
 

 Program RF-DEFORM © 2011 Ing.-Software Dlubal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo adicional 

RF-DEFORM 
Análise da deformação para  

barras e conjuntos de barras 

Descrição do 
programa 

Versão 
Maio 2011 

Todos os direitos incluindo os de tradução são reservados. 

Nenhuma parcela deste livro pode ser reproduzida – mecanicamente, 
electronicamente ou de uma qualquer outra forma, isto significa  incluindo 
fotocopiando sem a permissão por escrito da DLUBAL ENGINEERING SOFTWARE. 
 
 
©  Ing.-Software Dlubal 
Am Zellweg 2   D-93464 Tiefenbach 

Tel.: +49 (0) 9673 9203-0 
Fax: +49 (0) 9673 9203-51 
E-mail: info@dlubal.com 
Web: www.dlubal.com 





 

 

 

3 Program RF-DEFORM © 2011 Ing.-Software Dlubal 

Conteúdos 

 Conteúdos Página 

 

 Conteúdos Página 

 1. Introdução 4 
1.1 Módulo adicional RF-DEFORM 4 
1.2 Equipa RF-DEFORM 5 
1.3 Utilização do Manual 5 
1.4 Abrir o módulo RF-DEFORM 6 
2. Dados de entrada 7 
2.1 Dados gerais 7 
2.2 Deformação máxima 8 
3. Cálculo 11 
4. Resultados 12 

4.1 Análise da deformação -  Barras 
/conjunto de barras 12 

4.2 Análise da deformação -  Todas as 
barras/Conjuntos de barras 13 

5. Impressão 14 
6. Funções gerais 15 
6.1 Casos de dimensionamento RF-DEFORM 15 
6.2 Unidades e casas decimais 17 
6.3 Exportação dos Resultados 17 
A Índice 19 



1  Introdução 

 

 

4 Program RF-DEFORM © 2011 Ing.-Software Dlubal 

1. Introdução 
 

1.1 Módulo adicional RF-DEFORM 
 

O sistema de programas da empresa DLUBAL já lhe oferece poderosos módulos adicionais para 
realizar o dimensionamento de tensões. A verificação ao estado limite de utilização, contudo 
pode ser também determinante na análise estrutural. Portanto, providenciamos o módulo adi-
cional RF-DEFORM, um programa utilizado para analisar as deformações máximas permitidas 
nas barras e nas barras contínuas. 

O RF-DEFORM está completamente integrado no programa principal RFEM. Portanto, o módu-
lo adicional não é apenas uma parte integrante do programa FEA na aparência. Os resultados 
dos cálculos do RF-DEFORM podem ser incluídos no relatório de impressão do RFEM. Desta 
forma, é possível apresentar todas as análises de uma forma consistente facilmente. 

Esperamos que desfrute ao trabalhar com o RF-DEFORM. 

A sua equipa ING.-SOFTWARE DLUBAL 
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1.2 Equipa RF-DEFORM  
As seguintes pessoas estiveram envolvidas no desenvolvimento do RF-DEFORM: 

Cordenação do Programa 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
 Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Programadores 
Bc. Ondřej Šašinka 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Mgr. Petr Oulehle 

Ing. Roman Svoboda 
Dis. Jiří Šmerák 
Lukáš Tůma 

Concepção do programa e ícones 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
MgA. Robert Kolouch 

Ing. Jan Miléř 

Supervisão do programa 
Ing. Tomáš Ferencz 
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Entenmann 

Ing. Ctirad Martinec 
 

Manual, sistema de ajuda e tradução 
Eng.º Nilton Lopes Fernandes 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 

Eng.º Jorge Rafael Faria Duarte 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 

Suporte técnico e gestão de qualidade 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Entenmann 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
M. Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Lobisch  

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
M.Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 

1.3 Utilização do Manual 
Os tópicos como a Instalação, interface gráfica do utilizador, avaliação de resultados e impres-
são estão descritos em detalhe no manual do programa principal RFEM. O presente manual 
focaliza-se nas características típicas do módulo adicional do RF-DEFORM. 

As descrições neste manual seguem a sequência do módulo, entrada de dados e tabelas de 
resultados, bem como a estrutura. O texto do manual apresenta os botões descritos em 
parêntesis rectos, por exemplo [Aplicar]. Ao mesmo tempo, são representadas nas imagens à 
esquerda. Além disso, surgem Expressões em caixas de diálogos, tabelas e menus estão con-
figuradas em itálico para clarificar as explicações. 

