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RESUMO 

A automatização da determinação de linhas de influ

ência e envoltórias de esforços em estruturas sujeitas a car

gas móveis é tratada nêste estudo. 

são feitas considerações teóricas visando ao estab~ 

lecd.mento de um processo de determinação de linhas de influêg 

eia, aplicável a qualquer tipo de estrutura, sendo utilizoco o 

método dos deslocamentos para a resolução dos problemas de a

nálise estrutural. 

O trabalho é complementado com programas para comp~ 

tador eletrônico di~ital baseados na teoria desenvolvida e 

com subrotinas que possibilitam a inclusão de elementos com 

seçao transversal variável nas estruturas que se deseja analj_ 

sar. 
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RESUEm 

La détermination automatique des lignes d'influence 

·c·I; des coobes enveloppes des efforts dans les structures sou -

r.1.ises à des charges mobiles est le sujet de cette étude. 

Des considérations théoriques sont-y- faites envisa

geant l'établissement d'un procedé de calcul pour les lignes 

d'influence, qui soit applicable à tous les types de structures; 

la méthode qu'on a employée pour résourdre les problemes de 

calcul de structures est la méthode des déformations. 

Le travail a co=e compléraent deux programmes d'ordi 

nateur basés sur la théorie·développée et des sous-routines ~ 

permettent la considération dans les structures en étude; des 

éléments de section transversale variable, 
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l, INTRODUÇÃO 

Nas estruturas sujeitas a cargas m6veis, é necessá_ 

rio para fins de dimensionamento de cada um de seus .elementos 

constituintes, conhecer a solicitação máxima e mínima em cada 

uma de suas seções, A figura geométrica que representa a vari

ação das solicitações máximas e mínimas ao longo da estrutura 

é a curva envolt6ria de esforços solicitantes, 

extremamente penoso e que - -exige a ocupaçao ae 

cujo traçado é 

grandes quanti-
dades de homens - hora, uma vez que estas curvas não obedecem 

a nenhuma expressão matemática simples, Sua determinação é fei 

ta por pontos, obtidos pela aplicação das cargas m6veis sôbre 

a estrutura nas posições mais desfavoráveis para c·ada seção. 

A pesquisa da posição mais desfavorável das cargas 

m6veis é feita com o auxílio das linhas de influência, curvas 

representativas da variação de um esfôrço em uma· determinada 

seção quando se faz deslocar uma carga concentrada unitária 

ao longo da estrutura. 

A determinação destas curvas, indispensáveis para o 

cálculo das envolt6rias é, também, muito laboriosa. Foi com o 

intuito de minorar o tempo dispendido pelos projetistas em 

trabalho não criativo que êste estudo foi elaborado. Como a 

aplicação do que nêle é apresentado exige a utilização de um 

computador eletrônico digital, foi levado em consideração o 

porte reduzido da maioria dos computad9res instalados nêste 

País, sendo -a programaçao conduzida de modo a proporêionar 
uma ocupação de mem6ria interna a menor possível, ampliando 

assim, a faixa dos possíveis utilizadores dos resultados dêste 

estudo. 
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1.1. Objetivo 

O trabalho realizado teve por fim a investigação da 

possibilidade de programar o cálculo de linhas de influência e 

de envolt6rias de esforços de estruturas reticuladas em computª. 

dores eletrônicos digitais de médio e pequeno porte. Uma segun

da preocupação foi a de estabelecer um procedimento geral, que 

possibilite sua aplicação a qualquer sistema estrutural que pO§ 

sa ser discretizado. 

•. 1.2. Limites 

Embora utilizando um procedimento geral, o trabalho 

está circunscrito ao tratamento de dois tipos de estruturas: vi 

gas contínuas e vigas contínuas solidárias a pilares. Foram es 

colhidos êstes dois tipos, por serem êles os mais utilizadosros 

projetos de pontes, que constituem a maioria das estruturas su~ 

metidas a cargas m6veis. 

O programa que trata de vigas continuas fornece as li 

nhas de influência de momentos ·fletores, esforços cortantes e a 

envolt6ria de momentos fletores para o trem-tipo da Norma Brasi 

leira NB - 6; o programa que trata de vigas contínuas solidro::ia:s 

a pilares, fornece as linhas de influência de momentos fletores 

e de esforços cortantes na viga, momentos fletores e esforços 

axiais nos pilares, para cargas movimentando-se sôbre a viga. 

Ambos os programas aceitam estruturas constituídas de elementos 

de seção transversal constante ou variável segundo as leis parª 

b6lica.ou linear. 
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2. RE.'VISÃO DA LITERATURA 

O conceito de linha de influência é ampla.mente conhe 

cido e utilizado na determinação de esforços devidos a cargas 

m6veis em estruturas e a êle fazem referência todos OS' autores 

que tratam do cálculo estrutural. Entretanto, a determinação 

das linhas de influência pela aplicação pura e simples de sua 

definição apresenta dificuldades, sendo a maior delas o grande 

volume de trabalho exigido, que cresce à medida em que aumenta 

a complexidade da estrutura em estudo, 
Vários processos expeditos para o cálculo das linhas 

de influência foram desenvolvidos [1,2, 3] (,l!f), tendo em vista a 

minimização do trabalho mecânico. Além disso, foram publicadas 

tabelas de linhas de influência, o que constitui um passo ifil 

portante para a solução da questão em têrmos de tempo [l,4], O 

problema não foi, porém, inteiramente solucionado, uma vez que 

estas tabelas se destinam apenas ao cálculo de alguns tipos be:n 

definidos de estruturas, não possuindo portanto, uma propried!J: 

de fundamental que é a generalidade, 

Com a popularização do uso dos computadores eletr8ni · 

cos digitais, foram estabelecidas novas formulações para os 

problemas do cálculo estrutural, de maneira a melhor se adaptar 

às características de operação destas máquinas. A formulação D!! 

tricial (5,6,7], aliada à grande rapidez de operação dos can:P.!:l: 

tadores digitais promoveu o ret8rno .a uma formulação extrema

mente simples, na qual são usados apenas os conceitos básicos 

da Resistência dos M3.teriais, dispensando os intrincados proc~ 

--------------------,----------------------------------------. 
(*) Os nmneros entre colchetes referem-se à bibliografia. 
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procedimentos do cálculo hiperestático, que nada mais são do 

que processos matemáticos de resolução de sistemas de equações 

lineares, destinados a reduzir o tempo de cálculo mas que, em 

geral, mascaravam a realidade física,-não dando a seus aplica

dores meios de controlar as diversas fases daquelas sistemáti-
N 

cas tao complexas. 

Quando, entretanto, o trabalho é feito em computado

res de pequeno porte, surge imediatamente uma dificuldade, qµal 

seja a pequena capacidade de armazenamento de dados que êstes 

aparelhos possuem, Por exemplo, para o cálculo das linhas de 
A 

influencia de uma viga contínua de 5 vãos, cada vão divididoan -
10 partes iguais, seria preciso promover o armazenamento de 

cêrca de 2 500 valôres, somente relativos às linhas de influên 

eia de momento fletor. Quando se lembra que é preciso armaze

nar ainda os dados referentes à estrutura, o programa princi-
N 

pal e mais o conjunto de subrotinas de operaçao do computado~ 

é fácil imaginar que num computador de 8 000 posições de mem6-

ria é impossível a execução de· tal tarefa. 

Buscamos então nos métodos expeditos para traçado:·de 

linhas de influência, a solução ideal para o problema da ocup~ 

ção excessiva da mem6ria interna. Sua combinação com as técni

cas de computação eletrônica possibilitou a criação de um sis

tema nôvo de cálculo que possui, além da já citada qualidade as 
pouca ocupação da mem6ria interna, a de grande rapidez no pr.Q. 

cessamento. 
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3. r-IBTODO 

3.1. Determinação das linhas de influência 

Um dos processos clássicos mais utilizados para a o~ 

tenção das linhas de influência dos pontos de uma estrutura 

qualquer, consiste em determinar as linhas de influência dos 

vários tipos de esforços solicitantes para 

de cada junta da estrutura; feito isto, as 

-as seçoes 

linhas de 

em 'tôrno 

influên-

eia das seções situadas entre juntas são fàcilmente determini 

weis pela utilização simples dos conceitos da estática. 

3,1.1. Determinação das linhas de influência ms juntas 

Seja [s] a matriz de rigidez global da estrutura, 

obtida pela composição das matrizes [Si>l]i de rigidez dos el~ 

mentos. Seja ainda {EC} o vetor de esforços combinados nas 

juntas, obtidos pela soma algébrica das ações, sôbre as juntes, 

dos elementos considerados perfeitamente engastados e submeti 

dos a seus respectivos carregamentos, e das cargas diretamen

te aplicadas nas juntas. O vetor {D} de deslocamentos das jug 

tas é dado pela expressão 

{DJ = - [sJ-1 {Ec} (1) 

onde [s] -1 é a matriz inversa de [s].<*) 

-------------------------------------------------------------
(*) - Para uma melhor compreensão dêste parágrafo, ver o 

Apêndice A. 
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Seja [DI-1} i a matriz que representa os deslocamentos 

nas extremidades do elemento i da estrutura, em coordenadas 

locais do elemento, e que é formada com têrmos do vetor fD! 

submetidos a uma mudança de eixos conveniente. Os esforços raB 

extremidades de cada elemento i são expressos pelo vetor{EEL}. 
l 

e são calculados pela expressão· 

{EEL} i = [ID1] i {DI-1} i + {ECE} i (2) 

onde {ECE}i é o vetor das ações das juntas sôbre as extremidª 

des do elemento i quando submetido a seu sistema de cargas, 

considerado perfeitamente engastado e referido ao sistema de 

coordenadas do pr6prio elemento i• 

Na equação matricial (1) notamos que a única variá

vel independente é o vetor {EC}, uma vez que [s], e conseqüeg 

temente [s]-1 ,. são constantes em cada estrutura pois s6 depeg 

dem de sua geometria, Se fizermos uma carga concentrada unitá 

ria percorrer os elementos da estrutura que suportam cargas.ffii 

veis, teremos um vetor {EC} e um conjunto de vetores {EEL} i 1ª 

ra cada posição da carga. Se tomarmos as extremidades dos el~ 

mentes nas juntas da estrutura, modificando o vetor {EC} para 

cada posição da carga unitária e resolvendo as equações matri 

ciáis (1) e (2), obtemos as linhas de influência para as se

ções em tôrno das juntas. 

3,1,2, Determinação das linhas de influência em se

ções entre as juntas 

3,1.2,1. Linhas de influência de momento fletor 

-Seja uma seçao ª situada num elemento ide extremi-
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extremidades Jj e Jk. Para cada posição g.da carga unitá

ria, as linhas de influência de momento fletor das extremida

des J. e Jk, calculadas segundo o§ 3,1.1., fornecem a li-
J 

nha de fechamento do diagrama de momentos fletores da estrut~ 

ra. Caso a carga unitária esteja aplicada entre as juntas ••• 

Jj e Jk, temos que somar algebricamente à linha de fecharren 

to do diagrama de momentos fletores o diagrama da vigota est! 

ticamente determinada, de comprimento JjJk e submetida à 

carga unitária; do diagrama de momentos assim obtido é tira

da a ordenada da linha de influência de S no ponto de aplica

ção da carga unitária (Fig. 1). 

Vemos na Fig. 1 que, uma vez conhecidos M. e M. , 
JP !i:p 

abcissa relativa deª no o valor de 

vão ;h e da 

Lisp somente depende da 

posição P, podendo ser 

triângulos. Se§ estiver à esquerda 

nha :de influência é expressa por 

calculada por semelhança de 

de g, a ordenada da li-

LI = (1-'!. + m) • 1.J_ 
sp JP -to. - 1'L 

JP 

se 2 e E coincidirem, a expressão utilizada é 

e se estiver à direita de g a expressão empregada é 

(3) 

(4) 

(5) 

Nas expressões (3), (4) e (5) o valor de fil é dado 

pela expressão abaixo : 

m = r { 'i - Mjp Í' + l\p í (6) 



:r: l 

l 

l 
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b 

Fig. l - Determinação de uma ordenada de linha 

~e influência; caso em que a seção considerada e a 

earga estão no mesmo vão. 
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Se a carga unitária estiver em um ponto fora do ele

mento 1 a ordenada Lisp terá um valor coopreendido entre M. e 
NJP r,\: e que somente dependerá da abcissa relativa de .§. no vao 1 

p N 

(Fig.2). Sua expressao é: 

(7) 

3.1.2;2. Linhas de influência de esfôrço cortante 

As linhas de influência de esfôrço cortante têm co

mo característica, o fato de sofrerem uma descontinuidade no 

ponto para o qual são calculadas. Para haver definição da cur

va em todos os seus pontos precisamos conhecer as ordenadas éas 

seções infinitamente pr6ximas do ponto de descontinuidade à 

esquerda e à direita. 

Seja então uma seção§ situada num elemento 1 de e~ 

tremidades J. e Jk, cujas linhas de influência de esfôrço COE 
J . . 

tante são con.hecidas. Observando um diagrama de esfôrço cor-

tante, vemos que para posições J2. da carga m6vel unitária à e§ 

querda de§, a ordenada LISP da linha de influência tem o me§ 

mo valor que o da linha de influência da extremidade Jk, isto 

é, a extremidade à direita de§; de forma simétrica, se a po

sição g é à direita de§, a linha de influência LI terá o sp 
mesmo valor da linha de influência Jj, ou seja, da extremida-

de à esquerda de§ (Fig. 3). 

3. 2. Determinação das envol t"6rias de esforços 

Estas curvas são obtidas pela aplicaçãó.;das cargas 

m6veis sôbre as linhas de influência nas posições mais desfa-



s 

1·t 

F~g. 2 - Determinação de uma ordenada de linha. 

de influência; caso em que a seção considerada e a 

~arga aplicada estão em vãos diferentes. 
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Fig. 3 - Composição de linha de influência de e~ 

fôrço cortante em uma seção entre duas juntas. 

desfavoráveis (fig. 4) e representam os limites superior e in

ferior de solicitação em cada seção da estrutura. As cargas mi 

veis, em geral, são trens-tipos padronizados em norma 

constituídos por um grupo de cargas concentradas e uma 

-e sao 

carga 

uniformemente distribuida que pode atuar em uma exten~ão qual

quer, inclusive dividida, de maneira a produzir sempre a soli

citação mais desfavorável, 
-O esfôrço produzido em uma determinada seçao por uma 

carga concentrada é igual ao produto da ordenada da linha de 

influência da seção no ponto de aplicação da carga por sua in

tensidade; para cargas uniformemente distribuidas, o esfâiçotsm 

o valor do produto da intensidade da carga pela área delimita-
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delimitada pelo eixo da estrutura, pela linha de influência e 

pela amplitude da carga distribuida (Figs. 5a e 5b). O esfôr

ço produzido por um momento aplicado é igual ao produto do m2 

mento pelo coeficiente angular da tangente à linha de influêli 

eia no ponto de aplicação do momento. 

l 1 t 

Fig. 4 - Carregamento para produzir o máximo mQ 

mento positivo na seção S. 

1'----
1 1 

.d e::::::::: 
A y 

Figura 5 
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4. PROGRAMAÇÃO 

Foram feitos dois programas para computadores digi

tais, um para vigas contínuas e outro para vigas solidárias a 

pilares, utilizando os conceitos firmados nos parágrafos ant~ 

riores. Cada programa é explicado em detalhe, na forma de um 

diagrama de fluxo interpretado; num apêndice são apresentadas 

suas respectivas listagens. A linguagem utilizada foi a FOR

TRAlf. 

4.1. Programa para vigas contínuas 

Este programa calcula linhas de influência de vigas 

contínuas de até 5 vãos, Existe apenas uma limitação: a estr:!:l: 

tura não poderá ter vãos· de menos de 10 metros de comprimento, 

caso se deseje o cálculo·automático da envolt6ria de momentos 

fletores. Isto se deve a dificuldades na programação do posi

cionamento do trem-tipo em vãos menores que 10 metros. Para 

que o cálculo da envolt6ria seja feito corretamente é também 

preciso usar a simplificação do trem-tipo permitida na Norma 

Brasileira NB - 6 para vigas com vãos de mais de 30 metros de 

vão, que é a de considerar-se o trem-tipo como-sendo constitg 

ído por apenas uma carga uniformemente distribuida. 

4.1.1, Explicação do programa 

I. Entrada de dados 

(1) - Por meio de cartões perfurados são dadas as informações 

referentes à estrutura: no primeiro cartão perfura-se o nome 

da obra, que ficará impresso na primeira página de resultadcs; 



M significa o nwnero de vãos da viga contínua. IEN é um índice 

que informa se o usuário deseja ou não o cálculo da envolt6ria 

de momentos fletores; se fôr zero, a envolt6ria não é desejada 

e se fôr diferente de zero a envolt6ria será calculada. ISIM é 

o índice de simetria, isto é, uma variável que tem o valor zero 

quando a estrutura fôr simétrica e igual a um quando a estrut~ 

ra fôr assimétrica; BALl é o comprimento do balanço à esquerda 

e BAL2 é o comprimento do balanço à direita. CARGA é o valor 

da carga m6vel uniformemente distribuida do trem-tipo; TREM é 

o valor de cada uma das cargas concentradas do trem-tipo da ••• 

NB - 6. J é o nwnero do vão, L(J) é o comprimento do vão J, 

IZ(J) é o momento de inércia no meio do vão J, IE(J) é o momeu 

to de inércia no extremo esquerdo do vão J, ID(J) é o momento 

de inércia no extremo direito do vão J, LE(J) é o comprimento 

da mísula esquerda do vão J, LD(J) é o comprimento da mísula 

direita do vão J e INDI(J) é um índice ~ndicativo do tipo de 

variação da inércia do vão J: se INDI = O a inércia é constan-

te, se INDI = 1 a variação da 
• N IIIDI = 2 a variaçao de altura 

altura da peça é linear 

é parab6lica. Se IHDI =' 

e se 

O, basta 

perfurar o valor de IZ(J) pois o programa não tomará conheci

mento dos valôres de IE, ID, LE e LD. As unidades de entrada 

deverão ser metros e toneladas, porque os formatos de impressão 

dos resultados foram dimensionados para estas unidades. 

(2) - Ap6s tomar conhecimento das características da estrutu

ra, o programa as imprime, para contrôle do usuário; a seguir 

é feito o cálculo do nwnero de apoios e do nwnero de posições 

ocupadas pela carga m6vel unitária que percorrerá a viga, su

pondo cada vão dividido em 10 partes iguais, ... 

