMMON O VARIABLES 312 PROGRAM 402 

END OF COMPILATION 

// DUP 

*STORE WS UA ENEGE 
CART ID OOFF _DB ADDR 4880 DB CNT 001B 

172 

A 63 54048 



PAGE 1 A 63 

// JOB OOFF lOFF 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL 
0000 OOFF OOFF 
0001 IOFF IOFF 

20FF 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
•LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGERS 

SUBROUTINE CONC(NCC,L,I,AMLI. 
e 

A 63 

PHY DRIVE 
0000 
0001 
0002 

C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACOES OE ENGASTAMENTO NAS 
C EXTREMIDADES OE ELEMENTOS RETOS OE SECAO CONSTANTE 
C SUJEITOS A CARGAS CONCENTRADAS 
e 

REAL li 30 l 
OIMENSION AML(30,6l,NCC(30l,PYl20l,PX1201,DAl20l,DBl20l 
NCCI=NCCI II 
REAOl8,lllPYIJl,PXIJl,DAIJl,J=l,NCCll 

1 FORMAT13F1D.Ol 
WRITEl5,2llPY(Jl,PXIJl,DAIJl,J=l,NCCII 

2 FORMATl6Fl2.3l 
DO 10 J=l,NCCI 
DBIJl=LIIl-DAIJl 
VA3=-PY(Jl*DAIJ)*DB(Jl**2/(L(ll**2) 
VA6=+PY(Jl*OA(Jl**2*DB(J)/(Llll**2l 
AML(I,ll=AML(I,ll-PX(Jl*DBIJ)/Llll 
AMLll,2l=AMLII,2l-PY(Jl*DBIJ)/Llll+IVA3+VA6l/Llll 
AMLII,3l=AML(l,3l+VA3 
AMLII,4l=AML(I,4l-PX(Jl*DA(J)/l(ll 
AMLII,5l=AMLII 1 5l-PY(Jl*DAIJ)/L(Il-(VA3+VA6l/L(Il 

10 AMLII,6l=AML(l 1 6)+VA6 
RETURN 
ENO 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORO INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR CONC 
COMMON O VARIABLES 178 PROGRAM 318 

END OF COMPILATION 

li DUP. 

•STORE WS UA CONC 
CART 10 OOFF DB ADDR 48E2 08 CNT 0018 
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// JOB 

1 

LOG DRIVE 
0000 
0001 

A 63 

OOFF lOFF 

CART SPEC 
OOFF 
lOFF 

CART AVAIL 
OOFF 
lOFF 
20FF 

Y2 H05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE DISCTINCD,L,1,AHLI 
e 

PHY DRIVE 
0000 
0001 
0002 

A 63 

C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACDES DE ENGASTAMENTO NAS 
C EXTREMIDADES DE ELEMENTOS RETOS OE SECAO CONSTANTE 
C SUJEITOS A CARGAS OISTRIBUIOAS 
e 

REAL li 301 
OIMENSION NCOt30l,AMLl30,6),QEY!20),QEX(201,QDY(201,QDXl201, 

1DA(20),DB(20),QTY!20),QTX(20),QY(20),QX(20) 
NCDl=NCD(I) 
READl8,l)IQEY(J),QEX(J),QDY(JJ,QDX(J),DA(J),DBIJl,J=l,NCDII 

1 FORMAT(6Fl0.0I 
WRITE15,2)(QEY(J),QEX(Jl,QDY(J),QDXIJ),DAIJl,DB(J),J=l,NCDII 

2 FORMATl6Fl2.31 . 
DO 110 J=l,NCDI 
DC=L 11 l-( DAI J)+DB(J 11 
A=OA(J)+DC/2. 
B=LI 11-A 
IFIQEY(J)+QOY(J)l3,5,3 

3 lFIABS(QEYIJll-ABSIQDYIJ))l30,10,20 
5 IF(ABS(QEXIJl)-ABSIQDXIJt)l30,l0,20 

10 QXIJl=QEX(JI 
QY(Jl=QEY(JI 
GOTO 70 

20 QTXIJl=QEXIJ)-QDXIJI 
QTYIJl=QEYIJ)-QDYIJI 
QX(J)=QDX(J) 
QYI J )=QDY( J) 
AG=DAIJ)+DC/3. 
BG=LI 11-AG 
JC=O 
GO TO 40 

30 QTXIJl=QDX(J)-QEX(JI 
QTY(J)=QDY(JI-QEY(JI 
OXIJ)=QEX(J) 
QYIJl=QEYIJ) 
AG=DBIJl+DC/3. 
BG=LI 11-AG 
TP=DA I J 1 
DAIJl=DBIJ) 
DBIJ)=TP 
JC=l 

40 ETl=QTX(Jl*DC*BG/12*Lllll 
ET4=QTXIJl*DC*AG/l2*Llll) 
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ET3l=QTYIJl*DC/l60.*Llll**21 
ET32=10.*DBIJl**2*13.*DAIJl+OC)+DC**2*115.*DA(J)+lO.*DBIJ)+3~*DCI+ 

140.*DAIJl*DBIJ)*DC 



PAGE 2 A 63 

ET3=ET3l*ET32 
ET6l=ET31 
ET62=10.*DAIJl**2*13.*DBIJl+2.*DCJ+DC**2*110.*DAIJl+5.*DBIJI+. 

12.*DCl+ZO.*DAIJl*DBIJl*DC 
.ET6=ET6l*ET62 
ETZ=OTYIJl*DC*BG/12.•Lllll 
ET5=QTYIJl*DC*AG/(2.*Lllll 
IFIJCl60,50,60 

50 AMLII,ll=AMLll,ll-ETl 
AMLII,21=AMLII,21-ET2-(ET3-ET61/Llll 
AML(I,3l=AMLll,3l-ET3 
AMLll,4l=AMLII,4l-ET4 
AMLll,5l=AMLll,SI-ET5+1ET3-ET61/Llll 
AMLll,6l=AMLll,6l+ET6 
GO TO 70 

60 AMLll,ll=AMLII,11-ET4 
AMLII,2l=AMLII,21-ET5+1ET3-ET6l/LIII 
AMLII,3l=AMLII,31-ET6 
AMLII,4l=AMLll,4)-ET1 
AMLII,51=AMLll~SI-ET2-IET3-ET61/LIII 
AMLll,6J=AML(l,6l+ET3 

70 IF(DA(Jl+DB(Jll90,80,90 
80 ED3=1QYlJl*Llll**21/12. 

E06=E03 
GOTO 100 

90 E03=lOYlJl*DCl/112.*Llll**21*112.•A•B**Z+DC**2*1LIIl-3.*BII 
ED6=IQYlJl*DCl/112.*Lf ll**21*(12.*A**2*B+DC**2*1LIIl-3.*AII 

100 AMLll,ll=AMLII,11-QX(Jl*DC*Blllll 
AMLII,21=AMLII,21-QY(Jl*OC*B/LIIl-(E03-E06l/LIII 
AMLII,3l=AMLII,31-ED3 
AMLII,41=AMLII,41-QX(Jl*DC*A/LIII 
AMLII,5l=AMLII,SI-QY(Jl*OC*A/Llll+(E03-ED61/L(II 
AML(I,6l=AML(l,6l+E06 

110 CONTINUE 
RETURN 
END 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR OISCT 
COMMON O VARIABLES 460 PROGRAM 1224 

ENO OF COMPILATION 

// OUP 

*STORE WS UA OISCT 
CART 10 OOFF DB AOOR 48FA 0B CNT oosc 
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// JOB OOFF lOFF A 63 

LOG ORIVE CART SPEC CART AVAIL PHYDRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
•LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE CONVCL,I,E,EM,AXI,IZl,NP,SM,NCC,ICE,AMLI 
e 
C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACOêS DE ENGASTAMENTO NAS 
C EXTREMIDADES DE ELEMENTOS RETOS DE SECAO VARIAVEL 
C SUJEITOS A CARGAS CONCENTRADAS 
e 

REAL Ll30) 1 IZl(41) 
DJMENSION AXl(4ll,XMl4ll,ZL4(4ll,ZL5(4ll,Zl6(4ll,DL(61,PX(201, 

1PYC20l,DA(20l,AMLl30 1 6) 1 NCC(30l,SM16,61,NP(30J,AMLJ(6l,EM(30), 
2Z4C411,Z5(41l,Z614ll 

NCC l=NCC t I l 
NPl=NPIJI 
H=U I l /1 NPI-ll 
READl1 1 ll(AXl(Kl,K=l,NPIJ,IIZl(Kl,K=l,NPI) 
READ(3 1 l)SM 
READIB,lllPYCJl,PXCJl,DACJl,J=l,NCCII 

l FORMAT13Fl0.0I 
WRITEl5 1 2)(PY(Jl,PX(Jl,DAIJl,J=I,NCC1l 

2 FORMAT(6Fl2.3) 
IFIICEl3,5,3 

3 E=EM( ll 
5 DO 40 J=l,NCCI 

KPl=DA(Jl/H 
KPl=KPl+l 
KP2=KPl+l 
DO 10 K=KP2,NPI 
ZL41Kl=O. 
ZLSIK)=O. 