No final do manual pode encontrar o índice. Contudo, senão encontrar o que procura por 
favor verifique no nosso website www.dlubal.com onde pode passar pelas nossas páginas 
FAQ. 
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1.4 Abrir o módulo RF-DEFORM 
O RFEM providencia as seguintes opções para iniciar o módulo adicional. 

Menu 
Para iniciar o programa  na barra menu, 

seleccione Outros no menu Módulos Adicionais, e depois seleccione RF-DEFORM. 

 
Figura 1.1: Menu Módulos adicionais → Outros → RF-DEFORM 

Navegador 
Para iniciar o RF-DEFORM no navegador Dados, 

seleccione RF-DEFORM na pasta Módulos adicionai. 

 

Figura 1.2: Navegador de dados: Módulos adicionais → RF-DEFORM 
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2. Dados de entrada  
Todos os dados necessários para a definição do caso de dimensionamento são introduzidos 
nas tabelas . A função [Assinalar] permite uma selecção gráfica das barras ou conjuntos de bar-
ras que pretende dimensionar. 

Quando tiver iniciado o módulo adicional, abre uma nova janela, onde é apresentado um 
navegador à esquerda, gerindo todas as tabelas que podem ser seleccionadas actualmente. A 
lista pendente acima do navegador contém os casos de dimensionamento que estão disponí-
veis no momento (ver capítulo 6.1, na página 15). 

Se abrir o RF-DEFORM em uma estrutura do RFEM pela primeira vez, o módulo importará 
automaticamente os casos, grupos e combinações de carga já criados. 

Para seleccionar uma tabela , clique na entrada correspondente do navegador RF-DEFORM ou 
através das páginas da tabela utilizando os botões apresentados à esquerda. Pode também 
utilizar as funções [F2] e [F3] para seleccionar as tabelas anteriores os posteriores. 

Para guardar as configurações definidas e sair  do módulo, clique no botão [OK]. Quando clica 
em [Cancelar], saí do módulo adicional mas sem guardar os dados. 

2.1 Dados gerais  
Na tabela 1.1 Dados gerais, selecciona as acções que pretende dimensionar. 

 
Figura 2.1: Tabela 1.1 Dados gerais  

Casos de carga / grupos de carga e combinações de carga existentes  
Estas duas secções da tabela listam todos os casos de carga , grupos de carga e combinações 
de carga definidos no RFEM que sã relevantes para o dimensionamento. Utilize o botão [] 
para transferir as acções ou combinações seleccionadas para a lista Seleccionado para a análise 
da deformação à direita. Pode também fazer o duplo clique sobre os itens. Para transferir a lista 
completa para a direita, utilize o cotão []. 
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Os casos de carga que estão assinalados com um asterisco (*), como os casos de carga 8 a 10 
na figura acima, não podem ser dimensionados. Este pode ser o caso quando não estão defi-
nidas cargas ou quando os caso de carga contém apenas imperfeições. 

Seleccionados para análise da deformação 
A coluna à direita lista as cargas seleccionadas para o  dimensionamento. Utilize o botão [] 
para remover os casos de carga, grupos de carga ou combinações de carga seleccionados a 
partir da lista. Pode também fazer duplo clique sobre as entradas. Para remover a lista comple-
ta, utilize o botão []. 

Comentário 
Neste campo de entrada, pode introduzir notas definidas do utilizador descrevendo em por-
menor, por exemplo o actual caso de dimensionamento de RF-DEFORM. 

2.2 Deformação máxima  
Nesta tabela a qual está subdividida em duas partes, define os objectos 1D que pretende 
dimensionar. A secção superior da tabela define das deformações máximas das Barras, a parte 
inferior da tabela define as deformações dos Conjuntos de barras. Excepto para esta diferença, 
ambas as tabelas oferecem-lhe as mesmas opções de entrada. Portanto são descritas em con-
junto de seguida. 

Para alterar as unidades e as casas decimais o dos comprimentos e deformações, seleccione 
Unidades e casas decimais no menu do módulo Configurações (ver capítulo Figura 6.5, na 
página 17). 

 
Figura 2.2: Tabela 1.2 Deformação máxima  

Análise da deformação para barras / conjuntos de barras Nº. 
Nesta coluna da tabela, especifica os números das barras ou conjuntos de barras que são rele-
vantes para o dimensionamento. Introduza as barras e conjuntos de barras directamente na 
tabela ou utilize a função [Seleccionar] para seleccionar as barras ou conjuntos de barras grafi-
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camente na janela de trabalho do RFEM. Quando selecciona os objectos graficamente, o RF-
DEFORM resume todos os objectos com comprimentos idênticos linha por linha (coluna F). 