II. Geração da matriz de rigidez 
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(1) - A matriz de rigidez global é gerada pela composição das 

matrizes de rigidez dos elementos. Este contrôle iterativo:fà.z -com que seja calculada a matriz de rigidez de cada vao., 

(2) - Nêste ponto é verificado se o vão definido pelo contrôJe 

iterativo (1) tem inércia constante ou variável.· 

(3) - Se INDI í O a inércia do vão i é variável e é preciso 

lançar mão da subrotina MARIG que calcula os fatôres numéri

cos dos coeficientes da matriz de rigidez do vão i• Esta sub-

,rotina, elaborada especialmente para êste trabalho, será est~ 

dada no Apêndice B. 

(4)·- Se INDI = O significa que o vão i é de inércia constan

te e que os fatôres numéricos Al, A2 e B de seus coeficientes 

de rigidez são conhecidos e iguais a 4, 4 e 2, respectivameu 

te. 

(5) - De posse dos valôres dos coeficientes de rigidez calcu

lados pela subrotina ~IARIG ou com as constantes do ítem (4), 

a matriz de rigidez de cada vão é gerada e, simultâneamente, 

é feita sua composíção com as matrizes dos elementos adjacen

tes, de modo a formar a matriz de rigidez global da estrutura. 

(6) - Posteriormente, quando da determinação dos esforços nas 

extremidades de cada vão, será necessário conhecer os vaiôres 

dos c9eficientes da matriz de rigidez de cada elemento. Para 

isso, os fatôres numéricos dêsses coeficientes são armazenados 

na mem6ria auxiliar de disco, em registros correspondentes a:is -vaos. 
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III. Inversão da matriz de rigidez 

Na equação (1) mostramos que é preciso conhecer a ia 
versa da matriz [s] para que possamos calcular os deslocamen

tos das juntas da estrutura. Uma subrotina qualquer de inver
são pode encarregar-se disto. No caso presente foi utilizada 

a subrotina H'iP06 que é baseada no método. da partição. Para 

aumentar a economia de mem6ria interna, a matriz inversa ocu

pa a mesma posição que a matriz interna original; por estar.!!,_ 

zão a matriz [s], de agora em diante, representa a inversa da 

matriz de rigidez global da estrutura. 

IV. Cálculo das linhas de influência sôbre os apoios 

(1) - Este comando iterativo faz com que uma carga concentra

da unitária seja aplicada em um ponto da estrutura de cadavez. 

Os pontos de aplicação são tantos quanto o valor da variável 

NUC e suas posições são definidas pela divisão de cada vão da 
N 

viga contínua em 10 partes iguais. A razao para o contrôle i-

terativo começar no número 9 é que a numeração interna dos 

pontos da estrutura, por razões de programação, não coincide 

com a numeração de apresentação dos resultados; para os pos

síveis usuários do programa isto não constituirá dificuldade 

pois trata-se de característica interna do programa, sem ne-
,. 

nhum reflexo na preparaçao dos dados de entrada, nem na apre-

sentação dos resultados. 

(2) - Nêste ponto é testada a posição da carga concentrada:se 

INUC fôr igual a 9, significa que a carga está aplicada na e~ 

tremidade do balanço da esquerda e o apôio 1 está submetido a 

um momento igual a BALl x 1 ;(2a). 
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(2b)(2c) - Se a carga não está no balanço da esquerda, é pre

ciso averiguar se ela está no balanço da direita; isto ocorre 

quando INUC = lifUC e então o Último apôio fica submetido a um 

momento igual a BAL2 x l, 

( 2d)(2e) ( 2f) - .Él feito um Último teste de posição: se INUC fôr 

mÚltiplo de lO, quer dizer que a carga unitária está aplicada 

sôbre um apôio e nenhum esfôrço está solicitando a estrutura; 

um contrôle iterativo faz com que fiquem registrados em todos 

os arquivos correspondentes aos vãos da estrutura, que para 

aquela posição da carga a estrutura não sofre nenhum esfôrço 

solicitante. 

(3) - Se nnJC não fôr divisível por 10, utilizando o recurso 

de divisão por número inteiro na linguagem FORTRAN, é feita a 

identificação do vão em que está aplicada a carga concentrada; 

é a variável II. Define-se em seguida a abcissa relativa da 

carga m6vel dentro do vão II. Este grupo de operações fornece 

dados para o cálculo dos esforços nos elementos da estrutura 

considerados perfeitamente engastados, quando a estrutura é 

submetida à carga concentrada unitária, Evidentemente todoscs 

elementos terão esforços solicitantes nulos, à exceçãó do el~ 

mento em que se encontra a carga m6vel, 

(4) - .Él feito um teste para identificar o tipo de variação de 

inércia do vão II. Caso a inércia seja constante, os esforços 

são calculados por f6rmulas simples;. (4a). Se o vão tiver i

nércia variável será preciso aplicar a subrotina CHI·IB~, capaz 

de calcular aquêles esforços em elementos de inércia variável; 

(4b). Essa subrotina, especialmente elaborada para êste pro

grama, será explicada no Apêndice C. 
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(5) - A partir dos esforços nas extremidades dos elementos é 

construido o vetor de esforços combinados ro.s juntas, que será 

empregado no cálculo dos deslocamentos das juntas (v. eq.(l)). 

(6) - Este conjunto de operações representa a resolução da e

quação matricial (1) e nela são calculados ce deslocamentos das 

juntas da estrutura em virtude da ação de urna carga·concentrg 

da unitária aplicada na posição definida pela variável IlWC. 

(7) - Serão agora calculados os esforços nas extremidades de 

cada um dos elementos, de acôrdo com a equação (2). 

(7a) - Conforme dito no ítem II. (6), é preciso recuperar os 

têrmos da matriz de rigidez de cada elemento para que sejam~ 

fetuadas as operações matricia:is indicadas na equação (2). 

(7b) - são armazenados na memória auxiliar de disco, nos ar

quivos correspondentes a cada elemento e nos registros corre~ 

pondentes à posição da carga móvel, os valôres dos esforços nas 

extremidades de cada um dos elementos. Quando o contrôle ite

rativo (1) estiver terminado, em cada arquivo estará registrg 

da a linha de influência de esforços para as extremidades de 

todos os elementos da estrutura. 

V. Cálculo das linhas de influência de momento fletor para o 
-restante das seçoes 

(1) - E feito o cálculo do número de linhàs de influência que 

serão determinadas, pela utilização da variável ISIN (v. í -

tem I. (1)). Se a estrutura fôr simétrica, o número de opera

ções será reduzido à metade. 
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(2) - Este contrôle iterativo faz com que sejam calculadas as 

linhas de influência para uma seção de cada vez. 

(3) - Esta operação define em que vão está a seção para a qwl 

será determinada a linha de influência. 

(4),- A seção é definida dentro de seu vão pelas abcissas re

altivas SI e SILI. 

SI• l. S/L/ r L 

s 
l. 

Figura 6 

(5) - m feito um teste da posição da seção S. Se ThuC fôr 

divisível por 10 é sinal de que S está sôbre urna junta e sua 

linha de influência já está calculada; basta procurá-la na m~ 

m6ria de disco conforme mostram as operações (5a). Se INUCnão 

fôr divisível por 10, a seção S estará entre duas juntas e 

é preciso então calcular sua linha de influência. 

(6) - Para cada posição da carga m6vel unitária é preciso cal 

cular o esfôr~o produzido na seção s. Este contrôle iterativo 

faz com que a carga m6vel percorra tôda estrutura. 

(7) - Nêste ponto é definido o vão em que está aplicada a ca~ 

ga m6vel. 
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(8) - 'A posição da carga móvel é definida dentro do 

que ela está aplicada, pelas abcissas relativas XSI e 

l lCSJ • \, l 'X!:IIU ,e Li 

t 1 1 

l 
s 

l l 

1 1 

Figura 7 

XSILI. 

(9) - Na memória auxiliar de disco são lidos os valôres dos 

momentos fletores nas extremidades do elemento em que está lQ 

calizada a seção S, quando a carga concentrada está aplica.éa na 

posição J. Isto nos fornece, de acôrdo com o §3,1.2.1., a li 
nha de fechamento do diagrama de momentos fletores, 

(10) - Conforme visto no§ 3,1.2.1. o procedimento difere ca

so a carga móvel esteja ou não no mesmo vão que a seção S.Es

te teste lógico dá esta indicação. 

(11) - Se J e S não estiverem no mesmo vão, a ordenada da li

nha de influência para a carga em J tem o valor dado pela e~

pressão ( 7); ( v. § 3 .1. 2 .1). 

(12) - Caso J e S estejam no mesmo v.ão, é preciso conhecer o 

momento Xl'-10: o momento fletor no ponto de aplicação da carga 

móvel unitária, dado pela expressão (6). 

(12a) 

S e o 

- E preciso determinar a posição relativa 

ponto de aplicação da carga móvel, 

-entre a seçao 
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(12b) - Se a carga móvel estiver à direita de S, por meio de 

uma semelhança de trifuigulos calculamos a ordenada da linha 

de influência de Sem J. A expressão (3) nos fornece êste va

lor. 

(12c) - Se a posição da carga móvel coincidir com a de S, a li 

nha de influência tem o próprio valor XHO. 

(12d) - Se a carga móvel estiver à esquerda de S, por meio 

outra semeL~ança de triângulos, indicada na expressão (5), 

ca determinada a ordenada da linha de influência. 

de 
.,. . 
J.1-

(13) - i feito um teste na variável IEN (v. I.(l)) para que 

seja ou não calculada a envoltória de momentos fletores. 

VI. Cálculo da envoltória de momentos fletores 

t feita a aplicação do trem-tipo de pontes rodoviári 

as s8bre as linhas de influência de momento fletor, sendo pes

quisada a posição mais desfavorável da carga para cada seção.O 

tre~-tipo ~ simplificado, sendo a carga uniforme constante e 

as.cargas concentradas diminuidas, de maneira a anular o êrro 

cometido com o aumento da carga distribuida na região do veíc~ 

lo. As áreas das linhas de influência são calculadas pela re

gra dos trap~zios, com um êrro sempre inferior a 3%. 

(la) - A linha de influência de cada seção é analisada e seus 

val8res agrupados em dois conjuntos, NEG(LN) e POS(LP), caso 

sejam, respectivamente, de sinal negativo ou positivo.Inicial

mente~ feita a análise da ordenada da linha de influência na 

extremidade do balanço à esquerda. 



-(lb) - LP e 

de Ii!EG; como 

~ 22 -
~ 

LN sao, respectivamente, os contadores de P0S e 

P0S(l) e NEG(l) são conhecidos, a contagem come-

ça em 2. Simultâneamente são calculadas as primeiras parcelas 

das áreas nagativas e positivas das linhas de influência. 

(2) - Este contrôle iterativo fará com que todos os valôres 

previamente calculados da linha de influência sejam analisados. 

(3) - Iàrmeio desta declaração é feita a identificação do vão 

em que está localizado o ponto em análise. Isto é necessário 

pois o cálculo das áreas das linhas de influência é feito em 

cada vão separadamente uma vez que seus comprimentos mJ::J são 

iguais entre si. 

(4) - Esta declaração de decisão 16gica analisa se NN é multi 

plo de 10. Em caso positivo temos I~v sôbre um apôio e nêste 

ponto a linha de influ~ncia tem ordenada nula. Caso NN seja 

indivisível por 10, é preciso verificar o sinal de sua li

nha de influência para proceder à separação nos conjüntos 

. l'IEG e P0S; (5). 

(5a) - Se o valor da linha de influência tiver sinal negativo 

a variável NEG toma êste valor, na variável IN(LN) é armazen.ê:. 

do o. valor NN, a área negativa parcial da linha de influência 

é calculada e o contador LN é acrescido de uma unidade. 

(5b) - Se o sinal fôr positivo, são repetidas as operações-do 

ítem anterior, desta vez com as variáveis relativas aos valQ 
res positivos. 

(5c) - Se fôr igual a zero, é feito o mesmo desvio que no i 
tem (4). 
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(6) - Dentro da condição dos !tens (4) e (5c), é atribuído o 

valor zero às variáveis NEG e POS simultâneamente. Isso nos ª.!! 

sggur.a que tanto o conjunto dos valôres positivos da linha de 

influência quanto o dos negativos passa por zero quando as O,!: 

denadas da linha de influência tro-cam de sinal. 

(6a) - Se a iteração do !tem (.2) estiver em seu primeiro ci

clo, as áreas parciais AREPO e ARENE não devem ser calculadas, 

pois já o foram nas declarações do ítem (lb). 

(6b) - Finalmente é analisada a ordenada da linha de influên

cia no balanço da direita e calculada a área da linha de in

fluência da mesma maneira que para o balanço da esquerda. 

(7) - Com as operações descritas nos ítens (1) e (6) foram 

calculadas as áreas positiva e negativa da linha de influên

cia e seus valôres separados em dois conjuntos, conforme o si 

nal algébrico. No conjunto de operações (7) são selecionados os 

valôres máximo positivo e máximo negativo e identificadas suas 

posições através do valor das variáveis IP e IN. 

(8) - Estas operações identificam o vão em que está o máximo 

se cada um dos conjuntos em que foi separada a linha de infl~ 

ência. II é o vão do máximo negativo e III do máximo poái.tivo. 

Se o vão fôr o do balanço da esquerda as ordenadas da linl:ade 

influência sob as cargas concentradas são calculadas usando 

as declarações (8a). 

(9) - Para a aplicação do veículo do trem-tipo, considera-se 

como sendo uma reta a linha de influência entre dois pontos ai 

jacentes, determinados conforme a explicação dada nos§§ IV 
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·e V; isto nos permite obter a ordenada da linha de influênc~a . -sob o ponto de aplicação da carga por interpolaçao linear. O 

intervalo no qual é feita a interpolação varia conforme o ta

manho do vão em que se aplica o veículo-tipo, Uma decisão 16-
gica indica qual o caminho a seguir no cálculo das ordenadas 

negativas das lirL~as de influência, tendo em vista aquela CO)l 

dição •. 

(10) - Em seguida passa-se ao cálculo das ordenadas positivas 

da linha de influência sob os pontos de aplicação do veículo

tipo. A decisão lógica tomada nêste ponto indica se a ordena-
-da positiva máxima está no balanço da direita ou nao. Em caso 

positivo é feito o cálculo das ordenadas como no ítem (8a). 

(ll) - Nêste grupo de operações é feita a 'pesquisa da posição 

do veículo-tipo que produz o esfôrço mais desfavorável na se

ção, Conforme a inclinação da linha de influência à esquerda 

e à direita do ponto de máximo, deverá ser adotada uma posi

ção para o veículo-tipo capaz de produzir o esfôrço mais des

favorável. 

) 
J l l 

' 

~' 

! 
l ! L , 

~, 

Figura 8 
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Por esta razão existem várias expressões para as arde:nadls sob 

o veículo-tipo. 

(12) - i feito o cálculo do coeficiente de impacto para o vão 

onde está a seção em estudo, utilizando a f6rmula apresenta

da no ítem 7-a da Norma Brasileira NB - 2. 

(13) - Finalmente são calculados os valôres da envoltória no 

ponto designado pelo comando iterativo V. (2), já multiplica

dos pelo respetivo coeficiente de impacto. 

(14) - A variável auxiliar IJNUC faz com que a numeração in

terna fique igual à externa, para fins de impressão de resul

tados. 

(15) - A linha de influência para a seção IJNUC é impressa de 

maneira que a cada linha corresponda um vão de viga contínua. 

VII, Cálculo das linhas de influência de esfôrço cortante 

(1) - Da mesma maneira que a variável NUCI (v. ítem V.(1)) r~ 

presenta o número de linhas de influência de momento fietor 

no caso de haver simetria na viga, a variável MM determina o 

número de vãos para os quais haverá cálculo de linhas de in

fluência. 

(2) - Este comando iterativo faz com que sejam calculadas as 

linhas de influência de esfôrço cortante nas extremidades de 

cada vão. 

(3) - Esta instrução assegura que todos os pontos da estrutu-
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estruturá em que foi aplicada a carga m6vel unitária serão a

nalisados, 

(4) - são lidos na mem6ria auxiliar de disco os valôres das 

ordenadas das linhas de influência relativas ao vão definido 

pelo comando iterativo (2) e à posição da carga assinalada p~ 

lo comando (3), 

(5) - l preciso verificar se a carga está sôbre a extremidade 

esquerda do elemento definido pelo comando (1) ou não. 

(5a) - Se a carga estiver sôbre a extremidade esquerda do el~ 

mento, a linha de influência da esquerda do elemento tem o v~ 

lor 1,0 e a da esquerda o valor de EEL4, que é logicamente 1 
gual a zero. 

(6) - ~ feito nôvo teste para que possamos saber se a carga e~ 

tá sôbre a extremidade direita do elemento. 

(6a) - Se a carga estiver na extremidade direita, a linha de 

influência da extremidade esquerda toma o valor EEL3, que é z~ 

ro, e a da direita toma o valor -1;0. 

(7) - Se a carga estiver no meio do vão, as linhas de influên

cia tomam os valôres lidos na mem6ria de disco. 

(8) - Ap6s serem examinados todos os pontos, são impressas as 

linhas de influência para as duas extremidades do vão definido 

pelo comando (4). 

(9) - Ap6s estarem impressas as linhas de influência de esfôr-
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esf6rço cortante, passamos à impressão da envoltória de mo

mento fletor, conforme a variável IEN seja ou não igual a zero; 

(v. ítens V. (13) e I. (1) ). 
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Programação para vigas contínuas 

I. Entrada de dados 

T\TULO.S 

NO MI: 
./ 

., r,,., 1 ~ 1 M, e,AL! 

BAL2, 1 EN, 
CA~GP,,"Tli!Et,\ (!) 

J, L, IZ, IE, ID 

_1..E, LD 1 JtJl)J 

A 
_ l)Al)OS .'SOIIR& 

A e:1 ,11.ú T"'1"A 

./ 

-NJ"M+i 

l'lüC" lO•tJ:f+ i (2) 
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II, Geração da matriz de rigidez 

~------ (!) 
1 

(2) 

(4) 
Ai= 1./.. 
A2= /./. 

8= 2. 

jo 
C.ALL "1ARIG 

SCfal. ~ 2 joo ooo." IZ(i.)/L(l) 

.S(J,I)= S(1,l)+Ai1HSCM 
--- . - - . ~~ 

5(1,J+J)= b~ SCM 

.S(?+l,1-+Ú= S(I+l,I+i) + A2JSCJ,t 

-5(1+1,l) = S (1,1+1) 

ESCi&YA 

100' r 
Al,AZ, e, 

e 6) 

(ô) 
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III. Inversão da matriz de rigidez 

jcALL IMP 061 

IV. Cálculo das LI sôbre os apoios 

(Za.) 

