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1. Introdução 
 

1.1 Módulo adicional RF-IMP 

Muitas normas consideram as imperfeições nas análises de segunda ordem dos efeitos. Para 
este propósito, pode seleccionar entre duas opções: Pode definir cargas equivalentes, as quais 
são providenciadas por exemplo na norma DIN  18800 Parte  2,  Secção  2, EN 1992-1-1:2004-12 
ou EN 1993-1-1: 
2005-07, ou pode criar uma estrutura pré-deformada inicialmente através do movimentos dos 
nós dos EF de acordo com a disposição habitual. O módulo adicional RF-IMP inclui ambas as 
opções.   

As deformações iniciais devem ser determinadas na direcção desfavorável da acção. Para pór-
ticos simples, é capai de definir manualmente as imperfeições. No entanto, este procedimento 
não é suficiente para estruturas mais complexas, tais como elementos de superfícies ou de 
volume. As regras do cálculo de cargas equivalentes existem para barras, apenas o RFEM per-
mite gerar imperfeições a partir da estrutura equivalente através da utilização do modo de 
deformações ou do modo de encurvadura da estrutura. 

Pode rapidamente, e consequentemente de forma económica, examinar diferentes casos 
gerando imperfeições no RF-IMP. Depois disso, o procedimento na direcção mais desfavorável 
é assegurado de acordo com as normas. A implementação de curvas de tensão de encurvadu-
ra dos perfis de acordo com a norma EN 1992-1-1:2004-12, EN 1993-1-1:2005-07 ou DIN 18800 
é muito confortável enquanto define as barras equivalentes da estrutura 

Se introduz um deslocamento e uma curvatura inicial, o RF-IMP gera imperfeições nas direc-
ções críticas e transfere-as para o RFEM. Depois pode encontrar imperfeições num caso de car-
ga separado e juntá-las num grupo de carga. Através da utilização da estrutura pré deformada, 
implementa os nós dos EF deslocados nos parâmetros do grupo de carga. A vantagem é que 
pode determinar diferentes estruturas pré-deformadas num modelo enquanto mantém os 
dados de entrada estruturais. 

Pode exportar as tabelas directamente para o MS Excel ou OpenOffice.org Calc para outras 
manipulações ou arquivar. 

Como outros módulos adicionais, o RF-IMP está completamente integrado no RFEM. Este 
módulo adicional representa uma parte do produto do RFEM, não só pela sua aparência visual. 
Pode confortavelmente gerar todas as imperfeições equivalentes utilizando os resultados do 
RFEM (deformações em casos de carga, grupos de carga e combinações de carga), O RF-
STABILITY (formas de encurvadura) e o RF DYNAM (valores próprios). 

 

Desejamos-lhe muito sucesso e prazer quando trabalhar com o nosso módulo RF-IMP. 

A sua equipa DLUBAL ENGINEERING SOFTWARE 
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1.2 Equipa RF-IMP 
As seguintes pessoas estiveram envolvidas no desenvolvimento do módulo do RF-IMP. 

Coordenadores do programa 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
 Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Programação 
DiS. Jiří Šmerák 
Ing. Roman Svoboda 

 

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

Ing. Jan Miléř 

Supervisão do programa 
Ing. František Knobloch 
Ctirad Martinec 

 

Manual sistema de ajuda e tradução 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
Eng.º Jorge Rafael Faria Duarte 
Ing. Dmitry Bystrov 
Jan Jeřábek 
Ing. Jakub Harazín 

Ing. Ladislav Kábrt 
Eng.º Nilton Lopes Fernandes 
Mgr. Petra Pokorná 
Dipl.-Ing. Veronika Erlebachová 
Ing. Jana Sejkotová 

Apoio técnico e gestão de qualidade 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Baumgärtel 
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Entenmann 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. (FH) Alexandra Lazar 

M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Lobisch 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
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 
Todos os tópicos gerais tais como a instalação, interface do utilizador, avaliação de resultados 
e saída de dados são descritos em detalhe no manual do RFEM; assim sendo, estes são omiti-
dos neste manual. Por outro lado, focaremos a nossa atenção na descrição das características 
típicas do módulo adicional RF-IMP. 

Durante a descrição do RF-IMP, utilizamos a sequência e a estrutura dos diálogos de entrada e 
saída. O texto do manual apresenta os botões descritos em parêntesis rectos, por exemplo 
[Detalhes]. Ao mesmo tempo, os botões são apresentados através de uma imagem à esquerda. 
Além disso, as expressões utilizadas para as caixas de diálogo, tabelas e menus estão configu-
radas em itálico para clarificar as explicações. 

Também pusemos neste manual um índice para uma procura mais rápida dos termos mais 
importantes. Contudo, se não encontra o que está à procura, consulte a nossa página de inter-
net www.dlubal.com/pt onde pode consultar as nossas páginas de perguntas frequentes FAQ 
ao seleccionar um critério particular. 

http://www.dlubal.com/pt�
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1.4 Iniciar o módulo adicional RF-IMP 

Podemos escolher umas das seguintes opções no RFEM para iniciar o módulo adicional RF-
IMP. 