10 ZL6(Kl=O. 
DO 20 K=l,KPl 
JK=K-1 
XM(Kl=JK*H 
Zl4CK)=PXCJ)/CE*AXl(Kll 
ZL5CK)=IPYIJ)*(DA(Jl-XM(Kll*ll(I)-XH(Klll/lE*IZI(K)I 

20 ZL6CKl=IPY(Jl*IDAIJl-XM(Klll/CE*IZI(Kll 
CALL QSF(H,ZL4,Z4,NP!l 
CALL QSF(H,ZL5,Z5,NP!l 
CALL QSFIH,ZL6 1 Z6,NPI) 
DU4l=Z4(KPll 
DU5l=Z5(NPI) 
DU6l=Z6(NPI l 
DIF=DAIJ)-XM(KPll 
ZL41KP2l=PXIJl/lE*AXl(KP2ll 
Zl4l=ZL4(KP1)-DIF*IZL4IKPI)-Zl41KP2)l/H 
DL(4l=DLl4)+(ZL4(KPll+Zl4ll/2.*DIF 
DO 30 Kl=4 1 6 
AMLJIKll=O. 
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00 30 KJ=4,6 
30 AMLJIKil=AMLJ(Kll+SM(Kl,KJl*I-Ol(KJII 

AML(I,ll=AML(l,ll-(AMLJ(41+PX(JII 
AML(l,21=AML(l,21-(AMLJ!5l+PY(JII 
AMLII,31=AMLll,31-(AMLJl6l+AMLJl5l*llll+PY(Jl*OA(JII 
AMLII,4l=AML!l,4l+AMLJ(41 
AMLll,5l=AMLII,5l+AMLJ(51 
AML!l,61=AML!l,6l+AMLJ(6) 

40 CONTINUE 
RETURN 
ENO 

FEATURES SUPPORTEO 
ONE WORO INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR CONV 
COMMON O VARIA8LES 748 PROGRAM 

ENO OF COMPILATION 

// OUP 

*STORE WS UA CONV 
CART !O OOFF 08 AOOR 4981 08 CNT 0031 

698 
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li JOB OOFF lOFF A 63 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE OISV(L,1,E,EM,AXI,IZl,NP,SM,NCD,ICE,AMLI 
c 
C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACOES DE ENGASTAMENTO NAS 
C EXTREMIDADES DE ELEMENTOS RETOS OE SECAO VARIAVEL 
C SUJEITOS A CARGAS OISTRIBUIDAS 
e 

REAL L(30l,IZl(4ll 
DIMENSION AXI(4ll,NP(30l,SM(6 9 6l,QEY(201,QEX(20l,QOY(20l, 

1QDX(20),DA(20l,OB(20l,QTY(20l 9 QTX(20),QY(201,QX(201,XM(411, 
2ZL41411,ZL5(4ll,ZL6141l,DLl6l,AMLJ(6l,AML(30,61,NCD(30l,EMl30)i 
3Z41411,Z5(41l,Z6(4ll 

NCDI=NCO(ll 
NPI=NP(ll 
H=L( I 1/INPI-l l 
READ(l'IIIAXI(Kl,K=l,NPil,IIZIIKl,K=l,NPII 
REA0!3' I ISM 
READ( 8 1 11 (QEY(J J ,QEXI J l ,ODYI J J ,QDX(J 1,DAIJ l ,DB UI ,J=l,NCDI) 

1 FORMAT(6Fl0.0J 
WRITEl5,2l(QEY(Jl,QEX(Jl,QDY(Jl,QOX(Jl,DA(Jl,DB(J),J=l,NCDI) 

2 FORMA T( 6Fl2. 31 
IF(ICEl3,4,3 

3 E=EM( II 
4 00 5 K= 1 , NP I 

JK=K-1 
5 XM(Kl=JK*H 

DO 190 J=l,NCDI 
DC=Llll-lDA(JJ+DBIJ)l 
·1FIQEYIJl+QDY(Jll6,7,6 

6 IFIABS(QEY(Jll-ABS(QDY(Jlll30,10,20 
7 IF(ABS(QEX(Jll-ABS(QOX(Jlll30,10,20 

10 QTYIJl=O. 
QTX(Jl=O. 
QYIJl=QEY(Jl 
QXIJl=QEXIJI 
JC=O 
GOTO 40 

20 QTY(Jl=QEY(Jl-QDY(Jl 
QTX(Jl=QEX(Jl-QOXIJI 
QY(J)=QDY(Jl 
QX(J)=QDX(J) 
FDC=OC/3. 
JC=O 
GO TO 40 

30 QTY(Jl•QOY[JJ-QEY(J) 
QTX(J)=QDXIJJ-QEX(Jl 
QYIJ)•QEYIJI 
QXIJl=QEXIJI 
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FDC=Z*DC/3. 
JC=l 

40 KA=DAIJJ/H 
KB=DBI JI/H 
KC=NPI-IKA+KB+ll 
KA=KA+l 
KD=KA+KC 
IFIDBIJJJ60,60,70 

60 ZL41NPIJ=O. 
ZL51NPIJ=O. 
ZL61NPll=O. 
GO TO 90 

70 DO 80 K=KO,NPI 
ZL41Kl=O. 
ZL51Kl=O. 

80 ZL61Kl=O. 
90 IFIDAIJllll0,100,110 

100 KA=KA-1 
GO TO 130 

110 DO 120 K=l,KA·· 
ZL41KJ=DC/IE*AXIIKll*IOXIJl+QTXIJl/2.J 
ZL51Kl=IDC*ILlll-XMIKlll/lE*IZIIKll*IOYIJl*IDAIJl-XMIKl+DC/2.J+ 

lQTYIJl/2.*IDAIJI-XMIKl+FDCll 

179 

120 ZL61Kl=DC/IE*IZIIKll*IOYIJl*IDAIJI-XMIKl+DC/2.l+QTYIJJ/2.*IDAIJI- · 
lXMIKl+FDCl l 

130 KAl=KA+l 
KDl=KD-1 
DO 170 K=KAl,KDl 
IFIJCl150,140,150 

140 FAl=DAIJl+DC-XMIKI 
FA2=FA1 
GOTO 160 

150 FAl=XMIKl-DAIJl+DC 
FA2=XMIKI-DAIJl+2.*DC 

160 ZL41Kl=IDAIJl+DC-XMIKll/lE*AXIIKll*IOXIJl+QTXIJl/12.*DCl*FAll 
ZL51Kl=IIDAIJl+DC-XMIKll**2*1LIII-XMIKIIJ/12.*E*IZIIKll*IQYIJI+ 

1QTYIJl/13.*DCl*FA21 
170 ZL61Kl=IIDAIJl+DC-XMIKIJ**21/12.*E*IZIIKll*IOYIJl+QTYIJl/l3.*DCI* 

1FA21 
~ALL QSFIH,ZL4,Z4,NPI) 
CALL QSFIH,ZL5,Z5,NPII 
CALL QSFIH,ZL6,Z6,NPI) 
DLl41=Z41NPI 1 
DLl5l=Z51NPIJ 
DLl6l=Z61NPIJ 
DO 180 KJ=4,6 
AMLJ I KI 1 =O. 
DO 180 KJ=4,6 

180 AMLJIKil=AMLJIKIJ+SMIKI,KJJ*I-DLIKJ)I 
AMLII,lJ=AMLII,11-IAMLJl4l+QXIJl*DC+QTXIJJ*DC/2.J 
AMLII,2l=AMLII,2J-IAMLJl5J+QYIJl*DC+QTYIJl*DC/2.J 
AMLII,3J=AMLll,3J-IAMLJl6l+AMLJl5l*Llll+QYIJJ*DC*IDAIJl+DC/2.)+ 

lQTYIJJ*DC/2.*IDAIJl+FDCll 
AMLII,4J=AMLII,4J+AMLJ(4) 
AMLII,5J=AMLII,5l+AMLJl5J 
AMLII,6J=AMLII,6l+AMLJ(6l 

190 CDNTI NUE 
RETURN 
END 
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FEATURES SUPPORTEO 
ONE WORO INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR DISV 
COMMON O VARIABLES 1042 PROGRAM 1322 

END OF COMPILATION 

// OUP 

•STORE WS UA DISV 
CART 10 OOFF DB ADDR 4982 0B CNT 005F 

180 
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li JOB OOFF lOFF A 63 54048 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGERS 

SUBROUTINE CURCIL,1,E,EM,AX,IZ,AXl,IZl,YM,Fl,NP,lTS,SM,NCC,ICE, 
lAMLI 

c 
C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACOES DE ENGASTAMENTO NAS EXTREMIDADES 
C OE ELEMENTOS CURVOS DE SECAO CONSTANTE OU VAR!AVEL SUJEITOS A 
C CARGAS CONCENTRADAS 
c 

REAL L(30l,IZ(30l,lZll411 
DIMENSION AX(301,AXl(411,YM(411,Fl(411,XM(411,ITS(30l,ZL4141l, 

lZLS 141l,ZL6141 l ,DL (61 ,PXI 401, PY( 40) ,DAI 40l ,AMLI 30',61 ,NCCI 30), 
2SM(6,bl,NP(30l,AMLJ(ól,YP(40l,EM(30l,Z4(41l,Z5(4ll,Z61411 

NCCI=NCC II l 
NPl=NPI II 
H=ll I l /1 NPI-11 
REAO (2' l l ( YM ( K l, K= 1, NP I l, ( F II K l, K= 1,NP11 
REAOl3' IlSM 
IFIICEl3,5,3 