(2c) 

fC (rJ:r) = -SAL2 

( ?i) 

I/\J U C -:: 

9,NUC 

lt • lN\JC fio 

(l) 

(2) 

L_ 

E":S C'REVA 

!1 1 r.JVC 

(2f) 
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CALCULO 

De 

[1:ce] 

I: 1, M 

(4) 

L - - -
EC(I) = EC(r')-1::cE(l,J) 

Ec(I•!) = EC(l+l)- ECE(.t,2) 

1- --- - -

1 

1 

L - 1:>( :1) : 1)(:1}+ s{;r,I,(.) oi €'.C'(o;.) 

< s) 



1 

L _ -

r-
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l~IA 
100 1 I 

Al, A2, 'e, 

6CM= 2 400 ooo.• l't(Ú/LC.) 

1 

L __ 

CAL CV L O 

{1:E:L} 

G~C~EVA 

I 1 JtJUC 

E6d, .... ,el;:L/j 

(1-b) 

'v. Cálculo das linhas de influência de momento fletor para 

o restan,t-e.- daS-&ey-Õ--e-eS-s---

_ - · Nutr, (Nvc=-n)i(2-1s11") + 10 -- --(+) 



I tJVC = 

,--
1 iO,,JIJCI 

1 

\(,~ loJvC/J.O 

SI=. 1c (,,.~e-to,~) 

SILl: 1.-SI 

1 1 - '3 1 "-IVC 

(t) 
< 

l{I(.-= ::r/!o 
1 

' 1 1 XSJ, .h(;r-lOHI() 

: (8) 

1 (9) 
1 

ILI: 1.-)(~I 

LEIA 

K' :I 

EELl, EELZ 
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l 2.) 

l;) 

(li) 

MVL.TIPLO 

OS J.O 

,-
1 

LEll>. 

\V.' ;r 

YL11'C-J)= EEL2 

L ___ _ 

(so.) 

LE" IA 

K'::r 
EEL 1 

YLll'"(;r): -EEL i 



1 

1 

1 
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(12) XM00= 

1 

1 

(12b) 

YLIF(j):@ 

L _____ _ 

)' L 11'(:r): 'XMOO 

i= o 

YLll=(J"): (1) (U) 

)J 

(t2J) 

YLll'(:r)" @ 

=O 
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VI, Cálculo da envolt6ria de momento fletor 

1 

1 

<.O )0 

ille:G(t)=YLIH~) 

"\>OS O) : 0. 

i116"G(!):O. 

Pos (J) = o. 
fJEG(i): O. 

l'OS(!), YLIF(9) 

AtE.Jt: = IIIEG> (.!')• ilALi/2. 

AtEl'O = 1'os(!;~BAL.l/:Z. 

11? ( () = q 
I rJ (f) = ~ 

LP: 2 

LtJ=2 

---->- (2.) 
1 

Kl: NtJ/iO (:'>) 

(16) 



1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 1 

(s ... ) 

111Ee.(L.i), VL1r(NN) 

/N(L,J), NIJ 

A~e.,e = · • ·. 
l.J> L•h! 

1 L _____ _ 

1 NEG(Ll'l). YL1f' (Nuc) 
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-PoS(L?): VL1,(>l>l) 

IP(~P): NN 

A~eeo, ... 
Ll'• Ll'+Í 

<O 

,: o 

(5b) 

;:>os e 1.1>) = o. 1--------< 
AllE"'íi• · · · · · 

NeG (LN) :O. 

1>05, (LP):O, 

1\14.G(Lol'): O. 

-Pos (L.P) = YLl~{wc 

Aeero, ... 

/r-J (LN): NIJC 

IP (L.P)= ,JIJC 

NE:G (LN\= O. 

l'OS (Ll'): 0-
/N(Ll'l) = 111,J 

1P(Li>): NN 

LP: L-P-1-i 

(6) 



1 
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N8'MAY e. NEG, U) 

PoMA~ : "PO$ U) 

Kx, J.S\I) 

1(1(: ll?(i) 

r - - - ;r._ 2, LiJ 

1 

1 

1 

f .(NEGC:r) 

1 

1 

1 
L __ 

1 

1 

L-

"J"-: 2, LP 

= ltl(!) 

~J( = /N(:r) 

<. l'<>S,(;r) 

= ll?(J) 
l>ôl'>!Al< = 'POS.(:r) 

KK e IP(:r) 

-,. 

('+) 



1. 

1 OR.l)J, ~A 512 ,__ __ =_O___., 

o.f?b2: · · · · 

i-------::-::-;-, = M 0R.I){, /!ff~P. qN 
o,u,z' .... 

o,ez,a ~ 9n 
o.el) 1./: •... 

Oli!lH = "'l/8 

0/i!O<,I • • • • • 

=O 

- 38 -

II• 1<.)C/iO 

Itl • l<.~/iO 

ORO I: li>' P. 5-, 

o,ez, 2, .. · · 

=.M 

(8) 

(8o.) 

> f.5 0R.0J• e~A 58 

0/el;);J: . " . 

(to) 
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1 
(H) 

1 ,,_. __ ..__....., 
oe1>õ= e-•il 5q5-, 

1 

""'º3' 555<., oet>~ • 5g;,g ORbl,,5558 

Dlll>'/ = • • • , 0120<1, •• ·, 012))4 • ·... Oflb'+• · · · · 

O.eb.3: ss,, 
0Rl>Y= • · · · 

tl= !. 
>i 

o.i,03, 558{3 

ORbY= •... 

>---IFJ• l,lj-,ooHL.(K) 

-NE (lolVC) • · · .. 

MOMPO(, .. uc'), .... 

(! 2.) 

(~3) 



1 

1 
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t:riJVC= loJUC-!O 

ll,JUC, YLlf (l) 

l, 9,llluc 

L ______ _ 

(14) 

VII. Cálculo das LI de esfôrço cortante 

LElA 

l ':r 

EEL?,, EEL4 

(z) 

(,") 

(4) 



VIII, 
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(s...) ,----,-----
YLII' (J') = {. 
HIF(~)· en<I-

;l:lOtI 

Ct,a.) 
•lo(?+I) ------

YL1.-(J')= •fl~ 

~L\F(~)~ -l. 

1 YL 1;-(;) , EEl?, 

1 ><L1,C1).-eeL<1-

I 
L - - - -- - _ _.___ _________ __J 

Impressão de resultados 

IMVlç;S.SÃo "bAs. 

LI b• e«o•i:o (8) 
C.Oi:TANTt;; 

L - - - - - - - ·- - - -

JMPrw,sÃo "111A 

5;,h.l0L.'TO RIA "DW 

M.OM&JTO 

FL6TOJ<: 

:: o 

(g) 
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4.2. Programa para vigas contínuas solidárias a pi-

lares 

Este programa calcula as linhas de influência de mo-

mento fletor para a viga e para as extr:emidades dos pilares, 

assim como de esfôrço cortante para as seções vizinhas das j~ 

tas e de esfôrço axial nos pilares. A única limitação do pro

grama diz respeito ao número máximo de juntas da estrutura que 

é 12 e ao número máximo de vãos que é 11. 

4.2.1. Explicação do programa 

Como êste programa e o de vigas contínuas baseiam-se 

nos mesmos fundamentos te6ricos, há passagens nos diagramas de 

blocos, que são idênticas em ambos os programas; nestas passª 

gens a explicação será omitida, fazendo-se apenas referência 

ao parágrafo correspondente na explicação d9 programa para vi

gas contínuas. 

I. Entrada de dados 

(1) - Por meio de um cartão perfurado são introduzidos os valQ 

res de M - número de elementos da estrutura, I'!H 

elementos da viga, NJ - número de juntas, NL 

- número de 

número de li-

gaçÕes, NJL - número de juntas com ligações, BALl - balanço 

à esquerda, BAL2 - balanço à direita, ISIM - Índice de sime

tria. 

(2) - Tendo conhecimento dêsses valôres o programa calcula o 

nú.mero de graus de liberdade da estrutura, 

(3) - Introduzem-se em seguida as coordenadas de cada junta da 
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estrutura, referidas a um sistema de eixos ortogonais. 

(4) - Uma série de operações 

te comando iterativo faz com 

seu tempo. 

(5) - Em um cartão perfurado 

do elemento, JJ(I) - número 

será feita para cada elemento; ês 
. -

que cada elemento seja estudado a 

-sao lidos os valôres I - número 

da junta da extremidade inicial do 

elemento I, JK(I) - número da extremidade final do elemento i 
AX(I) - área da seção transversal do elemento I no trecho de 

altura constante, IZ(I) - momento de inércia a flexão do ele

mento I no trecho de altura constante, IIIDI ( I) - indicador de 

tipo de variação de inércia do elemento. 

(6) - Se o elemento tiver inércia variável, em mais um cartãmi 

são lidos os valôres AE(I) - área da seção transversal no ex

tremo 1 do elemento I, IE(I) - momento de inércia a flexão no 

extremo j do elemento r,' LE(I) - comprimento da mísula do ex-- . 

tremo Í do elemento I e AD(I), ID(I), LD(I) que têm o mesmo 

significado, respectivamente, que AE(I), IE(I), e LE(I),apenas 

referindo-se à extremidade k do elemento I. 

(7) - Nêste - -conjunto de operaçoes sao calculados os êossenos 

diretores do elemento I no sistema de coordenadas adotado para 

a estrutura e também o comprimento L(I) do elemento I. 

(8) - Por meio de cartões perfurados é dada a conhecer a lista 

de ligações das juntas. Para cada junta que tem pelo menos um 

deslocamento impedido é dado em ordem: K - número da junta, 

LL(3K-2) - ligação segundo o eixo X do sistema global de coor-

denadas e que valeu,~, se o deslocamento fôr impedido, e zero, 
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se o deslocamento fôr livre ,LL(3K-l) - ligação segundo o eixo 

Y, LL(3""K) - ligação em tôrno do eixo Z. 

(9) - Por estas instruções é formada a lista cumulativa de li

gações das juntas , que será necessária mais adiante paraafo~ 

mação da matriz global de rigidez da estrutura. 

II. Geração da matriz .de rigidez global da estrutura 

(1) - Cada elemento é analisado separadamente e sua contribui

ção para a matriz de rigidez global é estudada, tendo em vista 

as ligações de suas extremidades. ~ste comando iterativo orde

na a análise individual de cada elemento. 

(2) - Nêste conjunto de decisões 16gicas é feita a re-ordenaçro 

das linhas e colunas da matriz de rigidez global, a partir dos 

deslocamentos impedidos de cada·junta. Ao fim dessas operações 

a matriz de rigidez global poderá ser dividida em quatro sub

matrizes, sendo a sub-matriz de dimensões N:·x N situada no cag 

to superior esquerdo, a sub-matriz correspondente aos desloca

mentos desconhecidos; (v. Apêndice A). 

(3) - Nêste ponto inicia-se a geração da matriz de rigidez do 

elemento em estudo, referida ao sistema global de coordenadas. 

~ feito um teste no Índice que indica o tipo de variação de se 

çâo transversal do elemento; se INDI(I) fôr diferente de zero 

a subrotina CHI'lEG calcula a parte adimensional dos coeficien -

tes da matriz de rigidez do elemento e em seguida é calcula,joo 

valor da variável auxiliar SCloll que representa o coeficiente de 

rigidez do elemento para um deslocamento unit~io segundo adi 

reção X do sistema de coordenadas locais do elemento; (3a). 
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(3b) - Se INDI(I) '" O, a parte adimensional dos coeficientês-éh 

matriz de rigidez são fixos e a variável auxiliar SCMl é cale~ 

lada por meio de uma expressão simples. 

(4) - Com os parâmetros adimensionais calculados segundo o ftem 

(3a) ou (3b) são calculadas as variáveis auxiliares SCí112, SCE3, 

e SC!-14; com elas são determinados os coeficientes da matriz ••• 

[SI,m], matriz de rigidez do elemento, referida ao sistema de 

referência global da estrutura; 

(5) - Posteriormente será necessário utilizar os valôres de .•. 

SCEJ., SCM2, SCM3, SCJ\14, Al, A2 e B; para isso êles são armaze

nados na memória auxiliar de disco em um registro correspondeg 

te ao vão I. 

(6) - E feito o cálculo do valor das variáveis auxiliares JJJ 

(7) - Este conjunto de operações distribui os têrmos da matriz 

[sr,:o] pela parte da matriz [s] de rigidez global que é utiliz,ê; 

da pelo programa. Esta parte compreende os coeficientes relati 

vos à influência dos deslocamentos desconhecidos sôbre asa,Ões, 

nas extremidades dos elementos, correspondentes a êsses deslo

camentos e sôbre as reações. 

III. Inversão da matriz de rigidez 

:I:: utilizada a subrotina IJ,]P36 baseada no método da partição pg_ 

ra inverter a matriz [s). Por medida de economia de memória,os 

têrmos da matriz (s]-1 são armazenados nas mesmas posições que 

a dos tên,os da matriz [S] ; doravante tôda referência à matri·z 

[s] estará na verdade. sendo feita à matriz (s]-l. 
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-IV. Cálculo das linhas de influência nas seçoes em tôrno das 

juntas. 

(1) - Inicialmente é feito o cálculo do número de posições que 

a carga móvel unitária ocupará sôbre a viga. 

(2) - tste comando iterativo fará com que a carga móvel unitá

ria seja aplicada em todos os pontos da estrutura; (v. Progra

ma de Vigas Contínuas, ítem IV.(1) ). 

(3) - Em seguida são calculadas as variáveis II e K, respecti

vamente, vão em que está aplicada a carga móvel unitária e nú

mero de ordem do décimo de vão em que está aplicada. 

(4) - ~or meio dêste teste é averiguada a posição da carga mó

vel; se ela.estiver na extremidade do balanço da esquerda, a 

junta 1 estará submetida a urna carga vertical igual a -1,0 e a 

um momento igual a BALl ~ 1,0. 

(5) - Se a carga não estiver no balanço da esquerda, por meio 

dêste teste verificamos se a carga está no balanço da direita; 

em caso positivo, a junta mais à, direita da estrutura estará 

submetida a uma carga vertical igual a -1,0 e a um momento i

gual a -BAL2 x 1,0. 

(6) - Se a carga não estiver aplicada na extremidade do balan

ço da direita, êste Último teste localizará a carga móvel uni

tária de maneira análoga ao exposto nos ítens IV. (2d) a IV.(5) 

do programa para vigas contínuas. 

(7) - Nêste conjunto de declarações o vetor {EC} é re~organiz§. 
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re-organizado de maneira a ficar compatível com are-organiza

ção da matriz [S]; no decorrer da re-organização o vetor {Ec} 
passa a chamar-se {AC} 

(8) - t feita a aplicação da equaçao matricial (1) e determinª 

dos os deslocamentos desconhecidos da estrutura. 

(9) 

{D} à 

:Esse conjunto de comandos retorna a ordenaçii'.o do vetor 

numeração primitiva, ao mesmo tempo que, investigando a 

lista de ligações das juntas, atribui o valor zero aos deslocª 

mentos impedidos. 

(10) - l feita agora a aplicação da equação matricial (2) para 

cada elemento da estrutura. Os resultados obtidos são arquiva

.dos de maneira ordenada na memória auxiliar de disco; quando 

estiver completo o ciclo de iteração comandado por IV.(2), em 

cada arquivo estarão registradas as linhas de influência para 

os esforços nas extremidades de cada elemento da estrutura;(ll~ 

V. Linhas de influência de momento fletor para seçoes da viga 

situadas entre as juntas 

Os ítens V.(l) a V.(5) são iguais aos ítens de mesmo número no 

programa para vigas contínuas. Se na decisão lógica tomada em 

V.(5) o valor de IITTJC não fôr mÚltiplo de 10, o ítem V.(5a)dê~ 

te programa é idêntico aos ítens V.(6) a V.(12d) de ·programam_ 

ra vigas contínuas. 

(6-)- ·""- Se·· INUC fôr ·mÚltiplo de-10, quer 

tudo está em uma Junta. Se ela estiver 

dizer que 

na junta 

da da viga, o índice nrnx toma o valor -1. 

-a-seçao em e~ 

mais à esquer-
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(6a) - Se a junta fôr a da extremidade direita o índice IlTEX 

assume o valor 1. 

(6b) - Se a junta fôr intermediária o índice INEX valerá zero. 

(7) - O contrôle iterativo fará com que sejam lidos no discoCB 

valôres da linha de influência que foram calculados no parágr~ 

fo IV •• Dependendo do valor de INEX a leitura é feita em dete_!: 

minados registros. Se I1TEX fôr zero, haverá duas linhas de in

fluência para a seção, una d~ cada lado. 

(8) - Com êstes comandos é impressa a linha de influência de 

momento fletor da seção de número IJNUC. 

VI, Cálculo das linhas de influência de esfôrço cortante na vi 
-ga em seçoes em tôrno das juntas 

Tudo se passa de maneira idêntica ao parágrafo VII do programa 

para vigas contínuas. 

VII. Cálculo das linhas de influência de momento fletor nas e~ 

tremidades dos pilares 

(1) - A variável VilllH determina, em função da variável ISHI o 

núr.iero de pilares para os quais serão calculadas linhas de in

fluência. 

(2) - Como as linhas de influência são para seções extremas de 

elementos, elas já estão calculadas e armazenadas no disco.Tu.~ 

ta lê-las de maneira ordenada e registrá-las nas variáveis ••• 

YLIF e XLIF, respectivamente, linhas de influência para as ex-
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extremidades j e k de cada pilar. - -
(3) - são impressas as linhas de influência de ambas as extre

midades. 

VIII. Cálculo das linhas de influ~ncia de esfôrço normal nos 

pilares 

i empregado o mesmo sistema que no parágrafo anterior. 
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Programa para vigas cont:l'.rn.i.as solidárias a pilares 

!."Entrada de dados 

r--

1 
1 
1 

L--

r----

IJ:rt, 6ALl, YU, IU 

K • i, NJ 

J', x(:r), Y(:r) 

l, :IJ' Ct), 'J'l((l), 

MCI), l~(:i), INblú 

:: o 

A6(I), leU), Le(!) 

A1>ú), ll)IJ), Ll)(1) 

( l) 

(2) 

(~) 

(4-) 

(5) 

(6) 



1 

1 

1 L __ _ 

1 

1 

1 
L __ _ 

,----
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Lh :n<Cr) 
L,, l"\C(2) 

XCl• ~(Ll)-)( (LlJ 

'YC l, y (LÍ)-Y(L1) 

L:.j)(CL2 4 YCL
21 

C~(Í),l<CLh 

CYCl), YCL/~ 

lC> LL (1i>t-Z) 

LL(3~-4), LL(W 

LLd!): LL{4) 

L __ Ll.c(«):LLc(l(.4) +LL (1.() 

( 1) 

(a) 

(~) 
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II. Geração da matriz de rigidez 

r-·-· --·- ---- - ---
1 

1 

1 

1 

.1 

1 

;ri= N + Llc( :r1) 
:/o 

:T2= N+LLc(n) 

J"i ~ ?, :r .J(f)-2 

!2~ ?, J"Jú). ~ 

J~: i:rJ(l) 

l< h 3 :riú) -2 

KZ~ ~ J'l((z)-! 