Menu principal 
Inicie o módulo através do comando no menu principal do RFEM 

Módulos adicionais → Outros→ RF-IMP. 

 

Figura 1.1: Menu principal: Módulos adicionais → Outros →  RF-IMP 
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Navegador 
Pode também iniciar o módulo do RF-IMP no navegador de Dados seleccionando a pasta  

Módulos adicionais → RF-SOILINIMP. 

 

Figura 1.2: Navegador de Dados: Módulos adicionais → RF-IMP 
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2. Dados de entrada 
A introdução dos dados de entrada para a geração de imperfeições é organizada em tabelas. 
Pode utilizar a útil função [Seleccionar] para a selecção gráfica das barras ou conjuntos de bar-
ras. 

Depois de iniciar o RF-IMP, o navegador, o qual aparece numa nova janela à esquerda organiza 
os dois diálogos. Pode encontrar uma lista com os possíveis casos de geração existentes acima 
do navegador (ver capítulo 4.1, página 28). 

Enquanto inicia o RF-IMP pela primeira vez no programa RFEM, o módulo adicional carrega 
automaticamente os seguintes dados de entrada: 

• Barras e conjuntos de barras 

• Casos de carga e combinações de carga 

Controla as tabelas através do clique no nome destas no navegador do RF-IMP ou através da 
utilização dos botões exibidos na margem esquerda. Pode também listar os diálogos para a 
frente ou para trás pressionando as teclas funcionais [F2] e [F3]. 

Clique no botão [OK] para guardar os dados de entra e encerrar o módulo adicional do RF-IMP, 
ou clique no botão [Cancelar] para encerrar o módulo adicional sem guardar os dados. 
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2.1 Dados gerais 

Determine a entrada para a geração de imperfeições e o tipo de geração na tabela 1.1 Dados 
gerais. 

 
Figura 2.1: Tabela 1.1 Dados gerais 

Gerar imperfeições de acordo com 
Em primeiro lugar, selecciona quais os resultados que pretende utilizar para a geração de 
imperfeições, resp. das estruturas pré-deformadas. Pode escolher uma das três opções: 

Deformação a partir do RFEM 

Determinar a acção da carga na lista de Casos de carga, grupos de carga ou combinações de ca r-
ga. 

Tendo em consideração uma característica especial enquanto selecciona uma combinação de 
carga. Existem dois resultados diferentes para cada valor de x – máxima e mínima sobreposi-
ção das acções. Por tanto, pode seleccionar uma ou das opções na lista de combinações de 
carga: CO+ (máximo) e CO- (mínimo) como mostra a figura à esquerda. 

De acordo com a norma padrão DIN 18800 Parte 2, el. (202), as imperfeições geométricas equi-
valentes estão relacionadas com calor próprio inferior da encurvadura. Em princípio, deve criar 
um caso de carga particular de imperfeições para cada na direcção crítica com o modo de 
deformação equivalente. A geração dos casos no RF-IMP (ver capítulo 4.1, página 28) fornece a 
possibilidade de criar imperfeições adequadas baseadas nas diferentes imperfeições. 

Forma da encurvadura a partir do módulo RF-STABILITY 

Pode determinar as imperfeições de acordo com a norma DIN 18800 Parte 2, el. (202), adap-
tando -as da forma mais precisa possível, ao mais baixo modo de estabilidade. No entanto, é 
necessário o módulo adicional RF-STABILITY licenciado para ter acesso aos modos de estabili-
dade. 

Introduza o número de um modo de estabilidade relevante na lista Nº e seleccione o caso 
resultante do RF-STABILITY na lista Caso.  
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Vibração própria do módulo RF-DYNAM 

Pode basear as imperfeições, resp pré-deformações da estrutura, num valor próprio do módu-
lo adicional para a análise dinâmica. De acordo com a licença que mantém à disposição, pode 
seleccionar o módulo adicional RF-DYNAM 2000 ou o RF-DYNAM 2007. 

Especifique o caso a determinar a partir da análise dinâmica na lista Caso. Na lista Nº introduz o 
número da vibração própria, o qual pretende utilizar para a geração de imperfeições 

Se o módulo adicional RF-IMP não consegue determinar qualquer imperfeição da falta de 
resultados do RFEM ou dos módulos RF-STABILITY ou RF-DYNAM, este calcula automaticamen-
te as deformações, modos de estabilidade ou vibrações próprias relevantes durante a seguinte 
análise. 

Tipo de geração 
Em princípio, pode criar imperfeições no RF-IMP de duas maneiras diferentes. Seleccione as 
opções específicas nesta secção para activar ou desactivar as opções. 