Utilize o botão [Definir todas as barras] ou [Definir todos os conjuntos de barras] para seleccio-
nar todos os objectos para dimensionar e para lista-los a todos na coluna A da tabela. 

Quando selecciona conjuntos de barras, tenha em atenção o seguinte: 

• Os conjuntos de barras devem já ter sido definidos no RFEM. 
• Apenas conjuntos de barras do tipo Barras contínuas podem ser definidas. Não é possí-

vel analisar grupos de barras. 

Deformação em relação a 
Esta coluna determina se os resultados da análise de deformação são definidos em relação ao 
Sistema não deformado ou a uma linha de ligação fictícia entre o inicio e fim da barra no siste-
ma deformado, até à Extremidade da barra deformada. 

É possível especificar a referência utilizando a lista: Posicione o apontador no campo corres-
pondente da coluna da tabela, e clique no botão [] ou utilize a função [F7]. A lista apresenta-
da à esquerda abre, oferecendo ambas as opções. 

Direcção 
Na coluna C, define a direcção da deformação que pretende dimensionar. Novamente, pode 
utilizar a lista da linha da tabela activa para seleccionar a direcção. 

 

 
Tabela 2.1: Direcção da deformação 

Deformação máxima L/w e w 
Na coluna D da tabela, introduz directamente o valor da deformação máxima permitida L/w. A 
relação entre o comprimento e a deformação está predefinida com o valor de 300. Se alterar o 
valor, a deformação w indicado na coluna E será actualizado automaticamente quando con-
firmar na célula da tabela. 

Se uma linha da tabela contem barras ou barras continuas que são diferentes em comprimen-
to o RF-DEFORM não pode exibir a deformação máxima w como resultado da relação L/w 
como valor individual. Neste caso o campo w da tabela permanece vazio. 

Contudo, é possível introduzir directamente a deformação w permitida na coluna E. Depois, 
o RF-DEFORM determinará a relação L/w automaticamente utilizando esta especificação. 

Símbolo Direcção 

X Eixo global X 

Y Eixo global Y 

Z Eixo global Z 

x Eixo local da barra x (eixo longitudinal) 

y Eixo local da barra y (eixo "forte) 

z Eixo local da barra z (eixo "fraco") 

R Força resultante da deformação 

u Eixo forte local da barra u da secção assimétrica 

v Eixo fraco local da barra v da secção assimétrica 
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Comprimento de referência L 
Os comprimentos para os quais se refere a deformação máxima estão pré definidos, com base 
nos comprimentos das barras e dos conjuntos de barras definidos no RFEM. Os valores 
indicados na coluna F da tabela não podem ser alterados. 

No caso de uma linha da tabela conter barras ou conjuntos de barras de diferentes 
comprimentos, o RF-DEFORM exibe o comprimento máximo e mínimo nesta coluna. 

Comentário 
Pode descrever cada linha da tabela com um comentário para uma gestão clara dos dados. 
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3. Cálculo 
Para iniciar o cálculo , clique no botão [Cálculo] que está disponível em ambas as tabelas de 
entrada. 

Antes de iniciar o cálculo é recomendado a verificação dos dados de entrada, utilizando para o 
efeito o botão [Verificar] apresentado à esquerda. 

 
Figura 3.1: Verificar resultado 

O RF-DEFORM procura pelos resultados dos casos de carga, grupos de carga e combinações de 
carga que pretende dimensionar. Se estes não podem ser encontrados, o cálculo do RFEM ini-
cia-se de forma a determinar o valor relevante das deformações. Neste processo de determi-
nação, são aplicados os parâmetros de cálculo pré-definidos no RFEM. 

Pode também iniciar o cálculo dos resultados do RF-DEFORM a partir de fora da interface do 
utilizador do RFEM. Todos os módulos adicionais estão listados na caixa de diálogo A calcular 
como os casos ou grupos de carga. Para abrir a caixa de diálogo no RFEM, 

seleccione A calcular no menu Calcular. 

 
Figura 3.2: Caixa de diálogo do RFEM A calcular 

Se estão em falta casos de dimensionamento do RF-DEFORM na Lista dos não calculados, assi-
nale a caixa de selecção Mostrar módulos adicionais abaixo da lista. 