3 E=EM( Il 
5 IFIJTS(lll30,10,30 

10 00 20 K=l,NPI 
AXI ( K l=AX( Il 

20 IZl(Kl=IZ(ll 
GOTO 40 

30 READll'll(AXI(Kl,K=l,NPil,IIZl(Kl,K=l,NPII 
40 REAO(B,ll(PY(Jl,PX(Jl,DA(Jl,YP(Jl,J=l,NCCll 

1 FORMATl4Fl0.0I 
WRITE(5,2l(PY(Jl,PX(Jl,DA(Jl,YP(Jl,J=l,NCCll 

2 FDRMAT(8F12.3) 
00 80 J=l,NCCI 
KPl=DA(JI/H 
KPl=KPl-+1 
KP2=KPl+l 
DO 50 K=KP2,NPI 
ZL41Kl=O . 
ZLS!Kl=O 

50 ZLó(Kl=O 
DO 60 K=l,KPl 
JK=K-1 
XM(Kl=JK*H 
ZL41Kl=(PY(Jl*SIN(FI(Kll+PX(Jl*COS(Fl(Klll/(E*AXl(Kll+(PY(Jl* 

llDAIJI-XMIKll+PXIJl*IYMlKl-YPIJlll/E*YM(Kl/llZ!IKl*COSlFl(Klll 
ZL5lKl=IIPYIJl*SINIFllKll+PX(Jl*COS(Fl(Klll*SlN(Fl(Klll/(E*AXl(Kl* 

lCOSlFl(Klll+(PY(Jl*(DA(Jl-XM(Kll-+PX(Jl*(YM(Kl-YP(Jlll/E*(Llll-
2 XM ( K I l / l l Z 1 ( K l *COS ( F I ( K l l l 

óO ZL6(Kl=(PYlJl*IDA(JJ-XM(Kll+PX(Jl*(YM(Kl-YP(Jlll/(E*IZl(KI* 
lCDS(Fl(Klll 

CALL QSFIH,ZL4,Z4,NPll 
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CALL QSF(H,ZL5,Z5,NPII 
CALL QSF(H,ZL6,Z6,NPII. 
DLI 41 =Z4 ( NP 11 
DL15l=Z5(NPJI 
DLl6l=Z6INPII 
DO 70 KI=4,6 
AMLJ I Kll=O. 
DO 70 KJ=4,6 

182 

70 AMLJIKIJ=AMLJ(Kll+SM(KI,KJl*I-DL(KJII 
AML(I,ll=AML(I,11-(AMLJ(4l+PX(JIJ 
AML(I,2l=AML(I,21-IAMLJ(5J+PYIJII 
AML(I,31=AML(I,31-(AMLJ(6l+AMLJl5l*Llll+PYIJl*DAIJI-PXIJl*YPIJII 
AMLII,4l=AML(I,4l+AMLJl4l 
AML(I,5l=AMLII,5l+AMLJl51 
AMLII,6l=AMLII,6l+AMLJl61 

80 CONTINUE 
RETURN 
END 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR CURC 
COMMON O VARIABLES 958 PROGRAH 

END DF COMPILATION 

li DUP 

*STORE WS UA CURC 
CART 10 OOFF DB ADDR 4A5C DB CNT 0046 

1016 
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// JOB OOFF lOFF A 63 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGERS 

SUBROUTINE OIVERIL,I,E,EM,AX,IZ,AXI,IZI,YM,FI,NP,ITS,SM,NCV,ICE, 
lAMLJ 

c 
C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACOES DE ENGASTAMENTO NAS 
C EXTREMIDADES OE ELEMENTOS CURVOS OE SECAO CONSTANTE 
C OU VARIAVEL SUJEITOS A CARGAS DISTRIBUIDAS EM RELACAO 
C AO EIXO XM E DE DIRECAO PARALELA AO EIXO YM 
c 

REAL Ll30l,IZl30l,IZil4ll 
DIMENSION AXl30l,AXIl4ll,YMl41l,FI(41l 1 NP(30l,SMl6,6l,QEYl40)~ 

1QDYl40l,DA!40) 1 DBl40l,QTYl40) 1 QYl40) 1 XMl41),ZL4141l,ZL5141), 
2ZL6(4ll,DLl61,AMLJ(6l,AMLl30,6l,NCVl301,1TS(30) 1 EM130l, 
3Z4l4ll,Z5l411,Z6(411 

NCVI=NCVIII 
NPI=NPIII 
H=LI I J/ 1 NPl-11 
READl2'Il!YMlKl,K=I,NPIJ,IFIIKl,K=l,NPII 
READl3' I lSM 
IFIICEJ3,5,3 

3 E=EMIII 
5 IFIITSIIll30,10,30 

10 00 20 K=l,NPI 
AXJ(K)=AXIII 

20 IZIIKl=IZIII 
GO TO 40 

30 REAOll'lllAXIIKJ,K=l,NPll,IIZIIKl,K=l,NPII 
40 READ18,ll(QEY(Jl,QDY(Jl,DAIJl,DBIJl 1 J=I,NCVI) 

l FORMATl4FIO.OI 
WRITEl5,2llQEYIJl,QOYIJl,DAIJl,DBIJl,J=l,NCVI) 

2 FORMAT{2(Fl2.3 1 12Xl,2Fl2.3) 
DO 45 K=l,NPI 
JK=K-1 

45 XM(Kl=JK*H 
DO 250 J=l,NCVI 
DC=L!I)-lOA(Jl+DB(J)l 
IF(ABS(QEYIJ)I-ABSIQDYIJ)l)70,50,60 

50 QTYIJJ=O. 
QYlJl=QEYIJI 
JC=O 
GOTO 80 

60 QTYIJl=QEYlJI-QDYIJI 
QY(Jl=QDYIJJ 
FDC=DC/3. 
JC=O 
GO TO 80 

70 QTYIJl=QDY(JI-QEYIJ) 
QYIJl=QEYIJI 
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FDC=2.*DC/3. 
JC=l 

80 KA=DAIJI/H 
KB=DBIJI/H 
KC=NPI-IKA+KB+ll 
KA=KA+l 
KD=KA+KC 
IFIDBIJ)lll0,100,110 

100 Zl41NPI l=O. 
ZLSINPil=O. 
ZL61NPI)=O. 
GD TO 130 

110 DO 120 K=KD,NPI 
ZL41K)=O. 
ZLSIKl=O. 

120 ZL61K)=O. 
130 IFIDAIJl)lS0,140,150 
140 KA=KA-1 

GOTO 190 

184 

150 DO 160 K=l,KA·· 
ZL41K)=IDC*SlNIFIIKl))/IE*AXIIKll*IQYIJJ+QTYIJl/2.I+ 

llDC*YMIKll/lE*IZIIKl*COSIFIIKlll*IOYIJl*IDAIJl-XMIKl+DC/2.)+ 
2QTYIJl/2.*IDAIJJ-XMIKl+FDCll 

ZLSIKJ=IDC*SINIFI(Kll**2l/lE*AXJIKl*COSIF11Klll*IQY(Jl+QTYIJl/2.)+ 
llDC*ILIIJ-XMIKJ))/IE*IZIIKl*CDSIFIIKlll*IQYIJl*IDAIJ)-XMIKJ+ 
2DC/2.)+QTYIJl/2.*IDAIJJ-XMIKl+FDC)J 

160 ZL61Kl=DC/IE*IZ11Kl*CDSIFIIKl)l*IQYIJl*IDA(Jl-XM(Kl+DC/2.I+ 
lQTYIJ)/2.•IDAIJ)-XMIKl+FDCJI 

190 KAl=KA+l 
KDl=KD-1 
DO 230 K=KAl,KDl 
IFIJC)210 1 200,210 

200 FAl=DAIJ)+DC-XM(Kl 
FA2=FA1 
GOTO 220 

210 FAl=XMIK)-DAIJl+DC 
FA2=XMIKJ-DAIJ)+2.*DC 

220 ZL41KJ=IIDAIJJ+DC-XMIKll*SlNIFIIKJJI/IE*AXIIK)l*IQYIJl+QTYIJl/12.* 
lDCl*FAll+IIDAIJ)+DC-XMIKll**2*YMIK))/12.*E*lZIIKl*CDSIFIIKIII* 
21QYIJJ+QTYIJl/13.*DCl*FA21 

ZL51Kl=IIDAIJJ+DC-XMIKll*SINIFIIKll**2l/lE*AXIIKl*COSIFIIKlll* 
llOYIJl+QTYIJl/12.*DCl*FAll+IIDAIJJ+DC-XM(Kll**2*1Llll-XMIKIJl/(2.* 
2E*IZIIKl*COSIFIIKlll*IQYIJJ+QTYIJJ/13.*DCl*FA2l 

230 ZL61KJ=IIDAIJJ+DC-XMIKll**2)/(2.*E*IZIIKl*CDSIFIIKJ))*IQYIJJ+ 
lQTYIJJ/(3.*DCl*FA2) 

CALL QSFIH,ZL4,Z4,NPIJ 
CALL QSFIH,ZLS,ZS,NPII 
CALL QSFIH,ZL6 1 Z6,NPII 
DLl4l=Z41NP!l 
DLISJ=ZSINP!l 
DLl6)=Z6INPI 1 
DO 240 Kl=4,6 
IIMLJIKIJ=O. 
DO 240 KJ=4,6 

240 AMLJIK!l=AMLJIK!l+SMIKI,KJJ•I-DLIKJII 
IIMLll,ll=AMLll,ll-AMLJ(4) 
AML(l,2l=AML(l,2J-(AMLJ(S)+OYIJl*DC+QTYIJl*DC/2.I 
AMLII,3l=AML(l 1 3l-lAMLJ(6l+AMLJ(5l*Llll+QY(Jl*DC*IDAIJJ+DC/2.I+. 

lQTY(Jl*DC/2.*IDAIJJ+FDCJJ 
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AMLCI,4l=AMLII,4l+AMLJl41 
AMLCI,5l=AMLCI,5l+AMLJl51 
AMLCI,6l=AMLCl,6l+AMLJl6) 