Imperfeições equivalentes das barras 

De acordo com a norma DIN 18800, cria um caso de carga com imperfeições equivalentes das 
barras ou do conjunto de barras. Pode ainda utilizar o caso de carga em grupos de cargas. 

Se selecciona esta opção para a geração, são necessários dados adicionais na secção da tabela 
Caso de carga da imperfeição gerada  e Opções e na tabela 1.2 Imperfeições. 

Estrutura pré deformada 

Para esta opção de geração, as deformações padronizadas do RFEM, RF-STABILITY ou RF-
DYNAM são postas à escala da ordenada máxima da pré-deformação, a qual deve ser definida 
pelo utilizador. Para estruturas equivalentes pré-deformadas, as quais se adequam sobretudo 
para sistemas em casca, podem-se distinguir duas possibilidades: 

• Gerar malha dos EF pré deformada  

Para cada nó dos EF, o RF-IMP determina uma deformação a qual está localizada entre zero e a 
ordenada máxima da pré-deformação. Antes da análise de segunda ou terceira ordem, a 
malha de EF é moldada de acordo com o caso do RF-IMP relevante. Para este propósito, deve 
seleccionar o caso do RF-IMP necessário num grupo de carga no RFEM. Os dados da estrutura 
do RFEM permanecerão retidos. 
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Figura 2.2: Caixa de diálogo do RFEM Editar grupo de carga, separador Parâmetros de cálculo 

• Gerar estrutura pré-deformada deslocando 'só' os nós  

Contrariamente ao método descrito acima, esta opção implica a alteração dos dados da estru-
tura. Este desloca as coordenadas dos nós na tabela 1.1 do RFEM, de acordo com a deformação 
determinada. Portanto, não é necessário aplicar os dados de entrada aos grupos de carga. 

Esta opção de geração apenas pode considerar um modo de imperfeição, porque os nós ape-
nas podem ser deslocados uma vez. 

Caso de carga de imperfeição gerado 
Esta secção apenas está activa com o tipo de geração Imperfeições das barras para o RFEM Tabe-
la 2.13 seleccionado. 

Após a geração, O RF-IMP exporta as imperfeições para o caso de carga especificado na caixa 
Caso de carga nº. O primeiro número disponível é definido por defeito. Pode introduzir direc-
tamente a Descrição do caso de carga ou seleccioná-la a partir da lista pré-definida. 

Após a geração, aparece uma questão de controlo antes da transferência final dos dados para 
o RFEM. 

Opções 
Esta secção também está activa apenas com o tipo de geração Imperfeições das barras para o 
RFEM Tabela 2.13 seleccionado. 

Pode gerar imperfeições numa Direcção determinante ou em Ambas as direcções locais. Se 
selecciona a primeira opção (configuração padrão), o RF-IMP determina as imperfeições em 
apenas uma direcção, seja na direcção da coordenada y ou z do eixo local da barra. A deforma-
ção resultante, resp flexão de um valor próprio, será iniciada de acordo com a tolerância (com-
parar capítulo 3.1, página 18). Esta tolerância pré definida é também considerada no caso da 
geração nas duas direcções do eixo local. 

Através da selecção do número de um caso de carga existente na secção Caso de carga de 
imperfeição gerado, activa dois botões de opções adicionais. Pode seleccionar se o RF-IMP 
Substitui os casos de carga existentes ou se o RF-IMP Adiciona as imperfeições equivalentes 
geradas aos casos de carga existentes. 
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Comentário 
Utilize esta caixa para as observações definidas pelo utilizador, por exemplo para descrever e 
interpretar os parâmetros definidos para o actual caso de geração no RF-IMP. 

Clique no botão [Detalhes] para controlar as configurações da tolerância para o RF-IMP. Apare-
ce a caixa de diálogo RF-IMP Detalhes, a qual é descrita mais tarde (capítulo 3.1, página 18). 
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2.2 Imperfeições 
A segunda tabela deste módulo adicional está disponível apenas no caso de seleccionada a 
opção Imperfeições de barras para a tabela RFEM 2.13 na tabela 1.1 anterior. 

A tabela 1.2 Imperfeições está dividida em duas partes: a parte superior 1.2.1 Gerar imperfeições 
de barras considera as barras importantes para a geração, a parte inferior 1.2.2 Gerar imperfei-
ções de conjuntos de barras tem em conta as barras contínuas (grupos de barras são normal-
mente inadequados para as imperfeições). 

Ambas as partes da tabela têm um estilo de entrada de dados idêntico. A única diferença é que 
todas as entradas na tabela 1.2.1 referem-se a barras em particular e os parâmetros da tabela 
1.2.2 referem-se a conjuntos de barras. Porque ambas as partes são idênticas à excepção desta 
diferença, as tabelas são descritas em conjunto mais tarde no texto. 

Pode editar a entrada de dados através das combinações chave padrão, por exemplo, elimi-
nando uma linha actual através da função [CTRL+Y] (compare com o programa RFEM, capítulo 
4.4.8) 

Editar as unidades e casas decimais do comprimento e da carga no menu principal. 