Para transferir os casos do RF-DEFORM seleccionados para a lista à direita, utilize o botão [].  
Inicie o cálculo utilizando o botão [Calcular]. 

Posteriormente, pode observar o processo de cálculo numa caixa de diálogo separada. 
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4. Resultados 
 

Imediatamente após o cálculo, aparece a tabela 2.1 Verificação da deformação – Barras / Con-
juntos de barras determinantes, a qual é também subdividida em duas partes. Os dimensiona-
mentos individuais são listados em duas tabelas de resultados 2.1 e 2.2 que podem ser selec-
cionados por meio do navegador do RF-DEFORM. Pode também utilizar os dois botões apre-
sentados à esquerda ou as teclas [F2] e [F3] para seleccionar a tabela anterior ou posterior. 

Clique em [OK] para guardar os resultados e sair do módulo adicional RF-DEFORM. 

4.1 Análise da deformação - 
 Barras /conjunto de barras 

 
Figura 4.1: Tabela 2.1 Análise da deformação - Barras/conjuntos de barras determinantes 

Esta segunda parte da tabela, apresenta a relação máxima da deformação resultante a partir 
das cargas determinantes. Os resultados são classificados por barra e conjuntos de barras. 

Barra / Conjunto Nº 
Para cada linha de entrada da tabela 1.2, o RF-DEFORM apresenta o número da barra  ou do 
conjunto de barras que tem a menor relação de Exist L/w em relação a Limit L/w. 

Caso de carga  
A coluna B da tabela  apresenta a acção cujas cargas produzem a relação da deformação mais 
desfavorável. 

Descrição da secção  
As descrições da secção das barras determinantes ou conjuntos de barras determinantes são 
indicadas, então desta forma é mais fácil verificar os dados correspondentes. 
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Comprimento de referência L 
Esta coluna apresenta-lhe os valores a partir da coluna F da tabela 1.2. 

Direcção 
A direcção da deformação a ser dimensionada é especificada na coluna C da tabela 1.2. As 
definições são exibidas novamente para que possa verificar as entradas. 

Deformação relativa L/w 
As colunas F e G apresentam as respectivas relações Exist L/w e Limit L/w. O valor da deforma-
ção máxima permitida L/w é determinado na coluna D da tabela 1.2. 

Se Exist L/w < Limit L/w, o dimensionamento não é possível e os valores correspondentes são 
destacados a vermelho. 

Deformação absoluta w 
As duas últimas colunas da tabela informam sobre os valores absolutos das deformações exis-
tentes e das deformações permitidas. Desta forma, pode comparar directamente as deforma-
ções máximas Exist w com as deformações máximas Limit w. 

4.2 Análise da deformação - 
 Todas as barras/Conjuntos de barras 

 
Figura 4.2: Tabela 2.2 Análise da deformação – Todas as barras/Conjuntos de barras 

Esta tabela é também subdividida em duas partes onde são listados os resultados para cada 
barra individual e conjunto de barras que foi seleccionada na tabela 1.2 para a verificação da 
deformação. 

Os detalhes nas colunas da tabela podem ser encontrados no capítulo anterior 4.1. 
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5. Impressão 
A criação de impressões é idêntica ao procedimento no RFEM. Primeiro, o programa gera um 
relatório de impressão  para os resultados do RF-DEFORM. Os gráficos e as descrições podem 
ser adicionados. Além disso, pode utilizar a pré visualização da impressão, para especificar os 
resultados da verificação da deformação que aparecerão na impressão. 

Quando a estrutura é bastante extensa, é aconselhável dividir os dados em diversos pequenos 
relatórios. Se cria um relatório separado para o RF-DEFORM, O relatório de impressão será cria-
do relativamente rápido. 

O relatório de impressão é descrito em detalhe no manual do RFEM. Em particular, o capítulo 
11.1.3.4 Seleccionar dados do módulo adicional na página 338 fornece informação relativa à 
selecção dos dados de entrada e saída no módulo adicional. 

Todas as opções gerais de selecção estão disponíveis de forma a imprimir os casos de dimen-
sionamento, bem como os dados de entrada e os resultados do RF-DEFORM. 

 
Figura 5.1: Selecção do relatório de impressão dos resultados do RF-DEFORM  
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6. Funções gerais  
Este capítulo descreve algumas das funções do menu bem como as opções de exportação 
para os resultados da verificação da deformação. 