250 CONTINUE 
RETURN 
ENO 

FEATURES SUPPDRTEO 
ONE WORO INTEGERS 

CORE REOUIREMENTS FOR OIVER 
COHHON O VARIABLES · 1132 PROGRAM 1726 

ENO OF COMPILATION 

// OUP 

•STORE WS UA OIVER 
CART 10 OOFF 0B AOOR 4AA2 0B CNT 007B 

185 
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// JOB OOFF lOFF A 63 

LOG ORIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 MOS ACTUAL 32K CONF IG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
•LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE DIHDRIL,1,E,EM,AX1 IZ,AXl,IZI,YM,FI,NP,ITS,SM,NCH,ICE, 
lAMLI 

e 
C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACOES DE ENGASTAMENTO NAS 
C EXTREMIDADES ÓE ELEMENTOS CURVOS DE SECAO CONSTANTE 
C OU VARIAVEL SUJEITOS A CARGAS DISTRIBUIDAS EM RELACAO 
C AO EIXO YM E DE DIRECAO PARALELA AO EIXO XM 
e 

REAL Ll30l,IZl30l,IZil41l 
DIMENSIDN AX(30l,AXl(41l,YM(4ll,F1(41l,NP(30l,SM(6 1 6),QEX(40l, 

1QDX(40) 1 DA(40l,DBl40l 1 YA(40l,YB(40l,XM(41),ZL4(4ll,ZL5(41l, 
2ZL6(41) 1 DL(6) 1 AMLJ(6) 1 AML(30 1 6l,NCH(30l,ITS(30l,EM(30l, 
3Z4141l,Z5141l,Z6(41l 

NCHl=NCH( 1 l 
NPI=NP(I) 
H=LI I l /1 NPI-11 
DO 10 K=l,NPI 
JK=K-1 

10 XM(Kl=JK*H 
READ(2 1 ll(YM(KJ,K=l,NPil,IFl(Kl,K=l,NPil 
READ(3' IISM 
IF(ICEl15,20,15 

15 E=EMII l 
20 IFIITSl!ll35,25,35 
25 DO 30 K=l,NPI 

AXI(Kl=AX(Il 
30 IZl(Kl=IZ(Il 

GO TO 40 
35 READl1 1 ll(AXI(Kl,K=l,NPil,l!Zl(Kl,K=l,NPil 
40 READIS,l)IQEXIJl,QOX(Jl,DA(Jl,DBIJl,YA(Jl,YB(Jl,J=l,NCHll 

1 FORMATl6Fl0.0) 
WRITEl5 1 2)(QEXIJl,QDXIJ) 1 DA(J) 1 0BIJl,YA(Jl,YB(Jl,J=l 1 NCHil 

2 FDRMAT(2(12X,Fl2.3l,4Fl2.3l 
00 220 J=l,NCHI 
DC=Llll-lDA(Jl+DB(Jll 
AC=ABSIYA(JI-YB(J)I 
IF(ABSIQEXIJll-ABSIQDXIJlll70,50,60 

50 QTX=O. 
QX=QEX(J) 
JC=O 
GO TO 80 

60 QTX=QEX(Jl-QDXIJI 
QX=QDX(Jl 
JC=O 
FY1=12.*YA(J)+YB(J))/3. 
GOTO 80 

70 QTX=QDXIJ)-QEX(J) 
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QX=QEXIJI 
JC=l 
FYl=IYAIJl+2.*YBIJll/3. 

80 KA=DACJI/H 
KB=DB C J 1/H 
KC=NPI-IKA+KB+ll 
KA=KA+l 
KD=KA+KC 
IFIDBIJlll00,90,100 

90 ZL4CNPil=O. 
ZL5CNPil=O. 
Zl6CNPll=O. 
GO TO 120 

100 00 110 K=KD,NPI 
ZL4CKl=O. 
ZL5CKl=O. 

110 Zl61 Kl =O. 
120 IFIDA(Jlll40,130,140 
130 KA=KA-1 

GOTO 160 
140 DO 150 K=l,KA 

ZL4CKJ=CAC*COSCFIIKlll/lE*AXICKll*IQX+QTX/2.l+IAC*YM(KII/IE* 
llll(Kl*COSCFICKlll*COX*CYM(KJ-((YA(Jl+YBIJ)l/2.ll+QTX/2.* 
ZIYMIKl-FYll l 

ZL5(Kl=(AC*SIN(Fl(Klll/CE*AXI(Kll*CQX+QTX/2.J+(AC*CL(IJ-XM(Klll/ 
1( E* I Z I ( K l *CDS ( F 1 ( K l l 1 * ( QX* 1 YM ( K 1- ( ( YA ( J l +YB ( J l 1/ 2. l Í +QTX/ 2 • * 
Z(YMCKl-FYlll 

150 Zl6 C K l =AC/ ( E* I ZI C K l *CDS ( F I( K l l l * ( QX* ( YM ( K )-( ( YA ( J l +YB ( J l l /2 • 1 l + 
lQTX/2.*CYMCKJ-FYlll 

160 KAl=KA+l 
KDl=KD-1 
00 200 K=KAl,KDl 
FY=ABS(YM(Kl-YB(Jll 
IFCJCJ180,170,180 

170 FY2=ABSIYMCKJ-YBIJJI 
FY3=FY2 
GOTO 190 

180 FY2=ABSCYA(JJ-YM(Kll+AC 
FY3=ABSCYACJJ-YM(Kll+2.*AC 

187 

190 ZL4(Kl=CFY*COSIFIIKIII/CE*AXl(Kll*COX+QTX/(2.*ACl*FY2l+(FY*IYMIKl
lYBIJll*YM(Kll/CE*IZICKl*COSCFICKlll*CQX/2.+QTX/(6.*ACl*FY3l 

ZL51Kl=(FY*SINIFICKIJI/IE*AXl(Kll*(QX+QTX/(2.*ACl*FY2l+CFY*(YM(Kl
lYB(Jll*ILCI)-XM(Klll/(E*IZI(Kl*COSIFI(Klll*CQX/2.+QTX/l6.*ACl*FY3) 

200 ZL6(K)=(FY*CYM(Kl-YBCJlll/CE*IZICKl*COSCFI(Klll*IQX/2.+QTX/16.* 
lACl*FY3l 

CALL QSFCH,ZL4,Z4,NPIJ 
CALL QSFCH,ZL5,Z5,NPIJ 
CALL QSFCH,ZL6,Z6,NPII 
DLC4l=Z4CNPI) 
DLC 5 l=ZS ( NPil 
OLC6l=Z6CNP!l 
DO 210 Kl=4,6 
AMLJ CKil=O. 
DO 210 KJ=4,6 

210 AMLJCK!l=AMLJ(Kl)+SMIKI,KJ)*C-Ol(KJ)) 
AMLCI,l)=AMLII,ll-(AMLJ(4l+OX*AC+QTX*AC/2.J 
AMLII,2l=AMLII,2)-AMLJ(51 
AMLCI,3l=-(AMLJ(6)+AMLJ(5l*l(I)-QX*AC*(CYACJl+YB(J))/2.l-QTX* 

lAC/2.*FYll 
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AML(l,41=AMLII,4l+AMLJ14l 
AML(I,51=AMLII,5l+AMLJl5l 
AML(I,61=AMLII,6l+AMLJ(6) 

220 CONTINUE -
RETURN 
ENO 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORO INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR DIHOR 
COMMON O VARIABLES 1136 PROGRAM 1724 

ENO OF COMPILATION 

li OUP 

•STORE WS UA OIHOR 
CART 10 OOFF DB ADDR 4B1D DB CNT 0076 

188 
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// JOB 

l 

LOG DRIVE 
0000 
0001 

A 63 

OOFF lOFF 

CART SPEC 
OOFF 
lOFF 

CART AVAIL 
OOFF 
lOFF 
20FF 

V2 M05 ACTUAL 32K CDNFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE LIBERILIB,1,AML,SMI 
c 

PHY DRIVE 
0000 
0001 
0002 

A 63 

C SUBROTINA PARA TRANSFORMACAO OAS ACOES DE ENGASTAMENTO NAS 
C. EXTREMIDADES DE ELEMENTOS DOTADOS DE LIBERACOES 
c 

DIMENSION LIBl30,61,AMLl30,6l,SMl6,6l,AMLT(30,61,SMTl6,6l 
READ(3'11SM 
DO 60 LB;l ,6 
IFILIBII,LBl)l0,60,10 

10 DO 20 K;l,6 
20 AMLT(I,K);AMLll,K)-AMLll,LBl*SM(LB,K)/SMILB,LBI 

DO 30 K;l,6 
30 AMLII,K);AMLTII~KI 

DO 40 J;l,6 
DO 40 K;l,6 

40 SMTIJ,K);SMIJ,KI-ISMIJ,LBl*SMILB,KII/SMILB,LBI 
DO 50 J;l,6 
DO 50 K;l,6 

50 SMIJ,K);SMTIJ,KI 
60 CONTINUE 

RETURN 
END 

FEATURES SUPPORTEO 
ONE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR LIBER 
COMMON O VARIABLES 440 PROGRAM 248 

END OF COMPILATION 

// DUP 

*STORE WS UA LIBER 
CART 10 OOFF DB ADDR 4898 DB CNT 0011 
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54048 



- - .~ -- - · - 190 - ---

PAGE 1 A 63 

li JOB OOFF lOFF A 63 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY ORIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFlG 32K 

li FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE TEMPEIL,E 1 EM,ALFA~ALF,AX,YM,FI,NP,ITS,ITM,ICE,TEMP,M, 
lSM,AMLI 

c 

54048 

C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ACOES OE .ENGASTAMENTO NAS EXTREMIDADES 
C OE ELEMENTOS RETOS E CURVOS DE SECAO CONSTANTE OU VARIAVEL 
C SUJEITOS A VARIACAO DE TEMPERATURA 
c 