Opções →Unidades e casas decimais (compara o capítulo 4.2, página 30). 

 
Figura 2.3: Tabela 1.2Imperfeições 

Geração de imperfeições das barras ou dos conjuntos de barras 
Determine os números das barras ou dos conjuntos de barras na coluna A. 

Note, que deve ter definido os conjuntos de barras no programa RFEM, para ser capaz de 
selecciona-las no módulo adicional do RF-IMP. O módulo adicional RF-IMP não permite criar 
conjuntos de barras.  

Seleccione barras ou conjuntos de barras graficamente na janela do RFEM depois de clicar no 
botão [Seleccionar barras / conjuntos de barras]. Clicando na célula da tabela, pode activar de 
forma alternativa o botão […], o qual também segue a selecção gráfica.  
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Seleccionando barras ou conjuntos de barras no espaço de trabalho do RFEM, pode transferir 
os seus números para caixa de diálogo Selecção múltipla. Esta caixa de diálogo permite voltar 
ao RF-IMP e importar os números correspondentes para o módulo adicional. 

Seleccione todas as barras ou conjuntos de barras para geração clicando no botão [Importar 
todas as barras]. As barras ou conjuntos de barras com parâmetros idênticos serão reunidos 
numa única linha.  

Não é necessário numerar as barras nos conjuntos de barras de forma contínua. Além disso, a 
orientação das barras pode também ser diferente. No entanto, o único requisito é que a rota-
ção de todas as barras num conjunto seja a mesma. 

Inclinação 
Especifique os parâmetros para definir a inclinação nas colunas B até à E. Pode seleccionar uma 
das seguintes opões de definição: 

• DIN 18800 E-E (método de análise elástico - elástico) 

• DIN 18800 E-P (método de análise elástico - plástico) 

• EN 1992-1-1: 2004-12  (Eurocódigo 2) 

• EN 1993-1-1: 2005-07  (Eurocódigo 3) 

• DIN 1045-1: 2001-07 

• DIN 1052: 2004-08 

• Manualmente 

Opção de definição 

Na coluna B, seleccione uma das opções da definição descritas anteriormente neste capítulo. 
Clicando na célula da coluna B activa o botão [], utilize este botão para seleccionar a defini-
ção adequada da lista. Pode também exibir a lista das definições pressionando a tecla funcio-
nal [F7]. 

O RF-IMP carrega automaticamente os valores da inclinação 1/ϕ0 para a coluna E para ambas as 
opções de definição de acordo com as normas. 

Comprimento L 

O comprimento L refere-se ao comprimento teórico de uma barra imperfeita. Este comprimen-
to é considerado na Equação 2.1 (ver mais tarde no texto).  

Na coluna C, os comprimentos das barras estão pré – definidos, mas pode edita-los onde con-
siderar apropriado. Active o botão […] clicando na célula da coluna C. Utilize-o para uma 
selecção gráfica do comprimento no espaço de trabalho do RFEM.  

n 

n refere-se a um número das próprias imperfeições existentes da barra ou nos conjuntos de 
barras que devem ser considerados. Por exemplo, ver Figure 5 na norma DIN 18800 Parte 2, 
Paragrafo 2.3. Geralmente, pode definir o valor de n como um número de um pilar do pórtico 
num piso na vista da planta do pórtico. 

1/ϕ0 

Se selecciona a opção da definição Manualmente na coluna B, introduz directamente o valor 
de uma inclinação. Ambas as colunas Comprimento L e n estão inactivas para esta opção.  

Se selecciona uma destas duas opções de acordo com a norma DIN 18800, o cálculo automáti-
co de uma inclinação de uma parte da barra normalmente procede de acordo com a equação: 

210 rr
200
1

⋅⋅=ϕ  

Equação 2.1: Inclinação ϕ0 de acordo com DIN 18800 Parte 2, Equação (1) 
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Esta equação é baseada no método de análise elástico – plástico. Ambos os coeficientes de 
redução são determinados da seguinte forma. 

l
5

r1 =  

onde l: o comprimento teórico de uma barra ou conjunto de barras 

Equação 2.2: Coeficiente de reduç ão r1 

A equação 2.2 é valida apenas para comprimentos l ≥ 5.00 m. Para l < 5.00 m, o valor para r1 é 1. 









+⋅=

n
1

1
2
1

r2  

onde n: o número das inclinações existentes 

Equação 2.3: Coeficiente de reduç ão r2 

Se selecciona o método de análise elástico – elástico o procedimento de cálculo é o mesmo. 
No entanto, de acordo com a norma DIN 18800 Parte 2, el. (201), a inclinação pode ser reduzi-
da em 2/3 do seu valor base (então ϕ0 = 1/300), porque o dimensionamento da tensão é baseado 
no método elástico – elástico, por exemplo, como no módulo adicional RF-STEL. Tendo em 
consideração o facto de que a reserva plástica da secção ainda não foi totalmente utilizada. 