K?• õ Jl((I) 

J"2: J"Z- LLc(n 

( L) 

( 2.) 
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t------, to 
CllL.L Cl4ME:G 

'l>CMI• ..... 
sc,.1, E•M!r)/L.U) 
At : 1/. 
AZ = 1/. 
e~ 2~ 

(3) 

( :.b) 



/o 
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SCM 2:-.. ••• 

Sc1'!?,. . .. 

SC'4'1 • ••• 

CALC<Ji.O l>;, [SMD) 

escaavA 
\'l'14 1 l 

,e""\ '\OM:t1 so111:?, 

'i>CM-l,61,u, a 

J'lJ'• ?, 3l(l) 

JJ'',(. ; j 1( ( t) 

?.Loco J 

(4) 

(5) 

((.) 

('l) 



1 

1 

1 

L_ 

- 55 -

SLoco 1./. 

13LOCO 5 

13 Loco ~ 

I!I. Inversão da matriz de rigidez 

1 CAI.L IMl' ª" 

I'V. Cálculo das LI s8bre as juntas 

' 



r---------

EC(2)=-L 

Ec('~): l!>AL i 

(4o.) 

(So-) 

,.. , . ... . ~ 

ec(:i.n1) =-&AL2 · · 

#Nuc-1 

J"r:r = :nc (u-J) 

E.c(u:r.r-i) = _ J. 

- 56 -

lf: ltJ\JC /JO 

1( = !tJUC - to• ll" 

( 2) 

(?>) 

(lf.) 

e s) 

/Nt;u,/. PO .. f O 

I = !,M 

(G b) 

:f-o 

C,.LL C~1•lli.G 
lõt'EC(Il ,1) = .•.. 
ECE(Ir,'l-)= ·· .. 

-, 

CALCULO 'D~ fscJ 1 

aloco e _J 
.,____,:___......:,_ __ __,.,....__'.::==:=:J 



1 
1 

1 

1 

1 
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K• 'J"- LLcC:r) 

L - - - - - AC(1t) = C:c(K) 

r-------
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

:r = l, N 

(1) 

\(=,J+L.L.C (:r) 

(8) 

L ___ l:l(;r"):t,(;r) .. :t,(,.K)•Ac(i.:') 
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,----------

JE • !11JJ+!-! 

1)(.ri;): O, 

J' = '1"-i 

ll~é). l)(.:J') 

1 

1 

L _____________ _ 

l,.. ____ _ 

J'l = 31>JJ'(i') -2 

J'2., 3t J'J'(l)- !. 

J'~, ajJJ'(I) 

1(1• ~.J',:(l)-2 

1<2= 3• J'l((I)-i 

"3= 2.+J'K(t) 

LE \ A 
IH'/' I 

'SCM ·1 1 ~CM 21 S CM3 

~C/>f~, Al,/12, ~ 

(<J) 

(lo) 



1 

1 

L ___ _ 
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J 
C"ALeULO l>S {HLi 

bLoco. :J (lo) 

I ESCfEV4 I 

l I I•NC 

EEL4, ... EêLé 

' \ 

- ·- - -

V. LI de momento fletor para seções da viga situadas entre 

as juntas 

NUCl 0 (1Juc-H)/(Z.-ISIMJ +~O (l) 

r----- INUC = 40,tJVCJ (2) 

\(: l'-'IJC /Jo (~) 

6l, 

'::>IL 1 "- • • • • 
(~) 



(So-) 

r--:-----

1 1 

1 1 
1 

1 

1 

1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

YLIF[ :, .. 

YLJF!: ... 

K K• ;;Jio 
l<S.I: ... 

l<S.IL.I: • • • 

Ui\A 

I(' :r 

XM O: ... 

1 

TOL, S l<.N(.0005,YLIFI) 

Ytr.(-.r) •YLIFí + ,-ot 

L------ --
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J\lúLT, b& fO 

(6) 

{61,) 
~---'-----1 

LE"IA 

1( 'j 

/r-!€X = D 

IK• K-i 

LEHA 
I(' ;r 

{EclJ 

Ir.li)(: -! 

() -----7 

LEIA 

JI(' ;j 

YLi> (3), ... 

1 

1 

1 
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1 

L_ 

l;:J"IJ\JC: /IJllC-iO 

LhJHA ne l>l· 

•1.vÊiJc, A ,u, 
1.êÇÃo J;TIJ\/C 

- 61 -

YLIF (:,): - - --

l 1: 1 A 

II<' :r

{H.L} 

- XLIFC•): --- -

LIJ,JHAS 1) i /tJ

FLIJEIJCIA "º *º 
Af>o10 

1 

1 

- - __ J 

l:fN\I C: llJ\JC•lO 

l-1tJHA ~ 1) ~ 

1 .. FLv6~CIA À 
E'SQ. i: i °l'tR, DA 

:tu N TA 

(a) 
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VI. LI de cortante para a viga em seções vizinhas às juntas 

r-----_ -----

1 

1 

1 

1 

L_ 

r----------
1 

1 

1 

(s .. ) 

WLIF: 1, _.êlil2 
YLIFC:r), , , , , 
X<IF(:r)= , . , , 

L - - --

LEIA 

I 'J 

L 1N\.\A.S t)6 tNi:-Lv

ê.Nc IA t1o• 6'$.~0IZ

qo CO RTApiTC. 

(2) 

YLl,(;r), · · ·, 
Wl\l', e··, 
1« ... 1,(l')= • ·, 
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VII. Linhas de influência de momento fletor nos pilares 

(2) 

)(~\F[:r) o ••. 

1 

L - - YLll'(:r), .. . 

1 

1 

L ____ _ 
Lh04AS t,ê lNR.U-

ê.ic,,>. b• "'°"''"'º ( 3) 
Fl6"T02 ;.,ru, 1>1t.AP5';3' 

(l) 
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VIII. LI de esfôrço normal nos pilares 

r---

L __ _ 

1 
L ______ _ 

LEIA 

l 1 :r 

EE"Li 

YLIF (:r) •... 

L/1\SlfAS b& INFLIJ

Ê-aCIA 1>e etP5°J1f.O 

/J02MAL 

FIM 

(:2) 
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5. DISCUSSÃO 

O estudo ora apresentado trata de assunto eminente

mente prático e a intenção do autor foi simplesmente a de dar 

solução a um problema importante dentro do campo da engenharia 

de estruturas que é o da determinação de linhas de influência 

de esforços em estruturas sujeitas a cargas m6veis. Para isso 

foram desenvolvidos dois programas para computadores eletrôni 

cos digitais, um tratando do problema em vigas contínuas e o~ 

troem vigas contínuas associadas a pilares, aplicando-se a 

ambos a teoria desenvolvida no Capítulo 3 e no Apêndice A. 

O programa para vigas contínuas foi concebido de m§ 

neira tal que as juntas da estrutura correspondem aos apoios 

da viga. Isso nos perillite afirmar que não haverá deslocamentos 

verticais nas juntas, e que podemos então utilizar uma matriz 

de rigidez, para os elementos, que leva em consideração ape

nas as rotações sofridas por suas extremidades. Essa medidav~ 

io a simplificar sobremaneira a programação e diminuiu consi

deràvelmente a ocupação de mem6ria interna do computador. Por 

outro lado, isso impede que determinemos uma junta no meio de 

um vão se fôr de conveniência dobrar o número de seções enque 

se obtém ordenadas de linha de influência, no caso de vigas 

com vaos muito grandes, uma vez que o programa calcula automà 

ticamente as ordenadas em 10 seções por vão. A prática, no en 

tanto, nos mostra que para os tipos usuais de vigas contínua~ . 
o sistema empregado é perfeitamente satisfat6rio. Este progr§ 

ma calcula também os momentos máximo positivo e máximo negati 

vo, em cada seção, devidos.à ação deu.~ trem tipo de configu-
-raçao geométrica definida pela Norma Brasileira NE - 6 e apr~ 

senta os resultados já.multiplicados pelo coeficiente de im

pacto relativo ao vão em que está localizada a seção. Em rel§ 

\ 
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relação ao esfôrço cortante, o programa apenas apresenta as li 
nhas de influência para seções imediatamente à esquerda e à di 
reita dos apoios. A envolt6ria dêsses esforços não é também ca! 

culada, ficando por conta do usuário do programa a aplicação do 

trem-tipo sôbre as linhas de influência. A omissão dêsse cál -

cu.lo deve-se ao fato de ter sido a economia de mem6ria do com

putador objeto de grande preocupação; a programação do cálculo 

daquela envoltória aumentaria grandemente a ocupação de mem6 -

ria com um trabalho que pode ser feito com grande simplicidade, 

e não permitiria o processamento dêste programa em computado -

res de 8K de capacidade, que constituem maioria nêste País. 

O programa para vigas contínuas solidárias com pila

res é bastante mais geral e completo que o para vigas contínu

as simples, embora não calcule envoltórias de esforços. Foiêl.e 

concebido inicialmente para o cálculo de linhas de influência 

dos esforços numa estrutura como as apresentadas na Figura 9; 

' Figura 9 

como na programação não foi feita nenhuma restrição quanto ao 

tipo de estrutura além da hipótese de ser ela plana e de jun

tas rígidas, o programa resultou completamente geral, podendo 

determinar linhas de influência para estruturas, planas e de 

ju.~tas rígidas, de qualquer tipo, inclusive com mudança súbi

ta de seção transversal em qualquer elemento. Um exemplo de Q 

corrência de variação súbita de seção transversal está nos pi
lares engastados em tubulÕes. 



- 67 -

'il(;.A VIGA .--
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l 1 
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Figu:ra 10 

Ao contrário dos processos clássicos de cálculo de 

esforços em estruturas, o sistema ora empregado leva em consi

deração as variações de comprimento sofridas pelos elementos 

constituintes da estrutura. Isto aumenta o rigor do cálculo e 

conduz a resultados interessantes e dignos de registro: na de

terminação da linha de influência de esfôrço normal em um pi

lar, a ordenada da linha na junta formada pelo pilar e pela v_i 

ga tem valor 1,0 pelo cálculo clássico; na verdade, devido ao 

encurtamento sofrido pelo pilar, há uma repartição de esforços 

normais entre os outros pilares e a ordenadà tem um valor real 

um pouco inferior a 1,0. 2sse encurtamento axial introduz ain

da outros efeitos que normalmente não são considerados no cál

culo pelos processos clássicos: a ordenada de linhas de influ

ência de momento fletor não passa obrigatoriamente por zero em 

uma junta pois existe sempre um momento devido ao encurtamento 

do pilar; também nas linhas de influência de esfôrço cortante 
N .J...A · .L' A para seçoes em corno das juntas ocorre um .cenomeno semell1ante 
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ao que existe nas linhas de influência de esfôrço axial nos 

pilares, Finalmente, um efeito que ainda se observa nas linhas 

de influência de momento fletor para as extremidades dos pilª 

res que têm como apôio um engaste perfeito, é que a ordenada 

no eixo de simetria da estrutura (caso esta seja simétrica)da 

linha de influência para a extremidade engastada não está na 

relação B/Al com a mesma ordenada da linha de influência para 

a seção no tôpo do pilar (para elementos de seção transversal 

constante, a relação B/Al vale 0,5), Isto se deve ao encurta

mento longitudinal sofrido pela viga; o qual introduz deslocª 

mentes horizontais nas juntas situadas nos topos dos pilares, 

alterando conseqüentemente a relação entre os momentos no tô

po e no pé dos pilares, 

No Apêndice A é feita uma recordação sumária do ehª 

mado método dos deslocamentos em sua forma clássica e é mos

trado como se pode formulá-lo matricialraente. As observações 

ali feitas aplicam-se à teoria das estruturas de um modo ge

ral, não se limitando ao assunto tratado nêste trabalho •. O pª 

rágrafo que trata da condição de existência de solução para a 

equação matricial (4a) é especialmente importa."lte quando lidª 
~ 

mos·com estruturas auto-equilibradas, pois se nao introduzir-
-mos apoios fictícios na estrutura, isto é, se nao eliminarmos 

da matriz de rigidez global linhas e colunas de maneira a an~ 

lar os movimentos de corpo rígido, o sistema não terá solução 

detl!lrminada. 

Ifo Apêndice C é apresentada a subrotina CHIIBG que 

calcula os esforços de engastaraento perfeito na~ extremidades 

de um elemento de estrutura que tenha seção transversal vari.§.. 

vel e esteja submetido a uma carga concentrada unitária. O pr.Q. 

cesso empregado para êste cálculo é inédito e difere completª 

mente dos processos até agora utilizádos para isso, sendo in-
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inclusiv0 mais rigoroso e econômico. 

~ preciso acr0scentar uma palavra final sôbre uma 

publicação a que não nos referimos no Capítulo de revisão de 

literatura e que trata do problema da determinação das envol

t6rias de esforços com o auxílio dos computadores digitais. A 

leitura dêste artigo, [10) fornece elementos de grande valia na 

discussão de nosso trabalho. Utiliza seu autor o chamado métg_ 

do das fôrças para a resolução.do problema hiperestático que 

é a determinação de esforços em uma viga contínua, tste méto

do, como sabemos, não é de fácil programação pois exige do a

nalista a escolha das inc6gnitas hiperestáticas, para entâoser 

formada a matriz de flexibilidade da estrutura. Para tipos e~ 

peciais de estruturas a programaçã9 é possível, desde que se

jam eleitas "a-priori" essas inc6gnitas; é o caso do trabalho 

ora mencionado, que apresenta uma teoria aplicável apenas às 

vigas contínuas, mas não às vigas contínuas solidárias com Pi 
lares. 

Outro aspecto em que há grande diferença entre os 

procedimentos daquêle artigo e do trabalho em apresentação é 

o que diz respeito a estruturas com seção transversal variável. 

Zm nosso trabalho a consideração de variação de seção trans -

versal é feita de maneira rigorosa, sendo efetuado o cálculo 

exato dos coeficientes da matriz de rigidez de cada element~ 

de acôrdo com a teoria da Resistência dos Hateriais. A adoção 

de uma seção transversal média para cada um dos elementos em 

que é subdividido o vão como é feito por aquêle autor, é exa

ta apenas quando o número dêsses elementos tende para infini

to, possibilidade em que não se pode ao menos cogitar. 

Consideramos que as diferenças acima ressaltadas soo 
suficientes para evidenciar os aspectos originais de nosso E,§_ 

tudo, embora reconheçamos que apresentamos apenas mais um prg_ 
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'processo para a resolução de uni problema clássico da engenha

ria estrutural. Temos a certeza de q_ue outros métodos surgirão, 

alguns talvez mais eficientes do q_ue êste, q_ue inclusive pod.§. 

rão utilisar material por n6s elaborado e apresentado. 
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6. DESEJ.llVOLVHBrJTO FUTU3.0 

A parte prática dêste estudo não é, certamente, com 

pleta e várias extensões poderiam ser feitas. Deixaram elas 

de serem feitas, porque o objetivo desta parte prática era o 

de comprovar a veracidade de urn desenvolvimento te6rico, 

havendo razão para que fôsse ela demasiadamente alongada, 

N 

nao 

a 

não ser para sofisticar esta apresentação. Vale, no entanto, 

registrarmos os pontos que podem ser desenvolvidos, visa.~do a 

autocratização total da análise estrutural: 

- a elaboração de subrotinas para o cálculo de a-
N 

çoes de engastamento perfeito e de coeficientes de matrizes de 

1-igidez para elementos com variação qualquer de seção trans -

versal, caso que ocorre, nas pontes executadas em concreto pr.Q. 

tendido. 

- a introduçãõ dos esforços devidos às cargas perm_ê: 

nentes nas envolt6rias de esforços. 

- apos a concretização dó ítem anterior, determinar 

para cada ponto da estrutura o coeficiente de fadiga pelo qual 

deverá ser multiplicada a seção de aço da armadura, nas estr~ 

turas executadas em concreto armado. 

- o cálculo das envolt6rias para todos os esforços 

solicitantes. 

a consideração da influência de elementos curvos 

nas vigas. 
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A:PENDICE A 

l\[Jl:TODO DOS DESLOCAf,ffiNTOS 

No corpo dêste trabalho, passagens há em que é pre

ciso lançar·mão da mecânica das estruturas para podermos efe- · 

tuar cálculos de esforços em estruturas, Opta.mos pelo emprêgo 

do método dos deslocamentos, também chamado método da rigidez, 

para a realização dêsses cálculos. Esta opção deve-se ao fato 

' de ser o método dos deslocamentos o mais apropriado paraaprQ 
N 

gramaçao em computadores eletrônicos digitais. 

Seja urna haste de características geométricas conh~ 

cidas, parte integrante de um sistema estrutural reticulado 

e submetida a um sistema de cargas. Os esforços a que suas e~ 

tremidades estão submetidas dependem exclusivamente das defo~ 

nações que o restante da estrutura lhe impõe e do sistema de 

cargas atuante. 

Suponha.mos que esta haste está impedida de se deslQ 

car em suas extremidades; os esforços nela atuantes 
N 

serao os 

devidos ao sistema de cargas agindo numa haste perfeitamente 

engastada. y 

i 

Figura la 

Se em seguida submetemos a haste aos deslocamentos 

oriundos da deformação da estrutura, aos esforços de engasta-
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engastamento somar-se-ao, algebricamente, os esforços devidos 

aos deslocamentos, que são iguais ao produto de cada desloca

mento pelo esfôrço produzido nas extremidades da haste por'de,ê_ 

locamentos unitários aplicados em cada uma das direções e con 

siderando-se impedidos os deslocamentos em tôdas as outras di 
N 

reçoes, 

Se aplicarmos um deslocamento unitário na·direção x 

à extremidade fil do elemento i, na extremidade ffi surgirá um 8§_ 

fôrço de reação igual e contrário ao esfôrço SN(l,l) = EA /L 
X 

aplicado na extremidade ill e necessário para o deslocamento u-

nitário, se o elemento tiver inércia constante, Se o elemento 

tiver inércia variável, o esfôrço será: 

SM(l,1) = 
E. 

