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INTRODUÇÃO 

N
OS dias atuais, engenheiros e proje
tistas fazem uso constante de apli
cativos computacionais de conside-

rável porte, capazes de simular problemas 
complexos. Problemas práticos e de natu
reza mais simples são, normalmente, re
solvidos com o uso de rotinas de cálculo 
de autoria do próprio profissional. 

O presente trabalho trata do desen
volvimento de aplicativos computacionais, 
feitos em linguagem Delphi 3, e voltados 
para a solução dos problemas práticos, 
encontrados na área da Engenharia Mecâ
nica. Desenvolvidos durante o curso regu
lar de Mecânica dos Sólidos, no Instituto 
Militar de Engenharia (1ME), têm a finali
dade de mostrar a total adequação da lin
guagem Dephi3 para a elaboração destas 
pequenas rotinas de cálculo, e também, 

• Aluno de graduação 'do IME, 
•• Professor no IME, 

pretendem ser o início de uma biblioteca 
maior, que englobará um maior número de 
problemas. 

Os aplicativos procuram ser o mais 
amigável possível ao usuário, trazendo 
sempre uma figura ilustrativa do proble
ma que está sendo resolvido, com todas as 
variáveis nele contidas. Além disso, po
dem ser usados em equipamentos de pe
queno porte, pretendendo assim, ser uma 
ferramenta de uso fácil e útil na compre
ensão e solução dos problemas pelos es
tudantes e profissionais de engenharia 
mecânica. 

Na organização dos problemas a 
serem tratados optou-se, inicialmente, por 
seguir a seqüência apresentada em um)i
vro que tivesse ampla aceitação em nos
sas universidades. A escolha recaiu sobre 
o livro "Resistência dos Materiais", de 
autoria de Ferdinand P. Beer e E.RusseJl 
Johnston Jr. Por esta razão, na Figura 1, 
que é a tela inicial do programa, os tópi-
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cos abordados têm seus títulos em correspondência com os capítulos do livro citado, procu
rando assim facilitar a localização do assunto desejado. Por ora, serão apresentados os 
aplicativos que tratam dos assuntos abaixo: 

• união de barras chanfradas sob a ação de carga axial; 

• mecanismos com barras articuladas; 

• deformação permanente e tensões residuais provocadas por cargas axiais; 

• eixos circulares sob efei to de torção . 
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Figura 1 

UNIÃO DE PEÇAS CHANFRADAS 

Neste tipo de problema determina-se as tensões médias atuantes em chanfros existen
tes em barras sob a ação de carga axial, permitindo que o projetista possa melhor projetar a 
união das duas peças. Por exemplo, caso optasse pelo uso de um adesivo, de imediato teria o 
valor da resistência mínima a ser procurada nos catálogos dos fabricantes deste material. 

Na Figura 2, que é a tela de uso deste aplicativo, observa-se que o usuário tem a 
possibilidade de fornecer diversos ângulos de chanfro, obtendo de imediato as tensões no 
chanfro . Por outro lado, optou-se por também permitir que o usuário entre com as resistênci
as do material que dispõe para efetuar a união das peças, obtendo, de imediato, a resposta se 
a junção resistirá ou não ao esforço, e se, resistindo, quais seus coeficientes de segurança em 
termos de rompimento pela ação da força normal ou cisalhante. 
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Figura 2 

MECANISMO COM BARRAS ARTICULADAS 

o mecanismo da Figura 3 tem quatro hastes de ligação verticais, conectadas em duas 
barras horizontais e está sob a ação de uma carga vertical, conforme mostrado. O usuário 
fornece as dimensões das barras e pinos, bem como suas resistências, recebendo como res
posta os valores da tensão nas barras verticais e as tensões, de esmagamento e de cisalhamento, 
nos pinos, além dos seus respectivos coeficiente de segurança. 

DEFORMAÇÃO PERMANENTE E TENSÕES RESIDUAIS PROVOCADAS POR 
CARGAS AXIAIS EM BARRAS HETEROGÊNEAS 

A Figura 4 mostra uma barra, formada por materiais diferentes e submetida à ação de 
uma força axial P, que cresce gradativamente desde zero até o seu valor máximo, estipulado 
pelo usuário. O crescimento gradual da força é simulada pelo usuário através do afastamento 
da placa, podendo então ser observado o crescimento das tensões atuantes e o surgimento das 
tensões residuais em cada uma das barras. 

Vol. XV - N9. 4 - 49. Trimestre de 1998 101 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

Oelelminal: lensão normal média na hasle; lensão de cisalhamenlo nos pinos; CS da hasle. d .... pinos e global I!lIiI EI 

'I Tensão de cisalhamen10 r:-:c::::c:-::-:--- , 
'. médÍ.a do pino C [l'vlPa): )0,059189 

1i Tensão·de dsalhamen10 r:-:c::-::-::-::-:::-
.ir média do pino F [MPa): ]0,031830 
'! 

Figura 3 
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Figura 4 
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TORÇÃO EM EIXOS CIRCULARES 

A Figura 5 refere-se ao estudo da torção em eixos circulares de diferentes diâmetros e 
materiais, e ainda, submetidos a vários momentos de torção. O objetivo principal é o de 
encontrar o valor da tensão de cisalhamento máxima e o ângulo de torção em cada um dos 
eixos, bem como o ângulo de torção total do conjunto. Observe que na parte superior da tela 
o usuário, com o auxílio da figura, pode facilmente visualizar a entrada dos dados de cada 
eixo constituinte, tais como: diâmetros, interno e externo, comprimento, módulo de elastici
dade transversal e torque atuante. 

I .tt TENSÃO, DE CISALHAMENTO & ÂNGULO DE TORçAO . .' . ' . . .' "MO I!lIiI Ef 

TorqueT:--

1 KN.m 

Figura 5 

CONCLUSÃO 

Conforme já mencionado, estes quatro primeiros trabalhos pretendem dar início a 
uma reunião de aplicativos voltados para a resolução de problemas didáticos de engenharia, 
com o máximo uso dos recursos computacionais hoje disponíveis. Voltados para auxiliar na 
compreensão da influência de cada uma das variáveis envolvidas nos problemas, os aplicativos 
também funcionam como estímulo e desafio à imaginação, ao mostrar o enorme potencial 
dado pelas linguagens de programação modernas, de fácil visualização de dados e resultados. 
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o trato sistemático destes problemas, com suas naturais ampliações e posterior reunião de 
aplicativos de mesma natureza, permite antecipar a criação, em futuro próximo, de uma 
aplicativo simples e realmente útil na solução dos problemas práticos, comuns no dia a dia 
dos estudantes e profissionais de engenharia mecânica. 
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