No RF-IMP, a redução está pré definida por defeito, porque o método de análise elástico – elás-
tico representa um método de cálculo comum no programa da empresa Dlubal. 

Contra-flecha 
Pode introduzir parâmetros para a contra flecha nas colunas F e G. Seleccione uma das seguin-
tes opções da definição: 

• DIN 18800 E-E de acordo com BSC (curva de tensão de encurvadura) 

• DIN 18800 E-P de acordo com BSC 

• EN 1993-1-1 elástico 

• EN 1993-1-1 plástico 

• Selecção de uma contra-flecha L/w0 

L/w0 

Na coluna F, pode seleccionar uma das opções de definição, como as listadas acima no texto. 
Clicando na célula da coluna B activa o botão [], utilize este botão para seleccionar a defini-
ção adequada da lista. Pode também exibir a lista das definições pressionando a tecla funcio-
nal [F7]. 

A lista contém valores normais de uma contra-flecha de acordo com as normas DIN 18800 e  
EN 1993-1-1, incluindo duas opções EN 1993-1-1 Elástica e EN 1993-1-1 Plástica. O cálculo da 
contra-flecha de acordo com curva de tensão de encurvadura é descrito na norma  
EN 1993-1-1, capítulo 5.3. Para esta opção, pode encontrar os valores de uma contra-flecha 
para uma parte da barra na norma EN 1993-1-1, capítulo 5.3, Tabela 5.1. 

BSC 
O Valor de um Contra-flecha  w0 

Análise elástica Análise plástica 

a0 L/350 L/300 

a L/300 L/250 

b L/250 L/200 

c L/200 L/150 



2  Dados de entrada 

 

 

16 Programa RF-IMP © 2010 Dlubal Engineering Software 

 

d L/150 L/100 

Tabela 2.1: O valore de uma contra-flecha de acordo com a norma EN 1993-1-1, capítulo 5.3, Tabela 5.1 

Uma atribuição da curva de tensão de encurvadura de a a d para os tipos de secções prosse-
gue de acordo com a norma EN 1993-1-1, capítulo 6.3, Tabela 6.2 (ver a seguinte Figure 2.4): 

 
Figura 2.4: Selecção da curva da encurvadura para uma secção de acordo com a norma EN 1993-1-1, capítulo 6.3, Tabela 
6.2 

A partir de ε0 

Na última coluna da tabela, introduz o valor de um parâmetroε0, o qual mantém o valor inicial 
para a consideração da contra-flecha em conjunto com a inclinação. De acordo com a norma 
DIN 18800 Parte 2, el. (207), o valor de  ε0 = 1.6 está definido por defeito como é a condição 
para uma contra-flecha relevante. No entanto, pode definir os parâmetros ou selecciona-los 
clicando no botão [] na célula.  



2  Dados de entrada 

 

 

1 7  Pr o g r a m a  R F-IM P © 2 0 1 0  Dlu b a l E ng ing eer ing  S o f t w a r e 

O programa RFEM calcula estes parâmetros para diferentes barras ou conjuntos de barras atra-
vés da teoria de segunda ordem e depois compara-os com os valores iniciais. Se é necessário, 
tem também em conta uma contra-flecha nos processos seguintes. 
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3. Gerar 
Este capítulo descreve a criação de imperfeições gerando cargas equivalentes ou uma estrutu-
ra pré – deformada e de seguida transfere os resultados para o programa RFEM.   

3.1 Iniciar geração 
Antes da geração, recomendamos que verifique as configurações da tolerância no RF-IMP. Cli-
que no botão [Detalhes] na tabela 1.1 Dados gerais. Aparece a seguinte caixa de diálogo:  

 
Figura 3.1: Caixa de diálogo RF-IMP - Detalhes 

Na secção Tolerância de imperfeições de barras, define a ordenada do modo de deformação 
seleccionado ou a forma da encurvadura que induz as imperfeições. Portanto, flechas peque-
nas, que são inferiores ao valor definido, não são consideradas no modo de deformação ou na 
forma da encurvadura. Não são geradas imperfeições para as barras e para os conjuntos de 
barras com flechas inferiores ao limite definido. 

Define o valor da tolerância na lista que aparece depois de clicar no botão []. Pode seleccio-
nar um de e-1 até e-9. Na lista, e-1 representa o arredondamento com uma casa decimal e a 
selecção de e-9 tem em consideração nove casas decimais. 

O RF-IMP examina deslocamentos normalizados dos nós no modo de deformação ou na forma 
de encurvadura. O valor máximo refere-se ao valor normalizado de 1. Por exemplo, se a 
deformação máxima da estrutura é 10 cm, que se está a referir ao valor normalizado de 1, 
então o valor normalizado de 0.008 representa a flecha de 0.08 cm. Se define a tolerância de e-
3 (significa o arredondamento de três casas decimais: para 0.005) o RF-IMP gera uma deforma-
ção equivalente para a barra, porque o valor normalizado é superior ao limite. Se a tolerância 
está definida para e-2, as imperfeições da barra não são tidas em consideração, porque o valor 
normalizado é inferior ao limite com duas casas decimais 0.05.  