REAL Ll301 
DIMENSION EMl301,ALFl30) 1 AXl30l,Fil41) 1 NPl30l,ITSl30l,ITMl30l, 

1SM(6 1 6) 1 AML(30 1 61,0Ll61 1 ZL5(41) 1 AMLJ(6),YMl41) 1 Z5141) 
DO 90 I=l,M 
REA013' IISM 
!FIICE! 10,20,10 

10 ALFA=ALFII l 
E=EM ( li 

20 IF(ITMIIll60,30,60 
30 IFlITSlIJISC,40 1 50 
40 AMLll,Il=AMLII,ll+E*AXlll*ALFA*TEMP 

AMLll,4l=AMLll 1 41-E*AXll)*ALFA*TEMP 
GO TO 90 

50 DLl4J=ALFA*TEMP*Llll 
AMLJl4)=-SM(4 1 4l*DLl4l 
AMLll,ll=AMLll,1)-AMLJ(4) 
AMLll 1 4l=AML(l 1 4l+AMLJ(4) 
GOTO 90 

60 NPI=NP(ll 
H=LII)/!NPI-11 
READ(2 1 l)(YMIKl,K=1,NPI),lFIIK),K=l,NPI) 
DLl4J=ALFA*TEMP*Llll 
DLl6l=O. 
DO 70 K=l,NPI 

70 ZL5(K)=SINI.FI(K))/COS(FI(Kll*ALFA*TEMP 
CALL OSFIH,ZL5,Z5,NPII 
DLl5)=Z5lNPI) 
DO 80 Kl=4 1 6 
AMLJ(Kll=O. 
DO 80 KJ=4,6 

80 AMLJlKI)=AMLJlKll+SMlKI,KJ)*l-DLlKJ)) 
AMLll 1 l)=AMLlI,1)-AMLJl4) 
AMLll,2l=AMLll,2l-AMLJl51 
AMLll 1 3)=AMLll,3J-(AMLJl6)+AMLJl5l*Llill 
AMLII,4)=AMLII,4)+AMLJ(4) 
AML(l 1 5)=AMLll,5)+AMLJl5l 
AMLll 1 6)=AMLll,6)+AMLJ(6) 

90 CONTINUE 
RETURN 
ENO 
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FEATURES SUPPORTED 
DNE WDRD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR TEMPE. 
COMMON O VARIABLES 20~ PROGRAM 556 

ENO OF COMPILATION 

li OUP 

•STORE WS UA TEMPE 
CART 1D OOFF DB ADDR 48A9 DB CNT 0027 

191 
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// JOB OOFF lOFF 

LOG DRIVE CART SPEC CART AVAIL PHY DRIVE 
0000 OOFF OOFF 0000 
0001 lOFF lOFF 0001 

20FF 0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FOR NESTOR GUIMARAES SOUSA 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGERS 

SUBROUTINE GUIMAIL,I,F,GN,GC;NP,IFOR,YM,FII 
e 

192 

A 63 54048 

C SUBROTINA PARA CALCULO DAS ORDENADAS E ANGULOS OE INCLINACAO DE 
C ARCOS PARABOLICOS, CIRCULARES E DE EIXO COINCIDENTE COM A LINHA 
C DE PRESSDES DA CARGA PERMANENTE 
e 

REAL Ll30l 
OIMENSION NPl30l,IFORl30l,YM14ll,Fll411,XMl4ll 
NPl=NPI li 
H=LIII/INPl-11 
DO 10 K=l,NPI 
JK=K-1 

10 XMIK)=JK*H 
IFIIFORIIl-2120,40,60 

20 DO 30 K=l,NPI 
YMIKl=l4.*Fl/lLlll**2l*XMIKl*ILIII-XM(Kll 

30 FIIKl=ATANll4.*Fl/lLlll**2l*ILIIl-2.*XMIKlll 
GO TO 80 

40 R=F/2.*ll.+ILlll/12.*Fll**21 
EC=R-F 
DO 50 K=l,NPI 
XC=Llll/2.-XMIKI 
YMIKl=SQRTIP.**2-XC**2l-EC 

50 FIIKl=ATANlXC/lYMlKl+ECIJ 
GOTO 80 

60 RM=GN/GC 
CP=ALOG(RM+SQRTIRM**2-l.lJ 
DO 70 K=l,NPI 
XC=Llll/2.-XMIK) 
QSI=l2.*XCl/Llll 
QCP=QSl*CP 
YM(Kl=F-F/IRM-l.l*(lEXPIQCPl+EXP(-QCPll/2.-1.) 

70 FllKl=ATANl(2.*F*CPl/1Llll*IRM-l.ll*IEXPIQCPl-EXPI-QCPll/2.) 
80 RETURN 

ENO 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORO INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR GUIMA 
COMMON O VARIABLES 116 PROGRAM 498 

END OF CDMPILATION 

// OUP 

WS UA GUIMA 
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COPPE/UFRJ PROGRAMA DE ENGENHARIA CIVIL 

ANALISE DE PORTICOS PLANOS COM ELEMENTOS DE EIXO CURVO E SECAO VARIAVEL ...........................•........................................... 
NESTOR GUIMARAES SOUSA 

ESTRUTURA NUMERO 1 

ESTRUTURA.EM ARCOS CONTINUOS OE SECAO VARIAVEL 
PAGINA 561 - KURT BEYER 
UNIDADES - TONELADA E METRO 

DADOS DA ESTRUTURA 

M N NJ NR NRJ E 

7 16 8 8 4 2100000.5 

COORDENADAS DOS NOS 

NO X y 

l º·ººº 0.000 
2 º·ººº 4.000 
3 10.000 0.000 
4 10.000 4.000 
5 20.000 º·ººº 6 20.000 4.000 
7 30.000 o.oco 
8 30.000 4.000 

- --- ------ - - --

PROGRAMA ARCOS 

·····----- ---·--·--·· 

, 



PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS 

MRC MRV MCT MCV MLB 

4 o o 3 o 

ELEMENTO JJ JK AX ll L ex CY 

I l 2 0.23100 0.00639 4.000 0.000 1.000 
2 3 4 0.23100 0.00639 4.000 0.000 1.000 
3 6 5 0.23100 0.00639 4.000 0.000 -1.000 
4 8 7 0.23100 0.00639 4.000 º·ººº -1.000 
5 2 4 VARIAVEL VARIAVEL 10.000 1.000. 0.000 
6 4 6 VARIAVEL VARIAVEL 10.000 1.000 0.000 
7 6 8 VARIAVEL VARIAVEL 10.000 1.000 0.000 

ELEMENTOS OE SECAD VARIAVEL 

ELEMENTO AXl AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 

5 0.07950 0.07840 0.01100 0.07600 0.07500 0.07460 
.+6) 0.07450 0.07460 0.07500 0.07600 o.onoo 0.07840 
+6) 0.07950 

6 0.07950 0.07840 0.01100 0.07600 0.07500 0.07460 
+6) 0.07450 0.07460 0.07500 0.07600 0.01100 • 0.07840 



+6) 0.07950 
7 0.07950 0.07840 

+6) 0.07450 0.07460 
+6) 0.07950 

ELEMENTO !Zl IZ2 

5 0.00263 0.00249 
+6) 0.00213 0.00215 
+6) 0.00263 

ó 0.00263 0.00249 
+6) 0.00213 0.00215 
+61 0.00263 

7 0.00263 0.00249 
+6) 0.00213 0.00215 
+61 0.00263 

ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO YMl YM2 

5 º·ººººº 0.55000 
+6) 1.80000 1.74900 
+6) º·ººººº 6 º·ººººº 0.55000 
+6) 1.80000 1.74900 
+6) 0.00000 

7 0.00000 0.55000 
+6) 1.80000 1.74900 
+6) º·ººººº --

0.01100 0.07600 
0.07500 0.07600 

IZ3 IZ4 

0.00236 0.00227 
0.00219 0.00221 

0.00236 0.00221 
0.00219 o. 00227 

0.00236 0.00227 
0.00219 0.00221 

YM3 YM4 

1.00000 1.35000 
1.60000 1.35000 

1.00000 1.35000 
1.60000 1.35000 

1.00000 1.35000 
1.60000 1.35000 

0.07500 
0.07700 

IZ5 

0.00219 
0.00236 

0.00219 
0.00236 

0.00219 
0.00236 

YM5 

1.60000 
1.00000 

1.60000 
1.00000 

1.60000 
1.00000 

0.07460 
0.07840 

IZ6 

0.00215 
0.00249 

0.00215 
0.00249 

0.00215 
0.00249 

YMó 

1.74900 
0.55000 

1.74900 
0.55000 

1.74900 
0.55000 

.... 
"' a, . 