(la) 

se a variação de altura da haste fôr linear e 

SH(l,l) _A_"'-](21) 
L-L..,.-L~ 

caso a variação de altura fôr parab6lica, 

~ é o m6dulo de elasticidade do material, 

Nas fórmul:as acima, 

L é o comprimento 
m 

da mísula da extremidade m, L n é o comprimento da mísula em 

n, 
N 

çao 

é a 

~ é o comprimento do elemento, A e A são as áreas das~ m n 
transversal nas extremidades me n, respectivamente, e Ax 
área da seção transversal na parte de inércia constante. 

Para os outros deslocamentos temos a correspondência 

entre deslocamentos e esforços, para um elemento de quadro~ 
no, na Figura 2a. Os valôres de a1 , a 2 e b dependem exclusi

vemente da geometria do elemento. ·'.;luando êste fôr de inércia 
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constante, a1 = 4, a 2 = 4 e b = 2. Quando o elemento tiver 

inércia variável, estas variáveis assumem valôres que dependem 

do tipo de variação de inércia da peça. GULDANS(t) apresenta 

detalhes sôbre o cálculo de a1 , a 2 e b, inclusive tabelas p~ 

ra os tipos mais comuns de variação de inércia. 

Usando os ·valôres indicados na Figura 2a, podemos d~ 
-terminar as expressoes para os esforços nas extremidades de ca 

da elemento: 

N:ac,.. = S.t.\. (J.1) ~ .. ,., · s111 (l.f) ~X'II, + u:')t\. 
N'lí,..: (a,+ai .. 2b)El/i! f.~ .. • (11,• b)i'}{.z ~ ... - (11,••,+2~) 6.}l, &'ti.., -1-(11,+b)~x,.f6,.. •N;,.. 

M'ô,.. 0 (•A,)f'{• bi._. ;, a, t¼, ~b .. - (Q,-1b)1t,. ~~ .. + 6 BI,{, fõ,. -,. f,{h"" 
Nac'M. = - SM ( !,f) ¼.,,. + SM (l.f) bi'IIA + .N~"" 

)'Jô"" = - c~,+o.z+2h)E !{3 ~i .. -(q,+h) tXz ~ .... 4 c~,+0.i-1 2b} Eftl bi., · (~i•b)';6 ~,. + N'ô.,. 

M_b"- 0 ( tl.it 6) cyLl. {ili<.,_ b ti,{ fÔ,., - ( "i, + bJ t~ {Ô"'+ <>z EJ,{, fà .._ -t- ,M;,,. 

(3a) 

As expressões acima podem ser escritas sob forma ma

tricial (v. Figura 3a), que, de forma reduzida fica 

{EEL} . = [Slcr] . {DMj . + {ECE} . 
l 1. l 1. 

(2) 

Analisando o sistema de 

membro da direita que as matrizes 

-equaçoes acima vemos em seu 

[m1] . e [ECE} . podem ser 
l 1. 

sempre determinadas, uma vez que dependem apenas da geometria 

do elemento e do sistema de carga. O mesmo não se pode dizer 

(*) - Os números elevados referem-se à bibliografia 
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do vetor coluna lDM}i pois êle depende de todo o resto da es

trutura, não podendo portanto ser conhecido de maneira simpJre. 

Suponhamos agora uma estrutura composta de hastes S.§. 

melhantes à que nos referimos nos parágrafos anteriores. Cada 

junta desta estrutura é ponto de concorrência de duas ou mais 

hastes ou então a extremidade de uma haste. Cada haste exerce 

sôbre a junta esforços iguais e contrários aos que suas extre

midades estão submetidas. Para que a estrutura esteja em equi

líbrio, é preciso que cada uma de suas juntas também o esteja 

e portanto que o somatório dos esforços de mesma natm·eza pro

venientes de cada haste ali concorrente seja nulo. Isto correg 

ponde a somar de maneira conveniente as equações do sistema(3a;) 

que interessam a -cada junta. Organizar1do as equações resultan- · 

tes dêstes somatórios, 

envolve os esforços de 

chegamos a um sistema 

engastamento perfeito 

de equações que 

nas extremidades 

de cada haste da estrutura, as características geométricas das 

hastes e, como incógnitas, os deslocamentos das juntas. 

[s] {n1 + {EcJ = {ol (S] {D} = -lEC} (4a) 

No sistema matricial acima, [s] é a matriz de rigi -

dez global da estrutura, formada pela composição dos têrmoscàs 

matrizes de rigidez [sn]i das hastes, referidas a um sistema 

global de coordenadas e {EC} é o vetor de esforços combinados, 

formado pelas resultantes de cada tipo de esfôrço em cada jun

ta. Resolvendo a equação matricial (4a) para lD}, vem: 

r, {n} = - [sJ-1 {Ec} (1), 

Referindo os valôres do vetor [DJ ao sistema de coo~ 

denadas de cada um dos elementos e levando seus novos valôres 
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ao sistema (2), podemos conhecer os esforços nas extremidades 

de todos os elementos da estrutura. 

Para melhor entendimento do processo acima descrito, 

façamos um exemplo simples. Seja um pórtico plano, esquematiz_ê: 

do na Figura (4a): 

z,_ __ J=-------::,~---,ª-----,---
@ 

I@ H 

\ 
ú 

Figura 4a 

Equações para os elementos, em coordenadas do própd.o 

elemento (v. Fig. la). 

Elemento 1: 

j,,l~i: SM(!.t\Ío<.,- SM(I.I), ~Xz.+N:~ 

Ni, = (1.1,+~ •• 21,)/-Y~~~. +(t-i,+b\ey".fô, - (1.1,->"ztZb),e~~ã• + (•,+Ü e¼,'11~,. +r-1;: 
,Mb4 = (1.1,+b;/·¼, ~1 + ;: E¼ fõi - ~' +b). E/4iz ~~, .,_ b1 fl/4 ~2 + M.;;4 
Nz4

2. ~ -SM(f.l), flJC1 + SM(l.1), (?12 + N:~ 
_ N;z.: -(q,+l.\z+Zb). E~3àc, -(q,+l,J,t1/4, i1+~,-,.q,+2h)/U!3 !õ2 -(4,+b),E¼, ~ ... N;~ 
_ M~~ (1;,-1-b)/1/u,f~,+ b,E){,'fJr(41,+bJ/Yit,~ãz .. .:t1E~f62.+_N.b~ 
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Elemento 2: 

~{:J2,= SM(U).i~xz...;.'i:,M(f,f)2,b,c1, t N~'"2. 

N~. = (c,,+<1,-1Zb). e~. íi• + c~,+b)tt,.Põ1 -( •.• ~,+ 2b\6¾,o ~'â~· ( •• ,b)2êt ,/Jà3 + N;~ 

M~2.·(a,-11.)2Et ái2 +. 4f ê½. ~hl, - ( .. ,.b)z ex, r~. + bz ê:J.{ 'Pz,~ + u;! 
r-J;0:-sM(1.,)2(arz. + s~(,,,)2 ~.ic. +P;~ 

.N~\,, -(<i,+4, +2b)~ ~(0• -(~,-1b),t¾_2-P~ + (Q,u2 +.z.b),t3/z! (~3.,.(1(2+!.)2~•~.3 ,.,_J~~ 

.Mb• = (q 2 +b\6f(.~ó2 + b.3E3/i:~ 2 -(a~+l,)/½,.Íi3+4~~a +,',f;~ 

Elemento 3: 

.N~3 = 'iiM(f,1)3 Çacõ - SM(/,1)~ ~li<,' +?J;; 
N;ll = (e;.,+c1. 2 +26)}~1> ~oª+ (1i,+b)/¼2 <Pb3 -~,t"lz+zi,)EY.,, ~~~ +ha ~~-;+ Mb; 
M;.: (q,+b\E¼·J~& .. a.11=½, "'cll - (q,+b).e!{i, .Í~y .. b., EJ.i "'º'/ + .Mi! 

l r r 0 3 
1Íx1i = -SM(l,Í).3 \313 + SM(f,1)3 ~ac'f + N><-1 

tJf,,. = -('1,+<12+2b)/~io1> -~.+b)ttz1a+ /q,+a,+.z4%3Ía'f-{.i,l-6)/lí•iv+~3., 

1-1t~ = {4,"*b)/~, ia3 4- h/¼, ~j _ (i.tlfi),/%· r~)I + q_f ~ ~'f "* M;:. 



- 82 -

-Uma vez obtidas as equaçoes para os elementos, pode-
-mos formar um sistema relativo às juntas, somando as equaçoes 

de elementos que interessam a cada junta, levando em considerª' 

ção a necessidade de usarmos um sistema de coordenadas global 

para tôda a estrutura; (v. Fig, 5a). 

Escrevendo sob forma matricial o sistema assim obti-

do, temos a expressão matricial apresentada na figura 

(4a); o 

6a. Uela 

primeiro -podemos identificar os 

membro é o vetor {Ec}, 
elementos da equaçao 

formado 

aplicadas sôbre as juntas, çom 

pela soma algébrica das cargas 

as ações de engastamento perfei 

to sofridas pelas extremidades dos elementos, estas, com o si

nal trocado. O segu.~do membro é o produto das matrizes (sJ e 

{D}• 
A matriz [s], da maneira como está escrita é singu

lar; isto pode ser fàcilmente demonstrado. Suponhamos que o 

vetor (EC} seja nulo, isto l, que tenha todos os seus elemen

tos nulos; isto vale dizer que a estrutura cuja matriz de rigi 

dez é [s] não está sujeita a nenhum sistema de cargas. Como não 

foi feita nenhuma hipótese de ligação da estrutura a um siste

ma de coordenadas, ela poderá somente sofrer deslocamentos de 

corpo rígido. A equação (4a) fica então: 

[s] {D} = { OJ (5a) 

Como o vetor {DJ pode ser qualquer, desde que entre seus ele -

mentos sejam mantidas as condições de deslocamento de corpo ri 

gido, a única solução não trivial para a equação matricial(5a) 

é ser a matriz [s] singular. A hipótese de ser nulo o vetor fEC} 

é válida pois a matriz [s] independe de outros fatôres além 

das características geomé.tricas da estrutura. A singularidade 

da matriz pode também ser encarada como uma consequ@ncia do fª 
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-fato de nao serem linearmente independentes os elementos do v~ 

tor {EC}; como os têrmos de {D} sâo todos independentes, a e

quação (4a) s6 poderá subsistir se existirem relações lineares 

entre as linhas de [s], o que, evidentemente a torna singuiar. 

Para que seja levantada a indeterminação do sistema (4a) é pr~ 

ciso eliminar tantas linhas e colunas da matriz [s] quantas f.Q. 

rem as combinações lineares exist.entes entre os elementos elo· v~ 

tor{EC}; para assegurar a compatibilidade do sistema é preciso 

retirar igual número de elementos dos vetôres {EC1 · e {D} • Essa 

eliminação de linhas e colunas não pode ser feita de maneira 

arbitrária é preciso suprimir linhas e colunas de maneira tal 

que todos os deslocamentos de corpo rígido possíveis sejam eli 

minados; (v~ OLIVEIRA11). 
Quando há na estrutura um número de deslo~amentos i~ 

' pedidos maior do que o mínimo necessário para impedir movimen-

tos de corpo rígido, o sistema (4a) pode ser simplificado, de 

maneira que somente as equações referentes a deslocamentos de.§! 

conhecidos participem de sua resoluçã,p. Inicialmente, reorgani 

zemos o sistema (4a) de maneira tal que no canto superior es

querdo da matriz de rigidez global da estrutura fiquem apenas 

os têrmos referentes a deslocamentos desconhecidos nas juntas; 

podemos então partir as matrizes do sistema, conforme a equação 

seguinte: 

[ 

1 . 
1 s s .. -,;.t ,::-] [-t-] . -[-:!-] (6a) 

[s] é a sub-matriz correspondente aos deslouamentos desconheci 

dos, {d) é a sub-matriz dos deslocamentos desconhecidos,{d~} é 

a sub-matriz dos deslocamentos conhecidos, { ed! é a sub-ma triz 
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dos esforços correspondentes áos deslocamentos desconhecidos e 

{eJé a sub-matriz dos esforços correspondentes aos deslocameg 
-tos conhecidos. Se levarmos a efeito a operaçao indicada na e-

quação matricial (6a), teremos: 

(7a) 

(8a) 

Resolvendo a equação (7a) para fd}, temos: 

(9a) 

Vemos na equação (9a), que para conhecermos os deslocamentos 

nas juntas da estrutura basta determinarmos a matriz inversa 

da sub-matriz [s], sendo conhecidas as demais matrizes que in . -
tervêm na equação. A equação (9a) é geral, podendo os elementos 

do. matriz { dc! ter qualquer valor. Normalmente f dJ é um vetor 

nulo e a expressão (9a) fica com o aspecto 

(10a) 

que é o mesmo da equação (1). 

Para finalizar o exemplo, uma vez resolvido o siste-

ma da Fig.6a como na 

ços nas extremidades 

ou (2a). 

equação (10a), podemos conhecer os esfor 

dos elementos, aplicando as equações (3a) 
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APlli'JDICE B 

SUB-ROTil~A ]':"lARIG 

Quando submetemos as extremidades de uma haste per

feitamente engastada a deslocamentos unitários, de maneira que 

cada deslocamento é aplicado de uma vez e nas outras direções 

as extremidades são mantidas fixas, surgem esforçps na haste 

para que esta possa permanecer em sua nova configuração. Os vª 

lôres assim obtidos, ordenados de maneira conveniente formam a 

matriz de rigidez da haste para qual foram calculados. Sua de

terminação no entanto não é simples pois dependem da configurª 

ção geométrica da haste que por v@zes pode ser bastante compl~ 

xa. Por outro lado, não nos fornece a Resistência dos Hateriais 

cóndiçÕes de calcular diretamente, de modo fácil, os esforços 

devidos aos deslocamentos unitários. Sua determinação é mais 
simples quando feita de maneira indireta. 

Seja por exemplo a determinação do coeficiente a
1 

de 

uma haste. Conforme pode ser visto no Apêndice A, o coeficien

te~ multiplicado por EI/L significa o momento atuante na e~ 

tremidade !!1 de um elemento, .quando se impõe a essa extremidade 

ur.1a rotação unitária em tôrno do eixo Z. O problema pode ser~ 

xaminado de um outro ângulo; ao invés de supormos uma viga per 

feitamente engastada à qual aplicamos uma rotação unitária num 

extremo mantendo nulos os outros deslocamentos possíveis, pod~ 

mos considerar uma viga simplesmente apoiada submetida a dois 

momentos aplicados em suas extremidades, de intensidades tais 

que a rotação no extremo m seja unitária e seja nula a rotação 

do extremo ll• Os deslocamentos verticais são impedidos pelosª 

poios. Seja oc 1 L/EI a rotação causada na extremidade m da 

haste por um momento unitário aplicado nesta mesma extremidadE: 
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~ ~ L/EI a rotação na extremidade n; estas rotações podem ser 

calculadas por qualquer método, por exemplo, pelo teorema de 

MOHR. Seja ainda 0(
2 

L/EI a rotação na extremidade )1 devida a 

um momento unitário aplicado na extremidade n; pelo· princípio 

da reciprocidade a rotação na extremidade !!! também será ;':J 1/EI. 

Como o princípio da superposição é considerado válido, as rot_ê: 

çÕes devidas a momentos de intensidade diferente da unidade ffi.O 
iguais ao produto da intensidade do momento aplicado pela rot_ê: 

ção devida ao momento unitário. Dentro dessas hip6teses podemos 

formular o problema em têrmos do sistema de equações seguinte: 

Mm tx 1 1/EI + M
11
f L/EI = 1 

l\ f L/EI + i'ln o( 2 L/EI = O 

Resolvendo o sistema para as incógnitas 

mos os val8res dos momentos a serem aplicados nas 

(lb) 

H e H obtQ m n 
extremidades 

da haste para satisfazer às condições de cont8rno do problema. 

Teremos: 

r,; 
m 

M 
m 

(2b) 

(3b) 

Usando o mesmo raciocínio com relação a extremidàde 

)1 veríamos que o valor c»3 a 2 é f:J< 1 /(t:{ 1t1. 2 -f 2). (4b) 

Nos parágrafos anteriores foi explicado em linhasgQ 

rais como são calculados os coeficientes de rigidez de um ele

mento de quadro plano. Este cálculo quando levado a cabo apre

senta dificuldades na determinação dos ângulos de rotação áas 

extremidades das has~es se·estas têm inércia variável. A sub

rotina MARIG (XJE, XJD, XJC, XL, XLE, XLD, INDI, Al, A2, B) e
xecuta êste cálculo automàticor:icnte, para hastes com variaç'.6. o 
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dealtu.ra de forma linear ou parabólica, bastando para isso fb~ 
• necer os valôres dos momentos de inércia nas extremidades da 

haste, o momento de inércia na região de altura con:cte.nte, o 

comprimento da haste e os comprimentos das mísulas à esquerdae 

à direita, bem como um indicativo do tipo de variação de altu

ra que a haste possui, 

Na subrotina l\íARIG são utilizadas expressões aprese!l 

tadas por STRASSNER9 para o cálculo dos ângulos de rotação das 

extremidades de hastes sujeitas a momentos unitários aplicados 

em suas extremidades; após esta determinação são empregadas as 

expressões (2b), (3b) e (4b) para que sejam conhecidos os val§. 

res de a1 , a 2 e b. Como as expressões apresentadas por 

STRASSNER9 são fatôres de correção que se aplicam às rotações 

de uma haste de mesmo vão, porém de inércia constante, é preci 

so dividir os valôres calculados com estas expressões pelas 

constantes de rotação de hastes sem variação de inércia antes 

cie aplicar as expressões (2b), (3b) e (4b). 
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AFCNDICE C 

SUB-ROTil~A CHHEG 

De acôrdo com o expôsto no Apêndice A, é preciso que 

co1u1eçamos os esforços devidos ao sistema de carga atuante no 
-elemento da estrutura, quando suas juntas sao supostas fixas •. 

Quando estamos tratando com elementos de inércia variável êste 

problema torna-se de solução bastante trabalhosa, A subrotina 

CilIEG (XJE, XJC, XJD, XL, XLE, XLD, IlillI, IP, El, E2, E3, E4) 

calcula os esforços de engastamento perfeito em hastes, parau.::1a 

carga unitária concentrada aplicada em·qualquer seção cuja ab

cissa seja uma fração decimal de seu vão. 