No caso de o RF-IMP não conseguir gerar qualquer imperfeição da barra por causa das defini-
ções da tolerância, aparece o aviso correspondente depois de clicar no botão [Gerar]. 

 
Figura 3.2: Aviso por causa de um valor demasiado baixo da tolerância 

Aumente a tolerância tendo em conta mais casas decimais, como descrito acima. 

Esta caixa de diálogo não influência a geração de estruturas pré – deformadas.  
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Em ambas as tabelas do RF-IMP o botão [Gerar] está disponível para a geração de dados de um 
novo caso de carga ou de uma estrutura pré – deformada para o RFEM. 

Pode também iniciar a geração no RF-IMP a partir do espaço de trabalho do RFEM. Encontre o 
RF-IMP listado como um módulo adicional na caixa de diálogo A calcular, de forma análoga a 
um caso de carga ou a um grupo de carga. Inicie esta caixa de diálogo a partir do menu princi-
pal do RFEM. 

Calcular → A calcular. 

 
Figura 3.3: Caixa de diálogo A calcular 

Se o RF-IMP está em falta na lista de casos Não calculados, seleccione a caixa de selecção Mos-
trar módulos adicionais. 

Adicione os casos seleccionados do RF-IMP para a lista à direita através do botão [] e inicie o 
cálculo clicando no botão [Calcular]. 

Pode também calcular um caso de geração de imperfeições seleccionado directamente da lista 
na barra de ferramentas. Seleccione o caso requerido do RF-IMP e clique no botão [Resultados 
ligado / desligado]. 

 
Figura 3.4: Aproximação directa ao cálculo de caso de geração a partir do RF-IMP no programa RFEM. 

Se criar uma estrutura pré – deformada com a opção Gerar estrutura pré-deformada deslocando 
'só' os nós baseada na Deformação do RFEM já calculada, aparece uma questão sobre a elimina-
ção dos resultados.  



3  Gerar 

 

 

20 Programa RF-IMP © 2010 Dlubal Engineering Software 

 
Figura 3.5: Questão sobre a eliminação dos resultados 

Se concordar continuar, o RF-IMP altera a estrutura original. As deformações que já estão cal-
culadas estão erradas neste caso. 

Dependendo dos dados estruturais, a geração de imperfeições ou as estruturas pré – defor-
madas leva muito pouco tempo. Depois de uma geração bem sucedida, a tabela 2.1 Estruturas 
pré-deformadas ou Imperfeições das barras, conjuntos de barras ou superfícies com malha de 
pontos de EF aparece (ver Figura 3.2 e Figura 3.4). Se criar uma estrutura pré – deformada atra-
vés do deslocamento dos nós, aparece a correspondente informação. 

 
Figura 3.1: Informação após a geração bem sucedida de uma estrutura pré deformada  

A geração de imperfeições ou uma estrutura pré – deformada está já terminada. Se tiver defi-
nido mais casos no RF-IMP, deve proceder a uma geração para cada caso do RF-IMP de forma 
separada. 

Se calcular todos os casos de uma só vez através do comando 

Calcular → A calcular, 

O RFEM considera todos os casos de carga e todos os casos de carga dos módulos adicionais. 
Os casos definidos do RF-IMP com o tipo de geração Imperfeições de barras para a tabela RFEM 
2.13 são também calculados. No entanto, o RFEM não importa automaticamente as imperfei-
ções geradas como um caso de carga. Exporte os casos de carga manualmente a partir do 
módulo adicional RF-IMP. Os casos no RF-IMP com o tipo de geração Estrutura pré-deformada 
são omitidos no cálculo global. Se eles foram calculados, todos os outros resultados serão eli-
minados e o cálculo será rejeitado. 
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3.2 Imperfeições geradas 

A saída dos resultados de geração diferem para imperfeições e para uma estrutura pré – defor-
mada. O tipo desta tabela depende do tipo de geração de imperfeições. 

3.2.1 Imperfeições equivalentes 

 
Figura 3.2: Tabela 2.1Imperfeições 

Depois da geração, as duas partes da tabela 2.1 Imperfeições aparecem. Em ambas as secções 
da tabela, encontra barras em particular ou conjuntos de barras com imperfeições geradas. 
Uma direcção de uma acção de inclinação ou uma contra-flecha estão definidas no sistema de 
coordenadas local na coluna B. 

Barras traccionadas ou conjuntos de barras traccionados não são considerados na geração de 
imperfeições. 

Não pode editar as imperfeições geradas nesta tabela. 