ELEMENTO Fll FIZ FI3 

5 0.62423 0.54105 0.44767 
+6) 0.00000 -0.11955 -0.23736 
+6) -0.62423 

6 0.62423 0.54105 ·0.44767 
+6) 0.00000 -0.11955 -0.23736 
+6) -0.62423 

7 o.62423 o.s41os 0.44767 
+61 0.00000 -0.11955 -0.23736 
+6) -0.62423 

LIGACOES DOS NOS 

NO LIGACAO X LIGACAO Y LIGACAO Z 

l 1 1 O 
3 1 1 O 
5 1 1 O 
7 1 l o 

NUMERO DE CASOS DE CARREGAMENTO 1 

CARREGAMENTO 1 

DADOS DO CARREGAMENTO 

NLJ NLM NLC 

Fl4 F!5 

0.34557 0.23736 
-0.34557 -0.44767 

0.34557 0.23736 
-0.34557 -0.44767 

0.34557 0.23736 
-o.·34557 -0.44767 

Fl6 

0.11955 
-0.54105 

0.11955 
-0.54105 

o. 11.955 
-0.54105 

..... 
"' ..... 



o o l 

CARREGAMENTO DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO 6 

QEY QEX QDY 
-3.000 -3.000 

DESLOCAMENTOS DOS NOS 

NO DESL X DESL Y 

l 0.000000 0.000000 
2 -0.003718 -0.000000 
3 0.000000 º·ºººººº 4 -0.005479 -0.000122 
5 0.000000 0.000000 
6 0.00547'1 -0.000122 
7 º·ºººººº º·ºººººº 8 0.003718 -0.000000 

REACOES DE APOIO 

NO f{EAC X REAC Y 

1 0.2116 O. 0996 
2 0.0000 0.0000 
3 4.7022 14.9003 
4 0.0000 º·ºººº 5 -4.7021 14.9002 
6 0.0000 0.0000 
7 -o. 2116 0.0996 
8 º·ºººº º·ºººº 

QDX 

DESL z 

Q.000971 
o.oooa45 
0.002304 

-0.000498 
-0.002304 

0.000498 
-0.000971 
-0.000845 

REAC Z 

0.0000 
0.0000 

º·ºººº 0.0000 
0.0000 
0.0000 

º·ºººº 0.0000 

DA 
0.000 

08 
o.oco 

,..... 
"' 00 . 



ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO AMl AM2 

l 0.0996 -0.2116 
2 14.9003 -4.7022 
3 14.9002 4.7021 
4 0.0996 0.2116 
5 0.2116 o.0996 
6 4.9138 15.0000 
7 0.2116 -0.0996 

ACOES NAS SECOES EXTREMAS DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO AMSl AMS2 

5 -0.2299 0.0428 
6 -12.7542 -9.2991 
7 -0.1134 0.2046 

AM3 AM4 

-0.0000 -0.0996 
-0.0000 -14.9003 
18.8087 -14.9002 

0.8466 -0.0996 
0.8465 -0.2116 

18.6586 -4.9138 
-0.1501 -o. 2116 

CURVOS 

AMS3 AMS4 

-0.8465 -0.1134 
-18.6586 -12.7542 

0.1501 -0.2300 

AMS 

0.2116 
4.7022 

-4.7021 
-0.2116 
-0.09% 
14.9999 

0.0996 

AMS5 

-0.2045 
9.2991 

-0.0428 

AM6 

-0.8466 
-18.8087 

º·ºººº º·ºººº 0.1500 
-18.6585 

-0.8466 

AMS6 

0.1500 
-18.6585 
-0.8466 

..... 
\O 
\O 



COPPE/UFRJ PROGRAMA DE ENGENHARIA CIVIL 

ANALISE DE PORTICOS PLANOS COM ELEMENTOS DE EIXO CURVO E SECAO VARIAVEL 
•..........•.•.............•••••.........••.......•••.•........•••....• 
NESTOR GUIMARAES SOUSA 

ESTRUTURA COM ARCO E PILARES 
PAGINA 119 - FONSECA 
UNIDADES - TONELADA E METRO 

DADOS DA ESTRUTURA 

M N NJ NR NRJ 

5 12 6 6 4 

COORDENADAS DOS NOS 

NO X V 

1 9.000 0.000 
2 9.000 6.000 
3 27.000 0.000 
4 21.000 6.000 
5 0.000 6.000 
6 36.000 6.000 

ESTRUTURA NUMERO 2 

DE SECAO VARIAVEL , 

E 

2100000.5 

PROGRAMA ARCOS 

N 
O· 
o 



PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS 

MRC MRV MCT MCV MLB 

2 2 o l o 

ELEMENTO JJ JK AX 

l l 2 VARIAVEL 
2 4 3 VARI.AVEL 
3 5 2 o.s6500 
4 4 6 0.56500 
5 2 4 VARIAVEL 

ELEMENTOS OE SECAO VARIAVEL 

ELEMENTO AXI 

l 0.39200 
+6) 0.67000 

2 0.67000 
+6) 0.39200 

5 0.60000 
+6} 0.56500 
+6} 0.60000 

ELEMENTO !Zl 

12 L 

VARIAVEL 6.000 
VARIAVEL 6.000 
0.06000 'l.000 
0.06000 9.000 

VARIAVEL 18.000 

AX2 AX3 

0.43800 0.48500 

0.62300 0.57700 

0.59000 0.58100 
0.56600 0.51000 

122 123 

ex 

0.000 

º·ººº 1.000 
1.000 
1.000 

AX4 

0.53100 

0.53100 

0.57500 
o.57500 

IZ4 

CY 

1.000 
-1.000 

º·ººº o.oco 
0.000 

AX5 

0.57700 

Q.48500 

0.57000 
0.58100 

IZS 

AX6 

0.62300 

0.43800 

0.56600 
0.59000 

IZ6 

N 
o .... 



l 0.02000 
+6) 0.10000 

2 0.10000 
+6) 0.02000 

5 0.01200 
+6) 0.06000 
+6) 0.01200 

ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO YMl 

5 0.00000 
+6) 3.00000 
+6) 0.00000 

ELEMENTO Fll 

5 0.58817 
+6) º·ººººº +6) -0.58817 

LIGACOES DOS NOS 

NO LIGACAO X LIGACAO y 

1 l 1 
3 l 1 
5 o l 
6 o l 

0.02800 0.03800 

0.08080 0.06340 

o.06860 0.06560 
0.06060 0.06150 

YMZ YM3 

0.91800 1.66800 
2.91600 2.66700 

FIZ Fl3 

0.52063 0.41800 
-0.14678 -0.21834 

LIGACAO z 

o 
o 
o 
o 

0.04960 0.06340 

0.04960 0.03800 

0.06330 0.06150 
0.06330 0.06560 

YM4 YMS 

2.25000 2.66700 
2.25000 l.66800 

F14 FIS 

0.32166 0.21834 
-0.32166 -0.41800 

0.08080 

0.02800 

0.06060 
0.06860 

YM6 

2.91600 
0.91800 

f!6 

0.14678 
-0.52063 

..., 
O· ..., 



NUMERO OE CASOS OE CARREGAMENTO 2 

CARREGAMENTO l 
------------------------------------------------------------------------------------------
DADOS DO CARREGAMENTO 

NLJ NLM NLC 

O 2 1 

CARREGAMENTO DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO 3 

QEY 
-2.000 

ELEMENTO 4 

QEY 
-2.000 

ELEMENTO 5 

QEY 
-2.000 

QEX 

º·ººº 

QEX 
0.000 

QEX 

DESLOCAMENTOS DOS NOS 

QOY 
-2.000 

QOY 
-2.000 

QOY 
-2.000 

QOX 
0.000 

QOX 
0.000 

QDX 

DA 
0.000 

DA 
0.000 

DA 

º·ººº 

08 

º·ººº 

DB 
0.000 

08 

º·ººº 



NO DESL X 

l 0.000000 
2 -0.001435 
3 º·ºººººº 4 0.001435 
5 -0.001435 
6 0.001435 

REACOES DE APOIO 

NO REAC X 

l 3.7643 
2 0.0000 
3 -3.7643 
4 0.0000 
5 º·ºººº 6 0.0000 

ACOES NAS EXTREMIDADES 

ELEMENTO AMl 

l 29.5278 
2 29.5277 
3 º·ºººº 4 -0.0000 
5 3.7644 

DESL Y OESL z 

0.000000 0.000474 
-0.000162 -0.000011 

º·ºººººº -0.000474 
-0.000162 0.000011 

0.000000 -0.000229 
0.000000 0.000229 

REAC Y REAC l 

29.5278 0.0000 

º·ºººº º·ºººº 29.5277 0.0000 
0.0000 º·ºººº 6.4721 0.0000 
6.4722 º·ºººº 

DOS ELEMENTOS 

AM2 AM3 

-3.7643 º·ºººº 3.7643 22.5860 
6.4721 º·ºººº 11.5277 22.7501 

18.0000 45.3365 

, 

AM4 AM5 

-2'1.5278 3.7643 
-29.5277 -3. 7643 
-0.0000 11.5278 

0.0000 6.4722 
-3.7644 17.9999 

AM6 

-22.5861 
-0.0000 

-22.7503 
0.0000 

-45.3361 

..., 
o .... 



