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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho utiliza uma abordagem de mecânica dos pavimentos para verificar o 

comportamento tensão-deformação gerado por diferentes tipos de veículos de via em uma 

linha férrea. Nesta abordagem, considera-se a via como um sistema de múltiplas camadas 

que interage com todos os componentes que formam o pavimento ferroviário. As análises 

foram realizadas após verificação de softwares disponíveis no mercado, onde elencou-se o 

Ferrovia 3.0, que utiliza elementos finitos, como a ferramenta para realização das análises 

numéricas. E como dados de entrada para as avaliações, utiliza-se o material proveniente de 

uma área de empréstimo (jazida AES-1A) que visava atender a duplicação do segmento 27-

28 da Estrada de Ferro Carajás (EFC). A simulação da via foi realizada considerando o 

tráfego de vagões GDU, HFT e HFU. Este último, trata-se de um protótipo a ser implantado 

na malha existente da EFC para atendimento as demandas de carga geral (grãos). Todavia, 

por se tratar de inovação, poderia ocorrer impactos não previstos no pavimento em 

comparação com os veículos já tradicionais em operações ferroviárias. Dessa forma 

verificou-se o impacto nas camadas do pavimento em função das características 

geométricas e de carga por eixo, e o indicativo de redução da vida útil da superestrutura. 

Em relação a infraestrutura, não se verificou impactos significativos ou necessidade de 

intervenções para liberação deste veículo na via. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research was based on the pavement mechanics approach to verify the stress-strain 

behavior due to different types of track vehicles on a railroad. The approach considered the 

track as a layered system and the interaction with all the components of the pavement. The 

analysis was developed after identifying the softwares available, when the “Ferrovia 3.0” 

was chosen to develop the numerical analysis. The material from quarry AES-1A (supply 

material for sub-ballast, number 1A) were used as input to this analysis. These materials 

were selected for the duplication of Stretch 27-28 from the Carajás Railway (EFC). The 

railroad was simulated considering the traffic of wagons type: GDU, HFT and HFU.The 

HFU wagon is a prototype to be used in the existing EFC grid to attend the dry bulk (grains) 

demand. However, since this subject is innovative, there could occur impacts in the 

pavement which were not predicted, when comparing with traditional operational railway 

vehicles.Hence, this study verified the impact on pavement layers due to the geometric 

features and axle loads. It indicated a more significant behavior of the superstructure by the 

prototype wagon, caused by one more axle in the wagon wheelset, through amplifying the 

propagation of tension and allowing the reduction of the layer’s life cycle. Regarding the 

infrastructure, there weren’t any significant impacts identified or any need of intervention 

for the vehicles clearance on this track. 
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Diversos são os trens que trafegam nas ferrovias brasileiras, que em função de suas 

características, geram solicitações que nem sempre são bem entendidas e/ou analisadas, 

impactando diretamente nas soluções das camadas que compõem a via férrea. 

 

Para o bom entendimento do comportamento das camadas do pavimento, faz-se necessário 

uma abordagem dos métodos consagrados de dimensionamento de uma via férrea, e de 

todos os elementos e camadas que a compõem, seja na superestrutura, seja na infraestrutura. 

 

As avaliações serão realizadas com a utilização de softwares de análise numérica de forma 

a permitir a avaliação dos efeitos destas aplicações e as propagações das forças e tensões 

inerentes às composições férreas que serão adotadas. 

 

Para alimentar as análises, utilizaremos estudos realizados na Estrada de Ferro Carajás, 

localizada nos estados do Pará e Maranhão, uma vez que o autor do estudo tem acesso a 

ensaios executados ao longo da linha, bem como informações da engenharia de manutenção 

e operação, podendo assim verificar a acurácia dos resultados obtidos, mediante possíveis 

medições na linha. 

 

As simulações poderão permitir um maior entendimento do impacto das composições nas 

camadas projetadas de um pavimento. 