Clique no botão [Gráfico] para exibir as imperfeições geradas no espaço de trabalho do RFEM. 
Pode controlar agora, se as imperfeições são geradas para todas as barras e conjuntos de bar-
ras que estão em perigo pela encurvadura. 
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Figura 3.3: Gráfico com as imperfeições equivalentes geradas 

Clique no botão [RF-IMP] para voltar ao módulo RF-IMP, onde pode eventualmente editar os 
dados de entrada ou iniciar um novo processo de geração.  

3.2.2 Estrutura pré-deformada  

Gerar malha dos EF pré deformada 

 
Figura 3.4: Tabela 2.1 Estrutura pré-deformada 
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Para o tipo de geração Gerar malha dos EF pré-deformada, aparecem as duas partes da tabela 
2.1  
Estruturas pré-deformada. Em ambas as tabelas pode encontrar as posições originais e as pré – 
deformações geradas da malha de pontos dos EF para as superfícies e barras particulares. As 
pré – deformações exibidas estão definidas no sistema de coordenadas global XYZ. 

Encontre um pequeno exemplo da criação de uma estrutura pré – deformada começando na 
página 25, capítulo 3.4.  

Gerar estruturas pré-deformadas através do deslocamento dos nós 

Antes da Gerar estrutura pré-deformada deslocando os nós, aparece a informação que necessita 
para converter superfícies planas em superfícies quadrangulares. Isto é necessário para adap-
tar as linhas de contorno das superfícies à forma da deformação ou ao modo de encurvadura. 

 
Figura 3.5: Informação sobre a existência de superfícies planas ou secções cónicas  

Depois da geração, a informação que é exibida na Figura 3.1 aparece. Isto significa que a 
deformação de um sistema estrutural original apenas começou. A geração está já terminada. 

Numa estrutura pré – deformada, as coordenadas dos nós são alteradas. Encerre o módulo do 
RF-IMP clicando no botão [OK] ou no botão [Cancelar] para controlar as coordenadas altera-
das, por exemplo na tabela 1.1 Nós do RFEM. Tem em consideração que não é possível alterar 
o centro das superfícies ou das barras, apenas as coordenadas dos nós de contorno são deslo-
cados.  
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3.3 Exportar imperfeições 
Este capítulo descreve a exportação das imperfeições geradas como um caso de carga para o 
programa RFEM. Em contraste o RF-IMP cria uma estrutura pré – deformada automaticamente 
para o RFEM e providencia-a aos grupos de carga (compare Figura 2.2, página 11) ou altera as 
coordenadas dos nós na tabela 1.1 Nós do RFEM. 

Pode exportar as imperfeições equivalentes geradas clicando no botão [OK] em qualquer uma 
das tabelas do RF-IMP. Aparece a seguinte informação: 

 
Figura 3.6: Questão sobre os dados de exportação das imperfeições como um caso de carga 

Como exibido na Figura 3.3, pode também transferir os dados no espaço de trabalho gráfico 
do RFEM. Clique no botão [Exportar para caso de carga…] no painel, e a mesma questão, como 
descrito acima aparece.  

 
Figura 3.7: Painel com o botão Exportar 

Depois de exportar as imperfeições encontrará os dados transferidos na tabela 2.13  
Imperfeições do RFEM, onde pode editar ou eventualmente completa-los. 
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3.4 Exemplo: Estrutura pré deformada  
Neste exemplo, pode seguir uma geração de imperfeições como uma estrutura pré – defor-
mada ou uma estrutura em forma de cúpula que é modelada no programa RFEM. Deve deter-
minar a deformação inicial da malha de EF utilizando o modo de encurvadura para ter em con-
sideração a encurvadura das superfícies.  

 
Figura 3.8: Modelo de uma cúpula e o seu modo de encurvadura 

No módulo RF-STABILITY, os modos de estabilidade são baseados num peso próprio da estru-
tura.  

Abre a tabela 1.1 Dados gerais do RF-IMP e introduz os seguintes dados de entrada. 
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Figura 3.9: Tabela 1.1 Dados gerais 

A terceira forma de encurvadura é definida na caixa Nº. Introduz o valor da Ordenada máxi-
ma da pré-deformação de 50 mm, depois dos valores normalizados da deformação será resu-
mido com as coordenadas dos nós dos EF. A entrada de dados está agora concluída. 

Clique no botão [Gerar] para exibir os nós do EF alterados das superfícies na tabela. 

 
Figura 3.10: Tabela 2.1 Estrutura pré deformada  

Clique no botão [Gráfico] para um controlo visual das imperfeições. 
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Crie um novo grupo de carga e seleccione Aplicar imperfeições geradas na caixa de diálogo 
Novo grupo de carga, no separador Parâmetros de cálculo. 

 
Figura 3.11: Caixa de diálogo Novo grupo de carga, do separador Parâmetros de Cálculo 
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4. Funções gerais 
Este capítulo apresenta finalmente outras opções de menu para exportar os casos de geração. 