O processo clássico para o cálculo dêsses esforços 

seria determinar inicialmente as rotações nas extremidades da 

haste que o carregamento aplicado produz; em seguida, seria 

formado um sistema de equações que exprimisse a condição de r2 

tação nula em ambas as extremidâdes e que permitisse a determ_i 

nação dos momentos q~e seriam necessários em cada extremidade 

para o cumprimento dessa condição. Zstes seriam os momentos de 

engastamento perfeito; por .~quilíbrio estático poderíamos cal

cular as reações verticais e teríamos assim a configuração de 

esforços completa. lste processe seria de programação muito 

complicada pois exigiria a integração de uma função que não é 

representável por uma equação simples e geral, não nos Sendoi;:Q§ 

sível, portanto, introduzir na subrotina a expressão geral da 

integral da função. A integração numérica poderia servir mas 

teríamos problemas de precisão pois haveriam fur,çÕes com pont:is 

angulosos e a integração numérica destas funções é de precisão 
~ 

duvidosa, -a. !J!<a,nos que tomemos precauçoes especiais·, o que, no-

v=ente, dificultaria -a programaçao, 



- 90 -

A solução foi encontrada no próprio métoclo dos desl,2. 

camentos em sua formulação matricial. Se nos lembrarmos que o 

princípio do método consiste em transformar ó sistema de car&JE 

da estrutura em um outro sistema equivalente aplicado diretane~ 

te sôbre as juntas da estrutura e que êste sistema equivalente 

é obtido.pela soma das ações dos elementos sôbre as juntas com 

as cargas diretamente aplicadas nas juntas e em seguida resol

vermos as equações matriciais (1) e (2), vemos que se utiliza~ 

mos o artifício de considerar a existência de uma Junta sob o 

ponto de aplicação da carga concentrada, o vetor{EC}está auto

màticamente determinado, bastando resolver as mencionadas eq~ 

çÕes (1) e (2) para termos os esforços procurados, 

Em resumo, tudo consiste em resolver, para cada posi 

ção da carga concentrada uma estrutura composta de dois ele1.1e_!l 

tos; cada elemento tem uma extremiclade perfeitaI!lente engastada 

e na junta formada pelo ponto de concorrência dcs dois elementre 

há uma carga concentrada unitária, perpendicular ao eixo dos 

dois elementos, Como os dois elementos formadores da viga têm 

seçao transversal variável, é preciso lançar mão da subrotina 

I:'.ARIG para o cálculo de seus coeficientes de rigidez, Ao fim 

dêste capítulo apresentamos o fluxograma da subrotina CHMEG, 

Explicação do fluxograma 

(1) - A subrotina CHi•iEG utiliza como argumentos de trabalho, 

as variáveis XJE - momento de inércia na extremidade esquerda 

do elemento, XJC - momento de inércia no trecho de altura cms 

tante, XJD - momento de inércia na extremidade direita do ele 

mento, XL - comprimento do elemento, Tiif; - comprimento da mi 
sula à esquerda, XLD - comprimento da mísula à direita, INDI -

indice indicativo da lei de variação de inércia (v. § 4,1.1,i 
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ítem I, (1) ), IP - número de ordem do décimo de vão em que 

está aplicada a carga, As variáveis El, E2, E3 e E4 são resaj, 

tados fornecidos pela subrotina e significam,respectivamente, 

momento de engastamento à esquerda, momento à direita, reação 

vertical à esquerda e reação vertical à direita.-

(2) - CE e CD são valôres auxiliares na determinação do momen 

to de inércia de seções que estejam em trechos de inércia va
riável. 

(3) - XLL é a abcissa da seção em que está aplicada a carga, 

calculada em função da variável IP, 

(4) - O valor de XLL é comparado com o de XT~; se XLL fôr me

nor ou igual a XLE significa que a carga unitária está aplic~ 

da na mísula da esquerda. O conjunto ·de declarações (5) dete_r 

mina de maneira apropriada as inércias nas extremidades dos 

elementos em que a haste está dividmda e aplica a subrotina ••• 

nARIG para que sejam calculados os coeficientes de rigidez de 
cada um dêles. 

(6) - Se XLL fôr maior que XLE é preciso verificar se a seção 

está no trecho de inércia constante ou sôbre a mísula da direi 

ta. 

(7) - Se a seção estiver no trecho de inércia constante êsse 

conjunto de declarações calculará os coeficientes de rigidez 
dos elementos. 

(8).- Se a seção estiver sôbre a mísula da direita, por inte_r 

médio dêstes comandos sãoro.lculados os coeficientes de rigidez 
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dos elementos em que foi dividida a haste. 

_ (.9) - Ap6s serem calculados os fatôres numéricos dos coefici~ 

tes de riBidez dos elementos, a matriz de riBidez global é fo~ 

mada, da mesma maneira que a matriz de rigidez global de qual

quer estrutura; como sabemos !la-priori" quais os têrmos q;e co!'

respondem a desloca.~entos conhecidos, não é preciso determinar 

_os outros ficando a matriz [s;] com o aspecto abaixo: 

[ 

Sl 

S2 

- -As expressoes de Sl, S2 e 83 sao encontradas na listagem da 

subrotina. 

(10) - O vetor {ECj é sempre conhecido e vale {-1,0}; podemos, 

então, resolver a equação matricial (l)e imediatamente substitu 

ir seus resultados na equação matricial (2), obtendo f6rmulas 
~ 

simples para determinaçao dos esfprços de engastamento perfei-

to El, E2, E3, e E4, que podem agora retornar ao programa prin 

cipal, 
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SUe.R.OTIIJA CI-\ME.G 

· ce, (>n/,:re)u(t./j.) -l. 
Ct, ,(YJl)/lJC )t<(l./•,) • 1, 

(-z) 

(?,) 

\5) 
xsl, (-i.LE -x .. C)/xL€ 

~ne: )XLE 

><::rl\l::. xrc .. (4- •cu 'll\1 ,,.,,.0,1)•1 3 .>, XL 1) <xu, 
X 'J'1, ~'l'N 

)(S.f, ... 
CAL'- 1'!Al!1G XJ'p,J t 

CALL MA 21 G YLb, (g) 
(l) 

YLE: XL>-)(Ll 
'YL: XL-~LL 

YL."t. '1'1..--XLL 
C;,t.L MARIG 

)(n, XJ'C 

CALL /,fAl!I G 

YL• XL- XLL 

CALL MARIG, 

CALL f,1 ... l!IG 

C"ALC'\J LO 1>8 
(9) si. s2 ,sa 

!)ELõA: ... (lo) 

CALCULO oe 
e.4, e.z,e1, e'/ 
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APBNDICE D 

LISTAGEM DE PROGRAi-IAS 

E 

SUBROTINAS 
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PAGE l P 025059 

// JOB T OOFF lOFF P 025059 

LOG DRIVE 
0000 
0001 

CART SPEC 
OOFF 
lOFF 

CART AVAIL 
OOFF 
lOFF 
OOE2 

PHY DRIVE 
0000 
0001 
0002 

V2 M05 ACTUAL 32K CONFIG 32K 

// FORTRAN CARLOS HENRIQUE HOLCK. 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGERS 

SUBROUT INE MAR IGI XJE, XJ O, XJC,XL, XLE ,XLO, I NO I ,Al ,A2,BI 
c 
c 
C SUBROTINA PARA O CALCULO DOS FATORES NUMERICOS DOS COEFICIENTES 
C DA MATRIZ OE RIGIDEZ OE ELEMENTOS DE ESTRUTURAS-COM SECAO TRANS-
C VERSAL VARIAVEL SEGUNDO AS LEIS PARABOLICA E LINEAR 
c 
c 

XKllC, II= ( .5*1C+2~ I/IC+l.1*"*21* 12-I )+1.125*( 15.+3.*CI /(C+l-. )11''1'2+ 
13.*ATANISQRT(C)}/SQRT(CIJ)ll'(l-ll 

XK2 ( C, I) = (. 5/ ( C+ l.) **21 *:I 2-1 )+ ( .25* (C+2-. 1 / ( C+l. 1 *-*21* ( I-11 
XK3 ( C, I 1 ="( t 1. /C**3) * ( ALOG ( C+ 1-. )-°C* ( 3. *C+2-. , •• 5/ t C+ 1 .• ) **2) ),u 2-11 + 

1(.125*1 (-C-1.1/ IC*(C+l. l*.*21+ATAN(SQRTICI l/lC*SQRTIC) 111:*l 1-1) : 
CE=IXJE/XJCl**ll./3.)~l. 
CD=( XJD/XJC) **I 1./3. 1-1. 
Fl2=1.-3.*(XLE/XLl*ll.-XKl(CE,INDI}1+3.*IXLE/XLl**2*11.~2.*XKl( 

lCE, INOI J+2.*XK2(CE, INOI I )-IXLE/XLl**3*ll.-3.*XKllCE,INOI.I+ 
26.*XK21CE,INOIJ-3.*XK3(CE,INOl)l--:CXLO/XLl**3*11.-3.*XKllCD,IN01)4 
3 6.*XK21CO,INOil-3.*XK31CO,INDI}l 

f 21= 1.-3. * 1 XLO/ XL 1 * ( l .-XK 1( CD, INOI) )+3.*I XLO/XL 1 *_#2*( 1.-2.*XKl 1 , 
lCO, INOI l+2.*XK21 CD, INOI l l-1 XLO/XL l**3*1 l.;...3. *XKl (CD, INOIJ +6.* 
2XK2 I CO, INO I )-3. *XK3 ( CD, IND II l--1 XLE/XL l**3* l-l~-3-. *XKl ( CE, INO I l+6.* 
3XK21CE,INOIJ-3.*XK31CE,INDII}: 

FB= 1.-3. * ( XLE/Xl l *-*2*11.-2.*XKl ICE, INO I) +2.*XK2 (CE, IND 11 }.:f'2. *( XLE/ . 
lXL l **3* 11.-3. *XKU CE, INO I l+·6. *XK2( CE, INO I l--:3. *XK3t.CE I IND II l-3. *I • · 
2XLO/Xl l **2* 1 l. -2. *XKl I CD, I NO I) +2.*XK21 CD, IND I I r+-2·. * 1 XLO/ XL l**3* 
3tl.-3.*XKl(CO,INOll+6.*XK21CO,INOil--:3.*XK3(CO,INDill 
Al=(F21/3.l/(IF12/3.l*IF21/3.J-FB**2/36.) -
A2=(Fl2/3.l/((Fl2/3.l*IF21/3.)-FB**2/36.l 
B=FB/6. /((Fl2/3.)*(F21/3.)-FB**2/36.l 
RETURN 
END 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR MARIG 
COMMON O VARIABLES 84 PROGRAM 940 

1 
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// FORTRAN CARLOS HENRIQUE HOLCK 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORD INTEGERS 

SUBROUTINE CHMEGfXJE,XJC,~JD,XL,XLE~XLO,INDI,IP,El,E2,E3,E4) 
c 
c 
C SUBROTINA PARA O CALCULO DAS ACOES DE ENGASTAMENTO PERFEITO NAS 
C EXTREMIDADES DE ELEMENTOS DE ESTRUTURAS, COM SECAO TRANSVERSAL 
t VARIAVEL E SUBMETIDOS A UMA CARGA CONCENTRADA UNITARIA EM 
C QUALQUER DECIMO DE VAO • 
c 
e 

CE=(XJE/XJCl**(l./3. l-'l. 
co=,(XJD/XJC)**' 1./3. J:,-1. 
XLL=IIP/10.)*XL 
IF(XLL-XLEII,1,2 

l XSI=IXLE-XLL)/XLE 
XJN=XJC*(l.+CE*XSl**INDil**3 
XJl=XJN 
CALL MARIGIXJE,XJN,XJI,XLL,XLL,O~,INDI,AA1,AA2,BBI 
YLE=XLE-Xll 
YL=XL-Xll 
YJl=XJC 
CALL MARIG(XJN,XJD,YJI,YL,YLE,XLD,INDI,Al~A2,Bl 
GOTO 5 

2 IFIXLL-XL+XLOl3,3,4 
3 XJI=XJC 

CALL MARIGIXJE,XJC,XJI,XLL,XLE,O.,INDI,AAl,AA2,BB). 
YL=XL-XLL 
YJI=XJC 
CALL MARIGIXJC,XJD,YJI,YL,O.,XLD,INDI,Al,A2,Bl 
GOTO 5 

4 XSl=IXLL-XL+XLDl/XLD 
XJN=XJC*ll.+CD*XSl**INDil**3 
YLD=XLL-Xl+XLD 
XJl=XJC 
CALL MARIG(XJE,XJN,XJI,XLL,XLE,YLD,INOI,AA1,AA2,BB) 
YL=xt~xLL 
YJI=XJN 
CALL MARIG(XJN,XJD,YJI,YL,O.,Yl~INDI,Al,A2,BJ 

5 Sl=IAAl+AA2+2*BBl*XJI/Xll**3+(~l+A2+2*Bl*YJ1/Yl**3 
S2=-IAA2+BBl*XJI/XLL**2+1Al+Bl*YJI/YL**2 
S3=AA2*XJI/XLL+Al*YJI/Yl 
DELTA=Sl*S3-S2**2 
El= 1 -S3*XJ I*I AAl+BB 1 /XLL**2+BB*S2*XJ I/Xll 1 /OEL TA 
E2=(-S3*IA2+Bl*YJI/Yl**2+B*S2*YJI/Yll/DELTA 
E3=1 -S3*( AAl+AA2+2-*BBl*XJ I/Xll**2+(AA2+BB J *S2*XJI/XLL l/ ( Xll*DEL TA) 
E4=( S3*1Al+A2+2*Bl*YJI/Yl**2-IAl+Bl*S2*YJI/Yl)/(YL*DELTAl 
RETURN 
END 
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FEATURES SUPPORTED 
ONE WORD INTEGERS 

CORE REQUIREMENTS FOR CHMEG 
COMMON O VARIABLES 

END Of COMPILATION 

// EJECT 

- 97 - -1] 
\. ' 

52 PROGRAM 612 
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// FORTRAN CARLOS HENRIQUE HOLCK 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGERS 
*IOCS(2501READER,1403PRINTER,DISKI 
c 
c 
C PROGRAMA PARA O CALCULO DE LINHAS OE INFLUENCIA E ENVOLTORIA DE 
C ESFORCOS EM VIGAS CONTINUAS 
c 
c 

REAL IZ{5l,L(51,IE(51,10(5liLE(5J,LD(5J,NEG(61liMOMNE1611,MOMPOl61 
11,NEMAX 

OIMENSION Sl6,6l,ECE15,41,EC(6liDl6l, YLIF(6ll,XLIFl6ll, 
1INDI(51,POS(6ll,IP(61l,IN(611 

DEFINE FILE 1 (61,8,U,JJJI 
DEFINE FILE 2 (61,8,U~JJIJ 
DEFINE FILE 3 1 61,8,U~JJK) 
DEFINE FILE 4 t .61,8,U,JJLI 
DEFINE FILE 5 ( 61,8,U~JJMI 
DEFINE FILE 100 {5,6,U,IJKI 
WRITE15,99l 

99 FORMAT( 1 1 1 ,//2X,'COPPE-UFRJ 1 ,//2X, 1 PROGRAMA OE ENGENHARIA CIVIL ••• 
l •••••• CARLOS HENRIQUE HOLCK 1 //l 
REAOl8, 100.I 

100 FORMAT(55H I 
WRITE(5,100} 
REAOt8,116lM,ISIM,BAL1,BAL2,IEN,CARGA,TREM 

116 FORMATl2110,2FlO.O,Il0,2FlO.OI 
009900 l=l,M 
REA0(8,102lJ,L1Jl,IZ(Jl,IE(JJ,IO(Jt~LE(J)~LO(JJiINOI(J) 

102 FORMAT(Il0,6FlO.O,IlOI 
9900 CONTINUE 

WRITEl5,98l 
98 FORMATl//lOX,'OAOOS SOBRE A ESTRUTURA 1 /,lX,•VA0 1 ,4X,•L•,7x,•1z!,8X 

1,•1E 1 ,ax, 1 10 1 ,7X, 1 LE 1 ,6X, 1 LD",4X, 1 1NOI 1 ) 

WRITEl5,971(1,LIIl,IZ(Il,IEII1iIOIIJiLE(l)iLDlll,INOIIIlil=l,M) 
97 FORMAT(I3,F8.2,3Fl0.6,2F8.2,15) 

WRITE(5,96l 8AL1,BAL2,ISIM,IEN,CARGA,TREM 
96 FORMAT(/1X 1

1 BAL1= 1 ,F5.2,2X, 1 BAL2= 1 ,F5.2,2X,'ISIM=',12,2X, 1 1EN= 1 ,12 
1,2x, 1 CARGA=•,Fj.2,2x,•TREM= 1 ,F7.2) 

WRITE( 5, 1011 
101 FORMATl//lOX,'LINHAS OE INFLUENCIA DE MOMENTO FLETOR 1 //I 

NJ=M+l 
NUC=lO*NJ+l 
NUCC=NUC-1 
00 1000 I=l 1 NJ 
DO 1000 J=l,NJ 

1000 511,Jl=O. 
DO 90 1=1,M 
IF(INDl(Ill 80,81,80 

80 CALL MARIG(IEIIJ,ID(ll,IZ(llillll 1 lE(ll,LDII1iINDl(lliA1 1 A2,BI 
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GOTO 82 
81 Al=4. 

A2=4. 
8=2. 