ACOES NAS SECOES EXTREMAS DOS ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO 

5 

AMSl 

-13.1190 

AMS2 

-12.8865 

AMS3 

-45.3365 

CARREGAMENTO 2 

AMS4 

-13.1190 

AMS5 

12.8864 

AMS6 

-45.3361 

----------------------------------------------------------------.--------------------------------
DADOS 00 CARREGAMENTO 

NLJ NLM NLC TEMPERATURA ALFA 

o o o -30.00 0.000010 

DESLOCAMENTOS DOS NOS 

NO DESL X DESL Y DESL z 

1 0.000000 0.000000 -0.000403 
2 0.002093 -0.001801 -0.000275 
3 0.000000 0.000000 0.000403 
4 -o.ooz'o93 -0.001801 0.000275 
5 0.004793 0.000000 -0.000162 
6 -0.004793 º·ºººººº 0.000162 

REACOES DE APOIO 

NO REAC X REAC Y REAC Z 

N 
o 
V, 



1 -0.8755 0.3499 0.0000 
2 0.0000 0.0000 0.0000 
3 0.8749 0.3501 0.0000 
4 º·ºººº 0.0000 0.0000 
5 0.0000 -0.3503 º·ºººº 6 0.0000 -0.3503 º·ºººº 

ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO AMl AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 

1 o.3499 0.8755 0.0001 -0.3499 -0.8755 5.2522 
2 0.3500 -0.8749 -5.2499 -0.3500 0.8749 0.0004 
3 º·ºººº -0.3503 0.0000 -0.0000 0.3503 -3.1530 
4 0.0025 0.3503 3.1529 -0.0025 -0.3503 º·ºººº 
5 -0.8750 -0.0000 -2.0982 0.8750 0.0000 2.0980 

ACOES NAS SECOES EXTREMAS DOS ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO AMSl AMS2 AMS3 AMS4 AMS5 AMS6 

5 o. 7279 -0.4854 2.0982 0.1219 0.4854 2.0980 



COPPE/UFRJ PROGRAMA OE ENGENHARIA CIVIL 

ANALISE DE PDRTICOS PLANOS COM ELEMENTOS DE EIXO CURVO E SECAO VARIAVEL ....................................................................... 
NESTOR GUIMARAES SOUSA 

ESTRTURA EM ARCOS CONTINUOS DESIGUAIS 
PAGINA 527 - HIRSCHFELD 
UNIDADES - TONELADA E METRO 

DADOS DA ESTRUTURA 

M N NJ NR NRJ 

ESTRUTURA NUMERO 3 

E 

7 14 8 10 4 2100000.5 

COORDENADAS DOS NOS 

NO X y 

l º·ººº 0.000 
2 º·ººº 5.000 
3 12.000 º·ººº 4 12.000 5.ooo 
5 42.000 º·ººº 6 42.000 5.000 
7 54.000 0.000 
8 54.000 5.000 

PROGRAMA ARCOS 

.., 
o ..., 



PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS 

MRC MRV MCT MCV MLB 

4 o 3 o o 

ELEMENTO JJ JK AX 

l l 2 0.40000 
2 3 4 0.50000 
3 6 5 0.50000 
4 8 7 0.40000 
5 2 4 0.40000 
6 4 6 0.60000 
7 6 8 D.40000 

ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO YMl 

5 º·ººººº +6) 1.92000 
6 º·ººººº +6) 4.89795 

+6) 2.44898 

lZ L 

0.02130 5.000 
0.04160 5.000 
0.04160 .5. 000 
0.02130 5.000 
0.02130 12.000 
0.07200 30.000 
0.02130 12.000 

YM2 YM3 

0.71999 1.27999 
1.68000 l.28000 
1.32653 2.44897 
5.00000 4.89795 
1.32653 0.00000 

ex 

0.000 

º·ººº º·ººº 0.000 
1.000 
1.000 
1.000 

YM4 

l.67999 
0.12000 
3. 36 734 
4.59183 

CY 

1.000 
1.000 

-1.000 
-1.000 

0.0'.10 
O.DOO 
0.000 

YMS 

l.91999 
0.00000 
4.08163 
4.08163 

YM6 

2.00000 

4.59183 
3.36734 

N 
o 
ao 



7 0.00000 o. 71999 1.27999 1.67999 1.91999 2.00000 
+6) 1.92000 l .68000 l.28000 0.12000 0.00000 

ELEMENTO Fll FJ2 FJ3 Fl4 FJ5 Fl6 

5 0.58800 0.48995 0.38050 0.26060 0.13255 0.00000 
+6) -0.13255 -0.26060 -0.38050 -0.48995 -0.58800 

6 o.58800 0.51914 0.44441 0.36397 0.27829 0.18822 
+6) 0.09495 º·ººººº -0.09495 -0.18822 -0.27829 -0.36397 
+6) -0.44441 -0.51914 -0.58300 

7 0.58800 0.48995 0.38050 o'~26060 0.13255 º·ººººº +6) -0.13255 -0.26060 -0.38050 -0.48995 -0.58800 

LIGACDES DOS NOS 

NO LIGACAO X LJGACAO y LJGACAO z 

l 1 1 o 
3 l l l 
5 l l l 
7 l 1 o 

NUMERO OE CASOS DE CARREGAMENTO 1 

C.4RREGAMENTO l 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DADOS 00 CARREGAMENTO 

, 



NLJ NLM NLC 

o o 3 

CARREGAMENTO DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO 5 

QEY QEX QDY 
-4.000 -4.000 

ELEMENTO 6. 

PY PX DA 
-15.000 º·ººº 10.000 

QEY QEX QDY 
-3.000 -3.000 
-3.000 -3.000 

ELEMENTO 7 

QEY QEX QOY 
-4.000 -4.000 

DESLOCAMENTOS DOS NOS 

NO DESL X DESL Y 

l º·ºººººº 0.000000 
2 -0.007623 -0.000147 

QDX DA 
o.oco 

yp py 

o.coo -15.000 

QDX DA 
o.oco 

20.000 

QDX DA 
o.oco 

DESL z 

0.0022ó5 
0.000042 

DB 
o.oco 

PX DA 
0.000 20.000 

DB 
20.000 
o.oco 

DB 
o.coo 

yp 

º·ººº 

N . .... 
o 



3 0.000000 0.000000 º·ºººººº 4 -0.004388 -0.000324 0.000384 
5 0.000000 0.000000 0.000000 
6 0.004388 -0.000324 -0.000384 
7 º·ºººººº 0.000000 -0.002265 
8 0.007623 -0.000147 -0.000042 

REACOES OE APOIO 

NO REAC X REAC Y REAC Z 

1 7.9568 24.7566 0.0000 
2 º·ºººº 0.0000 0.0000 
3 28. 7363 68.2432 -78.5646 
4 º·ºººº 0.0000 º·ºººº 5 -28.7363 68.2431 78.5651 
6 0.0000 0.0000 0.0000 
7 -7.9568 24.7567 º·ºººº 8 0.0000 0.0000 º·ºººº 

ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO AMl AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 

1 24.75ó6 -7.9568 -0.0000 -24.7566 7.9568 -39.7841 
2 68.2432, -28.7363 -78.5646 -68.2432 28. 73&3 -65.1172 
3 68.2431 28. 7363 65.1168 -68.2431 -28.7363 78.5651 
4 24.7567 7.9568 39. 7344· -24.7567 -7.9568 0.0000 
5 7.9569 24.7567 39.7841 -7.9569 23.2432 -30.7035 
6 36.6933 45.0000 95.8208 -36.6933 44.9999 -95.8202 
7 7.9568 23.2432 30.7033 -7.9568 24.7567 -39.7843 

ACOES NAS SECOES EXTREMAS DOS ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO AMSl AMSZ AMS3 AMS4 AMSS AMS6 

5 -20.3531 -16.1851 -39.7841 -19.5136 14.9258 -30.7035 
6 -55.4922 -17.0884 -95.3208 -55.4922 17. Ofl84 -95.8202 
7 -19.5135 -14.9258 -30.7033 -20.3530 16.1851 -39.7843 

"' ..... ..... 



COPPE/UFRJ PROGRAMA OE ENGENHARIA CIVIL 

ANALISE DE PORTICOS PLANOS COM ELEMENTOS DE EIXO CURVO E SECAO VARIAVEL ...........................•......•..••••.•...•...•....•.....•.••...... 
NESTOR GUIMARAES SOUSA 

ESTRUTURA EM ARCO COM TIRANTE 
PAGINA 115 - FONSECA 
UNIDADES - TONELADA E METRO 

DADOS DA ESTRUTURA 

M 

4 

N 

8 

NJ 

4 

NR NRJ 

4 2 

COORDENADAS DOS NOS 

NO 

1 
2 
3 
4 

X 

º·ººº º·ººº 12.000 
12.000 

y 

0.000 
6.000 

º·ººº 6.000 

PROGRAMA ARCOS 

ESTRUTURA NUMERO 4 

, 

"' ..... 
"' 



PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS 

MRC MRV MCT MCV MLB 

l 2 o 1 l 

ELEMENTO JJ JK AX Il L ex CV E 

l l 2 VARIAVEL VARIAVEL 6.000 0.000 l. 000. 2100000.5 
2 4 3 VARIAVEL VARIAVEL 6.000 0.000 -1.000 21000(10.5 
3 2 4 VARIAVEL VARIAVEL 12.000 1.000 0.000 2100000.5 
4 2 4 0.00040 º·ººººº 12.000 1.000 o.oco 21000004.0 

ELEMEN,OS OE SECAO VARIAVEL 

ELEMENTO AXl AX2 AX3 AX4 AX5 AX6 

1 0.12450 0.13920 0.15380 0.16840 0.18300 0.19760 
+6) 0.21240 

2 0.21240 0.19760 0.18300 0.16840 0.15380 0.13920 
+6) 0.12450 

3 0.22200 0.22000 0.21000 0.20600 0.20100 0.19800 
. +ó) 0.19700 0.19800 0.20100 0.20600 0.21000 0.22000 

+6) 0.22200 

ELEMENTO 121 122 123 1 Z4 IZ5 126 

1 0.00100 0.00140 0.00189 0.00249 0.00318 0.00402 
+6) 0.00500 



2 0.00500 0.00402 
+6) º·ººººº 

0.00318 0.00249 0.00189 0.00140 

3 0.00566 0.00522 0.00481 0.00453 0.00422 0.00405 +6) 0.00400 0.00405 0.00422 0.00453 0.00481 0.00522 +6) 0.00566 

ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO YMl YM2 YM3 YM4 YM5 YM6 

3 0.00000 0.91666 1.66666 2.25000 2.66666 2.91666 +6) 3.00000 2.91666 2.66666 2.25000 l.66666 0.91666 +6) 0.00000 

ELEMENTO Fll FIZ Fl3 Fl4 FIS Fl6 

3 0.78539 0.69473 0.58800 0.46364 0.32175 0.16514 +6) º·ººººº -0.16514 -0.32175 -0.46364 -0.58800 -0.69473 +6) -0.78539 

ELEMENTOS COM LI BERACOES 

ELEMENTO EXTREMO LIB X LIB y LIB z EXTREMO LID X LIB y LIB z 
4 2 o o l 4 o o l 

LIGACOES DOS NOS 

NO li GACAO X LIGACAO y L!GACAO z 

l l 1 o 
3 l l o 

-- .. - - ., . 