4.1 Casos de geração com o RF-IMP  
Pode agrupas os parâmetros as barras e os conjuntos de barras em casos de geração separa-
dos. Desta forma, pode aplicar a geração de casos particulares no RF-IMP em determinadas 
barras, caras ou formas de encurvadura. É possível, a forma de encurvadura crítica difira em 
algumas partes da estrutura. Considere separadamente todas as possibilidades na dependên-
cia do seu suporte técnico. 

Seja cauteloso para não reescrever os casos existentes e os seus parâmetros para a geração 
através da introdução de um número de caso que está já utilizado, enquanto está a definir os 
casos de geração.   

Criar novos casos no RF-IMP 

Criar um novo caso de geração clicando no comando do menu do RF-IMP 

Ficheiro → Novo caso. 

Aparece a seguinte caixa de diálogo. 

 
Figura 4.1: Caixa de diálogo Novo caso do RF-IMP 

Introduza um número não atribuído para a caixa Nº e escreva uma Descrição de um novo caso 
de geração. Através do botão [OK], exibe a tabela 1.1 Dados gerais no RF-IMP para a definição 
dos novos parâmetros. 

Alterar nome dos casos do RF-IMP 

Edite o nome de um caso de geração clicando no comando do menu do RF-IMP 

Ficheiro →Alterar nome do caso. 

Aparece a caixa de diálogo Alterar nome do caso do RF-IMP. 

 
Figura 4.2: Caixa de diálogo Alterar nome do caso do RF-IMP 
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Copiar casos do RF-IMP 

Pode copiar os dados de entrada de um actual caso de geração clicando no comando do menu 
no RF-IMP 

Ficheiro → Copiar caso. 

A caixa de diálogo Copiar caso do RF-IMP aparece. Especifique o Nº e a Descrição de um novo 
caso.  

 
Figura 4.3: Caixa de diálogo Copiar caso do RF-IMP 

Eliminar casos do RF-IMP 

Pode eliminar um caso de geração clicando no comando do menu do RF-IMP 

Ficheiro →Eliminar caso. 

Seleccione o caso de geração da lista de Casos disponíveis na caixa de diálogo Eliminar casos e 
pressione o botão [OK] para elimina-los.  

 
Figura 4.4: Caixa de diálogo Eliminar casos 
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4.2 Unidades e casas decimais 
A gestão das unidades e das casas decimais é feita numa caixa de diálogo global para o RFEM e 
para todos os módulos adicionais. A exibição desta caixa é feita através do respectivo coman-
do de forma a controlar as unidades no RFEM 

Configurações →Unidades e casas decimais 

A caixa de diálogo, que já a conhece do RFEM aparece, e o módulo adicional RF-IMP está já 
seleccionado. 

 
Figura 4.5: Caixa de diálogo Unidades e casas decimais 

Pode guardar os parâmetros como perfil  e utiliza-los mais tarde para outras estruturas. Encon-
tre outras descrições destas funções no manual do RFEM, capítulo 12.6.2. 

4.3 Exportar dados 
Os dados resultantes das imperfeições equivalentes geradas são exportados directamente 
para o programa principal RFEM através da criação de um novo caso de carga de Imperfeições. 
Eventualmente, é possível editar ou completar o caso de carga. Para uma descrição detalhada 
ou transferir as cargas equivalentes para o RFEM consulte o capítulo 3.3, página 24. Com 
algumas restrições, pode também providenciar os dados directamente do RF-IMP para outros 
programas. 

Área de transferência 

Pode copiar as células seleccionadas da tabela 1.2 Imperfeições e 2.1 Estruturas pré – deforma-
das ou Imperfeições pressionando a combinação chave [CTRL+C] e insere as células pressio-
nando [CTRL+V], por exemplo, em um dos editores de textos. Os cabeçalhos das colunas não 
são tidos em consideração. 
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Relatório de impressão 

Pode adicionar directamente a partir do RFEM no relatório de impressão. No entanto, pode 
exportar directamente as imperfeições como os casos de carga criados no RFEM a partir do 
relatório de impressão através do comando 

Ficheiro → Exportar para o ficheiro RTF ou BauText. 

Encontre uma descrição desta função no manual do RFEM, capítulo 11.1.11. 

Excel / OpenOffice 

Pode exportar os dados directamente do RF-IMP para o MS Excel ou para o OpenOffice.org 
Calc. Utilize esta função clicando no comando 

Ficheiro → Exportar tabelas. 

Aparece o seguinte diálogo para exportar. 

 
Figura 4.6: Caixa de diálogo Exportar - MS Excel 

De acordo com a concepção, apenas as tabelas 1.2 Imperfeições e 2.1 Estrutura pré deformada 
ou Imperfeições são consideradas para exportar. Pressione o botão [OK] para iniciar a exporta-
ção dos dados. O MS Excel inicia automaticamente, não é necessário executa-lo no plano de 
fundo. 
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Figura 4.7: Resultados da exportação de dados para o MS Excel 
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