- 99 -

82 SCM=2100000.*IZIII/Llll 
Stl,Il=SII,I)+Al*SCM 
SI l, I + ll =SCM*B 
SI I+l, I+ll=SI I+l, l+ll+A2*SCM 
SI 1+1,Il=SI I,I+ll 
WRITE(l00 1 IJA1,A2,B 

90 CONTINUE 
CALL IMP061S,NJ} 
DO 12 INUC= 9,NUC 
DO 1 J=l,NJ 
ECIJl=O. 

1 DIJl=O. 
DO 91 J=l,M 
DO 91 K=l,4 

91 ECEIJ,Kl=O. 
IFtlNUC-9)33,34,33 

33 IF(INUC-NUCl35,36,35 
35 IFIINUC-INUC/10*1013,2,3 

2 EELl=O. 
EEL2=0. 
EEL3=0. 
EEL4=0. 
DO 32 II=l,M 
WRITEIII 1 1NUC)EEL1,EEL2 ,EEL3,EEL4 

32 CONTINUE 
GOTO 12 

3 II=I NUC/10 
K=INUC-10*1 I 
IFIINDIIIIll~2,93,92 

92 CALL CHMEGIIEIIIJ,IZIIIl,IDIIIliLIIIl,LEIIIliLDIIIl,INDl(lllfX, 
1ECEIII,ll,ECEIII,2liECEIII,3J,ECE(II,4)) 
GOTO 94 

93 ECE(II,11= LIIIl*lK/10.l*(l.10-Kl/lO.l*:*2 
ECEI II,21=-L( III*•! (K/10.l*-*21*( (.lO-Kl/10. I 
ECE 11 I, 31= ( ( 10-K 1 /10. l*.*2*1 l.+2*K/10.} 
ECEI II ,41 = (K/10. 1 *-*2*1 l.+2* 110-K l /10. 1 

94 DO 10 I=l,M 
ECIIl=ECIIJ-ECEII,11 

10 EC(I+ll=EC(I+ll-ECEII,21 
GOTO 37 

34 ECI U=8All 
GOTO 37 

36 EC(NJl=-BAL2 
37 DO 11 J=l,NJ 

00 11 K=l,NJ 
11 D(Jl=D(Jl+S(J~Kl*ECIKl 

DO 12 I=l,M 
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READI 100 1 I )Al,A2,B 
SCM=2100000.*IZ(I)/L(Il 
EEll=SCM*IDIIl*Al+O(l+ll*Bl+ECEII,1) 
EEL2=SCM*IDI H*B+D( l+ll*A2)+ECEI 1,21 
EEL3=SCM*IDIIl*IAl+B)+Oll+l}*IA2+B)l/llll+ECEII,3l 
EEL4=-SCM* 1 Q;[ I) * < Al +B l +O( I + U*(.A2+8) 1/l < I) -t=ECE ( 1,41 
WRITE(l 1 INUCIEEL1,EEL2,EEL3,EEL4 

12 CONTINUE 
NUCl=I NUC-11)/(2-ISIM)+lO 
00 29 INUC=lO,NUCI 
K=INUC/10 
SI=.l*IINUC-lO*Kl 
S IL I<=l.-SI 
IFIINUC-INUC/10*10) i4,28,14 

14 00 27 J= 9,NUC 
KK=J/10 
XSI=.l*IJ-lO*KK) 
XSILI=l.-XSI 
READI ,K'Jl EEL1,EEL2 
IF(KK-K)20,19,20 

19 XMO=XSl*XSILI*LIKl-EEll*XSILI+EEL2*XSI 
IF(INUC-Jl21,22,23 

21 YLIFI=tEELl+XMOl*SI/XSJ-EELl 
GOTO 271 

22 YLIFI =XMO 

23 

20 
271 

GOTO 271 
YLIFI=lXMO-EEL2l*SILI/XSILI+EEL2 
GOTO 271 
YLIFI=-EEll*SILI+EEL2*SI 
TDL=SIGN(.00005,YLIFI) 
YLIF(Jl=YLIFI+TOL 

27 CONTINUE 
GOTO 30 

28 00 283 J= 9,NUC 
IF(INUC-NUC+ll281,282 1 281 

281 

282 

283 
30 

330 

900 

901 

READI .K'J)EEll 
YLIF(Jl=-IEEll+SIGN(.00005,EELlll 
GOTO 283 
IK=K-1 
REAO(IK'Jl EEL1,EEL2 
YLIFIJJ=EEL2+SIGN(.00005,EEL2l 
CONTINUE 
IFIIEN)330,331,330 
LIF=IFIXIYLIFl91*1000.l 
IF(LIFl900 1 901,902 
NEG(l)<=FLOAT(LIFl/1000. 
POS( ll=O. 
GOTO 903 
NEG ( l )=O. 
POS(ll=O. 
GOTO 903 

' 
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902 NEGI U=O. 
POS(l)=FLOATILIF)/1000. 

903 ARENE=NEGlll*BALl/2. 
AREPO=POSlll*BALl/2. 
IP( 1J=9 
IN(ll=9 
LP=2 
LN=2 
00 54 NN=lO,NUCC 
KI=NN/10 
IFINN-NN/10*10150, 52,50 

50 LIF=IFIXIYLIFINN}*lOOO.J 
IFILIFJ51,52 ,53 

51 NEG(LNJ=FLOATILIFl/1000. 
INILNl=NN 
ARENE=ARENE+L(Kil*(NEGILNl+NEGILN-11)/20. 
LN=LN+l ' 
GOTO 54 

53 POSILPJ=FLOAJ{llf)/1000. 
IP{LPl=NN 
AREPO=AREPO+LIKl)*IPOS(LPl+POSILP-111:/20. 
LP=LP+l 
GOTO 54 

52 NEGILNJ=O. 
POS(LP)=O. 
INILNJ=NN 
IP(LPJ=NN 
lf(NN-101904,905,904 

904 ARENE=ARENE+LI KI-1-1*1 NEGI LN l+NEG( LN-11 J/20. 
AREPO=AREPO+L( KI~l}*I POS(lPJ+POS( LP-1 l J:/20. 

905 LN=LN+l 
LP=LP+l 

54 CONTINUE 
Llf=IFIX(YLlf(NUC}*lOOO.} 
IF(LIF}906,907,908 

906 NEGILNJ=FLOATILIFl/1000. 
POSILP}=O. 
ARENE=ARENE+NEGI LN l*BAL2/2. 
GOTO 909 

907 NEGILNl=O. 
POS(LPl=O. 
GOTO 909 

908 NEG(LNl=O. 
POS(LP}=FLOATILIFl/1000. 
AREPO=AREPO+POS(LPl*BAL2/2. 

909 INILN)=NUC 
IPILPJ=NUC 
NEMAX=NEG(ll 
POMAX=POSll} 
KX=INll l 
KK=IP( 1) 

/ O I 
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00 61 J=2,LN 
IFINEMAX-NEGIJ)l61,611,57 

611 IFIKX-IN(lll 61,57,61 
57 NEMAX=NEG(JJ 

KX=IN(Jl. 
61 CONTINUE 

00 55 J=2,LP 
IF(POMAX-POS(J)f71,555,55 

555 IF(KK-IP( li l 55, 71,55 
71 POMAX=POS(Jl 

KK=IP(Jl 
55 CONTINUE 

Il=KX/10 
li l=KK/ 10 
IFIIIl911,912,911 

911 IF(II-M-1)913,914,913 
912 ORDl=NEMAX-l.5*NEMAX/BALl 

.ORD2=NEMAX-3.*NEMAX/BAL1 
GOTO 915 

914 OROl=NEMAX-l.5*NEMAX/BAL2 
OR02=NEMAX-3.*NEMAX/BAL2 
GOTO 915 

913 IF( 1.5-.l*LIII)l :58,59,59 
58 ORDl=NEMAX-1 NEMAX-YL IF ( KX-l ll*l5./l ( 1 I) 

OR02=NEMAX-(NEMAX-YLIF(KX+lJ)*l5./L(III 
GOTO 915 

59 ORDl=YL IF ( KX-U- 1 YLIF (KX-11--'Yl IF ( KX-2) l*ll5.-ll II l )/L 111} 
ORD2=YL lf ( KX+l l-1 Yl If( KX+ll-YLIF (KX+2-I }* 115.-L ( II l 1/L (II} 

915 IFIIII)916,917,916 
916 IF(III-M-1)70,918,70 
917 OR03=POMAX-l.5*POMAX/BAL1 

ORD4=POMAX-3.*POMAX/BAL1 
GOTO 60 

918 OR03=POMAX-l.5*POMAX/BAL2 
ORD4=POMAX-3.*POMAX/BAL2 
GOTO 60 

70 IF(l.5-.l*lllllll 558,559,559 
558 Jf,( Yl IF( KK-ll...:YL IF I KK+U l 5558, 5588, 5858 

5558 OR03=POMAX-(POMAX-Yllf(KK+Lll*l5./LIIII) 
OR04=Yl IF I KK+ 11...: ( Yl If ( KK+ ll--'YLIF I KK+2.J l*l 2.*L I 11 I 1..-30 • 1 /.l 1II1 l 
GOTO 60 

5588 ORD3=POMAX-(POMAX-YLIF(KK-lll*l5./l(llll 
OR04=POMAX-(POMAX-YllF(KK+U 1*15./L{Ill) 
GOTO 60 

5858 ORD3=POMAX-I POMAX-YL If ( KK-1ll'U5./L11111 
ORD4=YLIFIKK-ll-lYLIFIKK-I)-YLIFIKK-2}1*12~*L(llll-30.I/L(IIIt. 
GOTO 60 

559 IFIYLIF(KK-ll-YLIFIKK+l)l5559,5599,5959 
5559 ORD3=YL I F ( KK+l 1-( Yl IF (KK+U-YLIF ( KK+2,l l* ( 15.-L ( 111) }/L( li I) : 

OR04=Yl If I KK+2 )-( YL If I KK+2 l-YLIF IKK+3.l l*l 30.-2.*l III 111/LI 111 l 
GOTO 60 
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5599 OR03=Yl I FIKK-11-1 YLIF IKK-11-YLIF I KK-211 *115.-LI III I l:tl III I 1 
OR04=YLIF I.KK+ll-1 YLIF ( KK+ll-YLIF IKK+2Jl*{ 15.-L,( 11 I) l/L{ III) 
GOTO 60 

5959 OR03= YLIFIKK-ll-lYLIFIKK-11-YLIFIKK-2)1*(15.-l(Illll/LIIIII 
OR04=YL I F I KK-2 )-e ( Yl IF I KK-21-YL lF (KK-3 l l * 130.-2.*L ( III) )IL ( 1 I l l 

60 IF(INUC-NUCC)600,601,600 
600 FI=l.4-.007*LIKJ 

GOTO 602 
601 Fl=l~4-.007*LIK-l) 
602 IFIIFIX(Fil-1)910,9111,9111 
910 Fl=l. 

9111 MOMNEIINUCJ=(ARENE*CARGA+tOROl+OR02+NEMAXl*TREM)~FI 
MOMPO(INUC)=(AREPO*CARGA+(OR03+0R04+POMAXl*TREMl*FI 

331 IJNUC=INUC-10 
WRITE15,1101IJNUC,IYLIF(Il,I= 9,NUCI 

110 FORMATl/,1X,I2,11Fl0.3,/,5113X,10Fl0.3,/)l 
29 CONTINUE 

WRITE15,llll 
111 FORMAT(////,lOX,'LINHAS DE INFLUENCIA OE CORTANTE NOS APOIOS'//) 

MM=( M+l 1/2+1 M-IM+l l /2l*IS IM 
00 40 I=l,MM 
00 41 J=lO,NUCC 
READll'JIEEL1,EEL2,EEL3,EEL4 
IF(J-10*11 A2,43,42 

43 YLIFIJl=l.O 
XLIFIJJ=EEL4 
GOTO 41 

42 IFIJ-10*1 I+ll 144,45,44 
45 YLIFIJl=EEL3 

XLIF(Jl=-1.0 
GOTO 41 

44 YLIFIJl=EEL3+SIGN(.00005,EEL3l 
XLIFIJl=-IEEL4+SIGN(.00005,EEL4ll 

41 CONTINUE 
IX=( 1-ll*lO 
WR ITE( 5,112 IIX, 1 YLIF( K l ,K=lO,NUCC) 

112 FORMATl/1X,12, 1 01R',10Fll.4/,6X,10Fll.4/~6X,10Fll.4/~6X,10Fll.4/, 
l6X,10Fll.4/,6X,10Fll.4/J 

IY=I*lO 
WRITE15,113llY,IXLIFIKl,K=lO,NUCCI 

113 FORMATl/1X,12, 1 ESQ',10Fll.4/,6X,10Fll.4/,6X,10Fll.4/,6X,10Fll.4/, 
16X,10Fll.4/,6X,10Fll.4/I 

40 CONTINUE 
IFIIENJ1114,1115,1114 

1114 WRITEIS,1141 
114 FORMATl////,lOX,'ENVOLTORIA OE MOMENTOS FLETORESº//1 

WRITE(S,1151 IMOMNEIIl~MOMPO(I) ,1=10,NUCI)· 
115 FORMATl5(F9.2,F9.2,' **'1/l 

1115 CALL EXIT 
END 



PAGE 11 P 025059 

FE ATURES SUPPORTEO 
ONE WORO INTEGERS 
IOCS 

CORE .REQUIREMENTS FOR 
COMMON · O VAR IABLES 

END OF COMPILATION 
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1200 PROGRAM 3606 
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// JOB T OOFF lOFF 

LOG DRIVE 
0000 
0001 

V2 MOS 

CART SPEC . 
OOFF 
lOFF 

CARTtAVAll 
OOFF 
lOFF 
OOE2 

ACTUAL 32K CONFIG 32K 

PHY DRIVE 
0000 
0001 
0002 

// FORTRAN CARLOS HENRIQUE HOLCK 
*LIST SOURCE PROGRAM 
*ONE WORO INTEGÉRS 

.*IOCS(OISK,1403PRINTER,2501REAOERl 
c 
c 

P 025059 

C PROGRAMA PARA O CALCULO OE LINHAS OE INFLUENCIA OE ESFORCOS EM 
C ESTRUTURAS PLANAS OE JUNTAS RIGIOAS 
c 
e 

REAL IZ( llJ,L( 11>, IE(lll, 101 lll,LEI lll,LD (11) 
OIMENSION X(l2),Yll2l,JJ(lll 1 JKllll,CX(llJ;CYllll,LL{36liLLC(36); 

1INDI111 l, SMO( 6, 61, S ( 36, 33 l ,ECE (.11,6} ,EC 136) ,O (36} ;XLIF(6ll,YLIF(61 
2) ,ACl36liAX(lll,AEllll,AO(lll 

DATA AE,IE,LE,AO,IO,LO/ll*lOOOO.,.ll*lOOOO•,ll*l0000. 1 11*10000., 
lll*l0000.,11*10000./ 

DEFINE FILE 1744 lll,14;U,IJI} 
DEFINE FILE 1(61,12,U,JU) 
DEFINE FILE 2 (61,12,U:,JV} 
DEFINE FILE 3 161,12,U,JLl 
DEFINE FILE 4(61,12,U,JMI 
DEFINE FILE 5(61,12,U,JNI 
DEFINE FILE 6 161,12,U,JOI 
DEFINE FILE 7 { .61,12,U:,JPI 
DEFINE FILE 8 ( .61,12,U:,JQl 
DEFINE FILE 9 { 61,12,U:,JR) 
DEFINE FILE 10 ( .61,12,U~JSI 
DEFINE FILE 11 1 61,12,U,JT) 
V(A,Bl=SQRTI (.A-Bl*Bl/(.ATAN(SQRT( (A-Bl/BI l) .. 
VV(A,Bl=ALOG(A/B1/IA-BI 
WRITE15,991 

99 FORMA TI 1.1 1 , //2X, 'COPPE-UFRJ 1 , //2X, •PROGRAMA OE ENGENHARIA CIVIL ••• 
! •••••• CARLOS HENRIQUE HOLCK 1 //l 

REAO(B,1001 
100· FORMAT(55H l 

WRITE15,100l 
READ (8 1 103lM,MH,NJ~NL 1 NJL 1 BAL1,BAL2,ISIM 

103 FORMAT(5Il0,2Fl0.0,110) 
WRITE(S,98JM,MH,NJiNL;NJL,BAL1,BAL2,1SIM 

98 FORMAT(//lOx~•oAOOS SOBRE A ESTRUTURA 1 //.,1X, 1 M=',13,2X,'MH= 1 ,I2,2X 
l, 1 NJ=',13,2X, 1 NL= 1 ,I3,2X,'NJL= 1 ,I3,2Xi 1 BAL1= 1 ,FS.2,2X, 1 BAL2= 1 ,FS.2 
1,2X, 0 ISIM= 0 ,I2//,lOX~·cooRDENAOAS OAS ~UNTAS'/,lX,~JUNTA ABCISSA 
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1 ORDENADA' l 
N=3*NJ-NL· 
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00 1104 K=l,NJ 
REA0!8,104) J,XIJl,Y!J l 

104 FORMAT(Il0,2FlO.Ol 
WRITEl5,971J,X(Jl,Y(Jl 

97 FORMATII4,2Fl0.21 
1104 CONTINUE 

WRITE15,96) 
96 FORMAT(/lOX;'CARACTERISTICAS DOS ELEMENTOS 1 /,1X,'ELEMENTO JJ JK' 

1 ,4X, •.AX• ,6X, • IZ' ,4X, • INOI • ,4X, 'AE• ,6X,' IE• ,6X,' LE' ,5X, 1 AO' ,6X, 1·lD 
l 1 ,6X, 1 LD'I 
00 108 II=l,M 
REAOIS,1051 I,JJIIl,JKIIJ,AXIIJ,IZIIl,-INDIIII 

105 FORMAT13Il0,2FlO.O,I 101 
IF(INDIIIII 1055,1056,1055 

1055 READIS,1105) AE(Il,IEIIl,LE(IliAD(l),ID(IliLDIII 
1105 FORMAT(6fl0.0l 
1056 Ll=JKIII 

L2=.JJ II l 
XCL=X(Lll-X(L2l 
YCL=Y ( Ll 1.:.y fl.21 
LI I l=SQRTIXCL**2+YCL**21 
CXI IJ=XCL/LI Il 
CYIIl=YCL/Llll 
WRITE15,9511,JJIIl,JKlll,AXIIJ,IZ(lliINOI(Il,AEII),IE(lliLEIIJ,~D( 

li l,1011 l,LDII l 
95 FORMATII5,I8,I4,2F8.4,I51 1X,F8.4,F8.4,F7.2,2F8.4,F1~21 

108 CONTINUE 
NNJ=3*NJ 
DO 1000 1=1,NNJ 
LLI Il=O. 

1000 LLCIIl=O. 
WRITE15,9.41 

94 FORMAT(/lOX,'L~STA DE LIGACOES 1 /,1Xi 1 JUNTA',2X, 1 LIG x•,2x~·LIG v•, 
12X, 1 LIG Z1 l 

DO 111 J=l,NJL 
REAO (8,110) K,LLl3*K-21,LLl3il<K-ll,LLl3*KI 

110 FORMAT(4Il0l 
WRITE!5,931 K,LL(3*K-2l,LL(3~K~1J,LL!3*KI 

93 FORMATII4,3171 
111 CONTINUE 

LLCI ll=LL( 11 
00 1 K=2,NNJ 

1 LLCIKl=LLCIK-ll+LLIKI 
e 
C GERACAO DA MATRIZ OE RIGIDEZ 
e 

DO 1001 I= 1, NNJ 
DO 1001 J=l,N 

1001 Sll,Jl=O. 
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DO 31 I=l,M 
Jl=3*JJ ( I J-,2 
J2=3*JJ(I)-l 
J3=3*JJIII 
Kl=3*JKIIl-2 
K2=3*JKfl)-l 
K3=3*JK(l) 
IF ILL(Jll 13,2,3 

2 Jl=Jl,-LLC(Jl) 
GOTO 4 

3 Jl=N+LLC ( Jll 
4 IF{LLIJ2ll6,5,6 
5 J2=J2,-LLCIJ2) 

GOTO 7 
6 J2=N+LLCIJ21 
7 IF!LL(J3ll9,8 1 9 
8 J3=J3'-LLC(J3l 

GOTO 10 
9 J3=N+LLC(J3) 