NUMERO OE CASOS DE CARREGAMENTO 1 

CARREGAMENTO 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
DADOS 00 CARREGAMENTO 

NLJ NLM NLC 

O O 1 

CARREGAMENTO DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO 3 

QEY 
-1.000 

QEX 

DESLOCAMENTOS DOS NOS 

NO DESL X 

1 0.000000 
2 -0.002335 
3 0.000000 
4 0.002335 

REACDES DE APOIO 

QDY 
-1.000 

DESL V 

0.000000 
-0.000104 

0.000000 
-0.000104 

QDX 

DESL Z 

0.001113 
-0.000587 
-0.001113 

0.000587 

DA 
0.000 

08 
0.000 



NO REAC X REAC Y REAC Z 

1 0.5795 5.9999 0.0000 
2 º·ºººº º·ºººº º·ºººº 3 -0.5795 6.0000 0.0000 
4 º·ºººº 0.0000 º·ºººº 

ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO AMl AM2 AM3 AM4 AMS AM6 

l 5.9999 -0.5795 0.0000 -5.9999 0.5795 -3.4772 
2 6.0000 0.5795 3.4772 -6.0000 -0.5795 -0.0000 
3 3.8491 5.9999 3. 4 772 -3.8491 6.0000 -3.4 772 
4 -3.2696 0.0000 0.0000 3.2696 º·ºººº 0.0000 

ACOES NAS SECOES EXTREMAS 00S ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO AMSl AMS2 AMS3 AMS.4 AMS5 AMS6 

3 -6.9644 -1.5208 -3.4772 -6.9644 1.5208 -3.4772 



COPPE/UFRJ PROGRAMA DE ENGENHARIA CIVIL 

ANALISE DE PORTICDS PLANOS COM ELEMENTOS DE EIXO CURVO E SECAO VARIAVEL •..........••.••.....••.......•........•••••....•••.••..............••• 
NESTOR GUIMARAES SOUSA 

ESTRUTURA NUMERO 5 

ARCO BIARTICULADO COM CARGA DISTRIBUIDA HORIZONTAL 
UNIDADES - TONELADA E METRO 

DADOS DA ESTRUTURA 

M N NJ NR NRJ E 

1 o 2 6 2 2100000.5 

COORDENADAS DOS NOS 

NO X y 

1 0.000 º·ººº 2 18.000 0.000 

PROGRAMA ARCOS 



PROPRIEDADES DOS ELEMENTOS 

MRC MRV MCT MCV MLB 

o o o 1 1 

ELEMENTO JJ JK AX 

1 1 2 VARIAVEL 

ELEMENTOS DE SECAO VARIAVEL 

ELEMENTO AXl 

1 0.60000 
+6) 0.56500 
+6) 0.60000 

ELEMENTO IZl 

1 0.01200 
+ó) 0.06000 
+ó) 0.07200 

ELEMENTOS CURVOS 

ELEMENTO YMl 

1 0.00000 
+6) 3.00000 
+6) 0.00000 

IZ L 

VARIAVEL 18.000· 

AX2 AX3 

0.59000 0.58100 
0.56600 D.57000 

IZ2 IZ3 

o.06860 0.06560 
0.06060 0.06150 

YM2 YM3 

0.91800 1.66800 
2.91600 2.66700 

ex 

1.000 

AX4 

0.57500 
0.57500 

IZ4 

0.06330 
0.06330 

YM4 

2.25000 
2.25000 

CV 

0.000 

AX5 

0.57000 
0.58100 

125 

0.06150 
O.Oó56C 

YM5 

2.66700 
1.66800 

AX6 

0.56600 
0.59000 

IZ6 

0.06060 
0.06860 

YM6 

2.'llóOO 
0.91800 

..,. 
>-' 

"' 



ELEMENTO Fll 

l 0.58817 
+6) 0.00000 
+6) -0.58817 

ELEMENTOS COM LI BERACOES 

ELEMENTO EXTREMO LIB X LIB 

1 l o 

LIGACOES DOS NOS 

NO LIGACAO X LIGACAO V 

1 1 1 
2 1 1 

NUMERO DE CASOS DE CARREGAMENTO 

DADOS DO CARREGAMENTO 

NLJ NLM NLC 

O O 1 

FI2 FI3 

o.s2063 0.41800 
-0.14678 -0.21834 

V LIB z EXTREMO LlB X 

o 1 2 o 

LlGACAO z 

1 
l 

1 

CARREGAMENTO 

FI4 

0.32166 
-0.32166 

LlB Y. l!B z 

o 1 

l 

Fl5 

0.21834 
-0.41800 

FI6 

0.14678 
-0.52063 

N ,_. 
\O 



CARREGAMENTO DOS ELEMENTOS 

ELEMENTO 1 

QEY QEX 
4.000 

DESLOCAMENTOS DOS NOS 

NO OESL X 

l 0.000000 
2 0.000000 

REACOES DE APOIO 

NO REAC X 

l -6.7103 
2 -2.12896 

ACOES NAS EX TREM IDADES DOS 

ELEMENTO AMl 

1 -6. 7103 

ACOES NAS SECOES EXTREMAS 

ELEMENTO AMSl 

l 5.9525 

QOY QDX 
2.000 

DESL Y DESL Z 

0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 

REAC Y REAC Z 

-0.6666 0.0000 
0.6666 º·ºººº 

ELEMENTOS 

AM2 AM3 

-0.6666 0.0000 

DOS ELEMENTOS CURVOS 

AMS2 AMS3 

-3.1685 -0.0000 

DA IJB YA 
0.000 9.000 0.000 

AM4 AM5 

-2.2896 0.6666 

AMS4 AMS5. 

-2.2747 -o. 7157 

YB 
3.000 

AM6 

0.0000 

AMS6 

0.0000 

N 
N 
o 



[ ] 
{ } 

[ R] 
[R]T 

[ ~] 
[ ~]T 
[ SM] 

[ SM*] 

[ SMD] 

[s] 

NOTAÇÕES 

Matriz quadrada ou retangular. 

Matriz coluna ou vetor. 

Matriz de rotação 

Transposta da matriz R. 

Matriz de Rotação Transformada. 

Transposta da Matriz de Rotação Transformada. 

Matriz de Rigidez do elemento. 

Matriz de Rigidez do elemento. transformada para 

liberações. 

Matriz de Rigidez do elemento referida aos eixos 
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da estrutura. 

Matriz de Rigidez da estrutura correspondente aos deslocamentos 

possíveis de ocorrer. 

[ S 3] Matriz de Rigidez Global da estrutura. 

[FM] Matriz de flexibilidade do elemento. 

{DM} Deslocamentos na direção dos eixos do elemento. 

{D} Deslocamentos na direção dos eixos da estrutura. 

{DL} 

{AM} 

{A} 

{AML} 

{AML*} 

{AE} 

Deslocamentos devidos às cargas. 

Ações na direção dos eixos do elemento. 

Ações na direção dos eixos da estrutura. 

Ações de engastamento perfeito na direção dos-eixos do elemento. 

Ações de engastamento transformadas para introdução de liberações. 

Cargas equivalentes nos nós. 
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{AC} Cargas combinadas nos.nos, 

{AD} Cargas combinadas nos.nos na direção.dos deslocamentos possíveis 

de ocorrer, 

ym 

E 

G 

PX 

py 

yp 

QEY 

QDY 

QEX 

QDX 

QX 

QY 

QTX 

QTY 

ya 

Cargas combinadas nos nos na direção das ligações de apoio, 

Reações de Apoio, 

Ãrea da seção transversal, 

Momento de inércia na direção Z. 

Abcissas dos pontos de divisão do elemento. 

Ordenadas do eixo curvo do elemento. 

Modulo de elasticidade longitudinal, 

Modulo de elasticidade transversal, 

Componente da carga concentrada na direção XM, 

Componente da carga concentrada na direção YM. 

Ordenada da carga concentrada em elementos curvos. 

Valor da carga distribuída na direção YM a esquerda. 

Valor da carga distribuída na direção YM a direita. 

Valor da carga distribuída na direção XM a esquerda. 

Valor da carga distribuída na direção XM a direita. 

Componente da carga distribuída uniforme na direção 

Componente da carga distribuída uniforme na díreção 

XM. 

YM. 

Componente da carga distribuída linear na direção XM. 

Componente da carga distribuída linear na direção YM. 

Ordenada à esquerda da carga distribuída paralela a XM 

tos curvos. 

nos elemen-
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yb Ordenada ã direi ta da ,mesma carga do item anterior. 

~ Ângulo entre a tangente ao eixo curvo do elemento e a direção XM. 

o Coeficiente de dilatação térmica. 

T Variação de Temperatura. 

y Ângulo entre os eixos XM e X. 

1 1 Valor absoluto. 
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