6.1 Casos de dimensionamento RF-DEFORM  
As barras e os conjuntos de barras podem ser organizados em grupos para casos de dimensio-
namento separados. Deste modo, pode por exemplo definir especificações particulares para as 
deformações máximas e aplica-las aos grupos de componentes estruturais. 

Criar um novo caso do RF-DEFORM  

Para criar um novo caso de dimensionamento, 

seleccione Novo caso no menu ficheiro no módulo adicional do RF-DEFORM. 

A seguinte caixa de diálogo aparece. 

 
Figura 6.1: Caixa de diálogo Novo caso - RF-DEFORM 

Nesta caixa de diálogo, introduza um Nº (o qual não esteja ainda atribuído) e uma descrição 
para o novo caso de dimensionamento. Quando clica em [OK], a tabela 1.1 Dados gerais abre, 
onde pode introduzir dados novos. 

Alterar o nome de um caso do RF-DEFORM 

Para posteriormente alterar a descrição de um caso de dimensionamento, 

seleccione Alterar nome do caso no menu Ficheiro no módulo adicional do RF-DEFORM. 

A caixa de diálogo Alterar o nome de um caso do RF-DEFORM aparece. 

 
Figura 6.2: Caixa de diálogo Alterar nome do caso -RF-DEFORM 
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Copiar um caso do RF-DEFORM 

Para copiar os dados de entrada do actual caso de dimensionamento , 

seleccione Copiar Caso no menu Ficheiro no módulo adicional do RF-DEFORM. 

A caixa de diálogo Copiar caso do RF-DEFORM aparece onde pode especificar o número e des-
crição do novo caso. 

 
Figura 6.3: Caixa de diálogo Copiar caso do RF-DEFORM 

Eliminar um caso do RF-DEFORM 

Para eliminar um caso de dimensionamento, 

seleccione Eliminar caso no menu Ficheiro do módulo adicional do RF-DEFORM. 

Na caixa de diálogo Eliminar casos, pode especificar um caso de dimensionamento na lista de 
Casos disponíveis para eliminar clicando no botão [OK]. 

 
Figure 6.4: Caixa de diálogo Eliminar Casos 
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6.2 Unidades e casas decimais 
As unidades e casas decimais para o RFEM e todos os módulos adicionais são geridas a partir 
de uma única caixa de diálogo. No módulo adicional RF-DEFORM, pode utilizar o menu para 
definir as unidades. Para abrir a correspondente caixa de diálogo, 

seleccione Unidades e casas decimais no menu Configurações. 

A seguinte caixa de diálogo abre, a qual já conhece do RFEM. O módulo adicional RF-DEFORM 
está pré definido. 

 
Figura 6.5: Caixa de diálogo Unidades e casas decimais 

As configurações podem ser guardadas como perfil do utilizador  para que as reutilize depois 
numa outra estrutura. As funções são descritas no manual do RFEM, capítulo 12.6.2, na página 
453. 

6.3 Exportação dos resultados 
Os resultados da verificação da deformação podem ser fornecidos para outros programas. 
Várias opções estão disponíveis. 

Área de transferência 

Para copiar as células seleccionadas nas tabelas de resultados do RF-DEFORM para a área de 
transferência, utilize as teclas [Ctrl]+[C]. Para inserir as células, por exemplo num programa de 
processamento de texto, pressione [Ctrl]+[V]. Os cabeçalhos das colunas da tabela não serão 
transferidos. 

Relatório de impressão 

Os dados do RF-DEFORM podem ser impressos no relatório de impressão global (cf. capítulo 5, 
na página 14) para exporta-los posteriormente. No relatório de impressão, 

seleccione Exportar para Ficheiro RTF ou BauText no menu Ficheiro. 
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A função é descrita em detalhe no manual do RFEM, capítulo 11.1.11, na página 350. 

Excel / OpenOffice 

O RF-DEFORM fornece uma função para a exportação directa de dados do MS Excel e OpenOf-
fice.org Calc. Para abrir a correspondente caixa de diálogo, 

seleccione Exportar Tabelas no menu Ficheiro no módulo adicional do RF-DEFORM. 

A seguinte caixa de diálogo aparece. 

 
Figura 6.6: Caixa de diálogo Exportar - MS Excel 

Quando tiver seleccionado os parâmetros relevantes, inicie a exportação clicando no botão 
[OK]. O Excel ou o OpenOffice serão iniciados automaticamente. Não é necessário executar o 
programa no plano de fundo. 

 
Figura 6.7: Resultado no Excel 
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