10 IF(LL(Kll112,11,12 
11 Kl=Kl-LLC(Kll 

GOTO 13 
12 Kl=N+LLC(KU 
13 IF(LLIK2Jr :15,14,15 
14 K2=K2-LLCIK2l 

GOTO 16 
15 K2=N+LLC(K2l 
16 IF(LL(K3)l18,17,18 
17 K3=K3-LLCIK3) 

GOTO 19 
18 K3=N+LLC(K3) _ 
19 CONTINUE 

- 107 -

IFIINDIIIIL 201,203,201 
203 SCM1=2100000.*AXIIJ/L(II 

Al=4. 
A2=4. 
8=2. 
GOTO 202 

201 CALL MAR IG ( IE ( Il, I D( I J, IZ ( I J, LI II ,L E ( I}, LO ( I J, 1 NDI (l J ,'.Al ,A2, BJ 
SCM1=2l00000.*IIV(AEIIl,AX(Ill/LEIIl+V(AD(ll,AX(Ill/LD(ll+AXII)/ 

1( L ( II-LO II J-LE ( I J I l*I INOI ( I 1-1 }+_(l~/( LEI I l*VV I AE ( ll ,AX( 1 JJ+LDfll* 
2 VV ( AD( 1 J ,AX II})+( LI I J-LE l Il'-LD( 11 J:/AX( 11 ll*".12-' INDI 1-I} J'J 

202 SCM2=12.*B+Al+A2l*2100000.*IZIII/L(Il**3 
SCM3= l Al-f'B J *2100000. * lZ l I 1/L l I J ,oe:*2 
SCM4=1 A2+8I*210000Ó.*IZ111/L 111**2 -
SMD14,4l=SCMI*CX( I l"'-*2+SCM2*CYU 1**2 
SMD(l,11~ SMDl4,4l 
SMDl4,ll=-SMDC4,4l 
SMD11,4l=-SMDC4,41 
SMD12,ll=(SCM1-SCM2l*CXIIl*CY(I) 
SMDll,2)=SMDl2,1J 
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SM015,4l=SM012,ll 
SM014,5l=SM012,1) 
SM0(4 1 2l=-SM0(2,l} 
SMOl2,4l=-SM0(2,1) 
SMOt5,1)=-SM0(2,ll 
SM011,5l=-SMOl2,ll 
SMD11,6l=-SCM4*CYIII 
SM011,3J=-SCM3*CYlll 

- 1"08 -

SMO ( 2, 21=SCMl*CY111 **2+SCM2*CX II l*-*2 
SM012,31-SCM3*CX(II 
SMOt2,5J=-SMOl2,21 
SMOl2,6l=SCM4*CX(IJ 
SM013,11= SMOll,31 
SM013,2l= SM0(2,3l 
SMOl3,3l=Al*2100000.*IZ(ll/L(I) 
SM013,41=-SMOl1,31 
SMDl3,5)=-SMOl2,3l 
SM013,6J=B*2100000.•IZIIJ/L(I} 
SM014,3l=-SMD11,31 
SMDl4,6l=SCM4*CY(ll 
SMD(5~2)=-SM012,2l 
SM015,3l=-SMD12,31 
SM015,6l=-SCM4*CXIII 
SMD15,5J=SM012,2l 
SMD16,ll=SMD11,6l 
SMD16,2l=SMD12,6) 
SMDl6,3l=SMD13,6l 
SMDl6,4}=SMDl4,6l 
SMDl6,5l=SMD15,6l 
SMD16,6}-A2*2lOOOOO.*IZ(II/L(IJ 
WRITE(l744'IlSCM1,SCM2,SCM3,SCM4,Al, 
JJJ=3•JJ ( 1 l 
JJK=3*JK ( II 
IFILLIJJJ-2)121.20.21 

A2,B 

20 S(Jl,Jll=SIJl,Jll+SMD(l,ll 
S(J2,Jll=S(J2,Jll+SMD12,11 
SIJ3,Jll=SIJ3,Jll+SMDl3,ll 
SIK1,Jll=SMD14,ll 
SIK2,Jll=SMOl5,ll 

BLOCO 

S ,( K3. J 1 l=SMOI 6. 1 l 
21 IFILL(JJJ-11123.22-23 
22 S(Jl,J2l=S(Jl,J2l+SMD11,2l 

SIJ2,J2)=S(J2,J2l+SMDl2,2l 
S(J3,J2l=SIJ3,J2l+SMDl3,2l 
SIK1,J21=SMD14,2l 
SIK2,J2l=SM0(5,2l 
S(K3,J2l=SMDl6,21 

23 IFILL{JJJl}25 24,25 

BLOCO 

1 

2. 

24 SIJ1,J3l=S{Jl,J3l+SMD(l,3J 
StJ2,J3J=SlJ2,J3l+SMD12,31 
SIJ3,J31-S(J3,J3J+SMD13,31 

BLOCO 2, 
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e 

e 

SIK1,J3l~SMOl4,3) 
SIK2 1 J3)=SM0(5,3) 
S(K3 J3l=SMD(6 3) 

25 IF(LL(JjK-2))27 1 26,27 
26 S(Jl,Kll=SMD(l,4) 

S(J2,Kll=SMDl2,4) 
S{J3,Kll=SM0(3 1 4l 
S(Kl,KlJ=SM0(4 1 4) +S(Kl,Kll 
S(K2,KlJ=SIK2,Kll+SM0(5,4) 
S(K3,Kll=S(K3,Kll+SMOt6,4l 

27 IF(LLIJJK-111 29,28,29 
28 S(J1,K2l=SM011,51 

SIJ2,K2l=SM012,51 
S(J3,K2l=SMD13,5l 
SIK1,K2l=SIK1,K2J+SMOl4,51 
S(K2,K21=S(K2,K2l+SM0(5 1 5) 
S(K3,K2l=S(K3,K2l+SM0(6,51 

29 IF(LL(JJKJ)31,30,31 
30 SIJ1,K3l-SMOtl,6l 

S(J2,K3l=SM012,6) 
S(J3,K31=SM013,6) 
S(Kl,K3l=S(Kl,K3)+SM0(4,6) 
S(K2,K3l=S(K2,K3)+SM015,6J 
S{K3,K3l=S(K3,K3)+SMOl6,6l 

31 CONTINUE 
INVERSAO DA MATRIZ OE RIGIDEZ 
CALL .IMP36 1S,NI 

i!>LO e D 

~Lo C. O 

"BLOC o 

CALCULO DAS LINHAS DE INFLUENCIA 
NUC=lO*IMH+U +l 
NUCC = NUC-1 
00 50 INUC= 9,NUC 
00 40 J=l,N 

40 OIJl=O. 

440 
DO 440 J=l,NNJ 
EC(Jl=O. 
00 41 J=l,M 
DO 41 K=l,6 

41 ECEIJ,Kl=O. 

448 
450 
449 

4449 

4450 

451 

II=INUC/10 
K=INUC-10*11 
IF(INUC-91 ~48,449 1 448 
IFIINUC-NUC)450,451,450 
IFIINUC-INUC/10*10)441,442,441 
IFIBALll 4449,4450 1 4449 
ECl21=-l. 
ECl3)=c8AL1 
GOTO 443 
ECl2l=O. 
EC(3l=O. 
GOTO 443 
JJJ=JK (. II-li 

5 

6 
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IFIBAL214451,4452,445l 
4451 EC(3*JJJ-ll=-l. 

ECl3*JJJl=-BAL2 
GOTO 443 

4452 EC 13*JJJ-ll =O. 
ECl3*JJJ)=0. 
GOTO 443 

441 IF(INDIIIIll42,43,42 

. -

42 CALL CHMEGI IE( II l,IZI JI), 10( 111,LIIII ,LEI Ill,LDI II l ilNDICII 1,K, 
lECE(II,3),ECEIII,61,ECE{II,21,ECEIII,511 

ECE( II, ll= .1*110-Kl*CY( IIJ 
ECE(II,41= .l*K*CY(III 
GOTO 44 

43 ECE{ll,11= .1*110-Kl*CYIIII 
ECEIII,21=1110-KJ/10.1**2*11.+2*K/10.J 
ECE{II,3)=l(IIl*{K/10.l*lll0-K)/.10.)**2 BLOCO 'l-
ECE(Il,41= .l*K*CYIIII 
ECEI Il,5J=IK/10. l*"*2*11•+2*(10-JO/10. 1 
ECEI 11,61=-L!IIl*I IK/10.1**21*(( 10-Kl/10.) 

44 DO 45 I=l.M 
IJJ=JJIIJ 
IJK=JKI li i>LOC o e, 
ECl3*IJJ-2l~ECl3*IJJ-21~ECE(I,ll*CXlll+ECECI,2l*CXlll*CYtII 
EC ( 3* JJ.J-1 l=EC l 3*IJJ-ll-ECE II, 1l*CY111-ECEC 1,21 *CX 111*">1<2 
ECl3*IJJl=ECl3*IJJJ-ECEII,3l*CXIII 
EC(3*IJK-2l=ECl3*1JK-21-ECEII,4l*CX(I)+ECE(I,5l*CYl11*CXII). 
EC ( 3* IJK-11 =EC l.3*IJK-' l 1-'ECE II, 41 *CY ( 1 )-'ECE ( I, 5) *CX ( ll*'°'2 
ECC3*IJKl=ECC3*IJKJ-'ECEII,6l*CXIII 

45 CONTINUE 
GOTO 443 

442 IFI INUC-NUCCI ·445,446,445 
445 JJJ=JJIIII 

GOTO 447 
446 JJJ=JK{ 11-11 
447 ECl3*JJJ-ll~~l-
443 00 444 J=l,NNJ 

IF(LLIJl)39,38,39 
38 K=J-'LLC(Jl 

GOTO 444 
39 K=N+LLC(Jl 

444 AC1(Kl=EC(JI 
DO 46 J=l,N 
DO 46 K=l,N 

46 DIJJ=DtJJ+S(JiKl*AC(Kl 
J=N+l 
DO 47 I=l,NNJ 
JE=NNJ+l-1 
IFILLIJEJJ49,48,49 

48 J=J-1 
DIJE)=DIJI 
GOTO 47 



- 111 -

PAGE 7 P 025059 

49 O(JEl=O. 
47 CONTINUE 

DO 50 1=1,M 
Jl=3*JJ{IJ....;2 
J2=3*JJ(I)-l 
J3=3*JJ(II 
Kl=3*JKIIl-2 
K2=3*JK(ll-l 
K3=3*JK(l 1 . 
READI 17441 IISCMl, SCM2. SCM3. SCM4.Al.A2 .B 
EEL l=ECE II, ll+SCMl* 1 (OI Jl }-DIKl 11 *CXI U+(O(J2 )-D I K2 II *CY( IJ 1 
EEL2=ECE II, 21 *CX I Il +SCM2* l (O.( Kl 1-:D{ Jl l l*C Y(I J+.(01 J2 }...;OI K2) r*CXl I l 1 . 

0) l+SCM4*DIK3l+SCM3*DIJ31 

O 
EEL3=ECE t I ,3 l*CX ( I 1 +SCM3*l 1-0'( Kll-01 Jl l')*CYU I+ IO(J21-0lK211:*CX(l 1 t· 

l+(Al*D(J3l+B*O(K311*2100000.*IZ(l}/llll 
U EEL4=ECEI I,4J+SCMl*(-,(O(Jl)-OlKll l*CXI I l....;ID{J21-0(K21 l*CYITI r ~ 
~ EEL5=ECE II, 51 *CX { I J-SCM2* ( IDJ( Kl J...;D I Jll l*CYfl 1+(0 ( J2 I-O I K2 I l*CX ( Il 1 
~ l-SCM4*D{K3J-SCM3*DIJ3) 

EEL6=ECE ( I, 61 *CX III +SCM4*1 (Dl Kll-01 Jl l l*CY l l I+ 10( J2 J_.O(K2I}lliCX111} 
l+( B*DI .J3 l+A2*D ( K3 I 1*2100000.*IZ I l l /li I J 

WRITE(l'INUC) EEL1,EEL2,EEL3,EEL4,EEl5,EEL6 
50 CONTINUE 

WRITE15,1991 
199 FORMAT(///10X, 1 LINHAS DE INFLUENCIA OE MOMENTO FLETOR PARA A VIGA•. 

1//1 
NUCI=INUC-111/12-ISIM)+lO 
DO 51 INUC=lO,NUCI 
K=INUC/10 
SI=.l*{INUC-lO*KI 
S'ILI=l.-SI 
IF(INUC-INUC/10*10)52,59,5i 

52 DO 53 J= 9,NUC 
KK=J/10 
XSI=.l*{J-lO*KKI 
XSILI=l.-XSI 
REAO,(K'J)EEL1,EEL2,EEL3,EEL4,EEL5,EEló 
IF(KK-K)55,54,55 

54 XMO=XSI*XSILI*LlKJ...;EEL3*XSILI+EEL6*XSI · 
IFIINUC-Jl56,57,58 

56 YLIFI=(EEL3+XMOl*SI/XSI-EEL3 
GOTO 271 

57 YLIFI=XMO 
GOTO 271 

58 YLIFl=(XMO-EEL6l*SILI/XSILI+EEL6 
GOTO 271 

55 YLIFI=-EEL3*SILI+EEL6*SI 
271 TOL=SIGN(.0005 ,YLIFIJ 

YLIFIJJ=YLIFI+TOL 
53 CONTINUE 

GOTO 60 
59 IFIINUC-10)281,2833,281 
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2833 INEX=-1 
GOTO 559 

- 112 -

281 IF(INUC-NUCCl282,284,282 
284 INEX=l 

GO·_ TO 559 
282 INEX=O 
559 00 283 J= 9,NUC 

IF(INEXl560,561,562 
560 READIK'JlEEL1,EEL2,EEL3,EEL4,EEL5,EEL6 

YLIF(Jl=-IEEL3+SIGNI.0005 ,EEL3)) 
GOTO 283 

561 IK=K-1 
REAOIK 1 JIEEL1,EEL2,EEL3,EEL4,EEL5,EEL6 
YL IF I J l=.-1 EEL3+S IGN 1.0005 , EEL3)) 
READIIK 1 Jl EEL1,EEL2,EEL3,EEL4,EEL5,EEL6 
XLIFIJl=EEL6+SIGN(.0005 ,EEL6) 
GOTO 283 

562 IK=K-1 
REAOIIK'JIEEL1,EEL2,EEL3,EEL4,EEL5,EEL6 
YLIF(J)=EEL6+SIGNl.0005 ,EEL6l. 

283 CONTINUE 
IJNUC=INUC-10 
IFIINEXl285,286,285 

286 WRITE15,300llJNUC,IXLIFII1,I= 9,NUCI 
300 FORMAT(/1X,I2,'ESQ 1 ,11FI0.3/~5116X,10Fl0.3/ll 

WRITEl5,30llIJNUC,IYLIFIIliI= 9,NUCI 
301 FORMATl/lX,12,'DIR',llFl0.3/,5(16X,10Fl0.3/ll 

GOTO 51 
60 IJNUC=INUC-10 

285 WRITE15,200) IJNUC,tYLIFIIl~I= 9,NUCl 
200 FORMATl/4X,12,11Fl0.3/~5116X,10Fl0.3/IJ 

51 CONTINUE 
WRITE15,900) 

900 FORMATl///lOX,•LINHAS OE INFLUENCIA OE CORTANTE PARA A VIGA 1 1: 
MM=IMH+ll/2+1MH-IMH+ll/2l*ISIM 
DO 901 1=1,MM 
00 902 J=IO,NUCC 
REAOll'JlEELl,EEL2,EEL3,EEL4,EEL5 
IFIJ-10*11922,923,922 

923 WLIF=l.+EEL2 
YLIFIJ)=WLIF+SIGN(.0005,WLIFJ 
XLIFIJl=-(EEL5+SIGNl.0005,EEL51J 
GOTO 902 

922 IF(J~lO*ll+lll924,925,924 
925 YLIFIJl=EEL2+SIGNI.0005,EEL2l 

WLIF=-l.-EEL5 
XLIFIJl=WLIF+SIGNl.0005,WLIFl 
GOTO 902 

924 YLIF(Jl=EEL2+SIGN(.0005 ,EEL2l 
XLIF(Jl=-IEELS+SIGN(.0005 ,EEL5ll 

902 CONTINUE 
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WRITE15,903lJJ(Il,IYLIFIKl,K=10,NUCCI 
903 FORMATl/lX,12,'0IR 1 ,10Fll.3/,5(6X 1 10F11~3/}) 

WRITEl5,904lJKIIl,IXLIFIK1,K=lO,NUCC) 
904 FORMATl/lX,I2, 1 ESQ 1 ,10Fll.3/,5{6XilOF11.3/)l 
901 CONTINUE 

WRITE15,905) 
905 FORMATl///lOX~'LINHAS OE INFLUENCIA OE MOMENTO FLETOR NOS PILARES• 

li 
MMM=MH+IM-MH+lli2+(M-MH-(M:....MH+ll/2l*ISIM 
MMH=MH+l 
00 906 I=MMH,MMM 
DO 907 J= 9,NUC 
READII 1 JIEEL1,EEL2,EEL3,EEL4,EEL5,EEL6 
YLIFIJl=EEL3+SIGNl.0005 ,EEL3): 

907 XLIFIJl=EEL6+SIGN(.0005 ,EEL61 
WRITE15,90811,JJ(ll,IYLIF(Kl,K= 9,NUC) 

908 FORMAT(/lX,12,' - 1 ,I2,11Fl0.3/,5(17X,10F10.3/ll 
WRITEl5,9091I,JK(Il,IXLIF(Kl,K= 9,NUCI 

909 FORMAT{/1X,I2,' -• 1 I2,11Fl0.3/~5(17X,10Fl0.3/II 
906 CONTINUE 

WRITE(5 1 9101 
910 FORMATl///lOX~'LINHAS OE INFLUENCIA OE ESFORCO NORMAL NOSIPILARES' 

1) 
00 911 I=MMH,MMM 
00 912 J= 9,NUC 
REAO(l'JlEELl 

912 YLIF(Jl=EELl+SIGN(.0005 ,EELl) 
WRITE15,913ll,IYLIFIKliK= 9,NUC) 

913 FORMAT(/1X,12,11Fl0.3/,5(13X,10Fl0.3/)I 
911 CONTINUE 

CALL EXIT 
END 

FEATURES SUPPORTED 
ONE WORO INTEGERS 
roes 

CORE REQUIREMENTS FOR 
COMMON O VARIABLES 

END OF COMPILATION 

3658 PROGRAM 5430 