 

1.2 Contextualização Geral 

 

A ferrovia para o transporte de cargas no Brasil está tomando um novo rumo com o anúncio 

pelo Governo Federal de expressivos investimentos em novas ferrovias, que farão a 
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interligação logística de todas as regiões do Brasil. Isto irá demandar projetos de mais de 

8.800 quilômetros de ferrovias, mas a realidade de projetos ferroviários no Brasil de hoje 

merece atenção, pois foram décadas sem projetos expressivos, e por consequência sem 

pesquisas, mudanças ou novas tecnologias na elaboração e no dimensionamento de 

ferrovias. Os métodos de dimensionamento de ferrovia utilizados atualmente são empíricos 

e está em sua maioria desatualizados, e com esta nova demanda por projetos ferroviários, é 

importante para a engenharia ferroviária brasileira retomar os estudos e aperfeiçoar a 

elaboração e o dimensionamento de projetos ferroviários, buscando sempre um projeto com 

segurança, qualidade, tecnologia e a baixo custo. 

 

A grande maioria dos métodos de dimensionamento largamente utilizados em projetos, não 

levam em consideração a disposição das aplicações de cargas, em função das características 

especificas de cada composição (locomotivas e vagões), e sim, apenas as contribuições 

pontuais referentes à tonelagem bruta do veículo. Dessa forma abordaremos alguns tipos 

diferenciados de vagões, de forma a realizar análises numéricas e verificar o 

comportamento das tensões oriundas das diversas geometrias do veículo e possível 

alteração das tensões no pavimento em função dessas especificidades, avaliando não apenas 

a carga, e sim a distribuição e o impacto no dimensionamento de pavimentos ferroviários. 

 

1.3 Justificativa da dissertação 

 

As formas usualmente utilizadas para a determinação e desenvolvimento de projetos 

ferroviários baseados no método empírico, método este largamente utilizado, não condiz 

com a realidade e necessidade de se encontrar meios de reduzir custos, aumentar a 

qualidade e durabilidade da via, uma vez que são procedimentos extremamente 

conservadores, e que não representam a realidade de nossos solos, rochas e características 

climáticas, fatores estes de impacto direto na serventia da linha. Desta forma, o presente 

estudo visa trazer a tona, a discussão de como as cargas e o ciclo de aplicação destas cargas, 

impactam nas camadas do pavimento ferroviário, não podendo assim ser desprezado ou ter 

sua importância minimizada, sendo item imprescindível como um dos parâmetros de 
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dimensionamento da via. 

 

1.4 Objetivos da dissertação 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a tendência de deslocamento dos trilhos e 

dormentes em função da geometria dos vagões e a propagação das tensões ao longo das 

camadas do pavimento, utilizando dados da Estrada de Ferro Carajás para as análises. 

 

De forma específica, tal estudo objetiva: 

 

 Avaliar o comportamento das tensões em cada camada do pavimento; 

 O efeito da aplicação de carga nas camadas do pavimento em função da alteração 

da capacidade de carga dos vagões; 

 A importância do ciclo de cargas e não a avaliação isolada da carga pontual; 

 A verificação da propagação das cargas em função do intertravamento da grade e 

com isto 

 Contribuir para no futuro indicar melhorias em critérios de dimensionamento de 

pavimentos ferroviários em função das composições que irão trafegar na via. 

 

Ao longo da pesquisa serão abordados métodos clássicos de dimensionamento. Avaliando-

se softwares disponíveis no mercado, e materiais rodantes usuais na Estrada de Ferro 

Carajás para as simulações de cargas, sendo prioritário para este estudo a utilização de um 

vagão protótipo em desenvolvimento pela Vale S/A, que será implantado nos próximos 

anos para garantir um aumento de carga por vagão, e qual o impacto que este novo veículo 

ocasionará na via. 

 

Para os dados das camadas de infraestrutura, utilizou-se ensaios realizados ao longo da 
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Estrada de Ferro Carajás. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está estrutura em 7 capítulos, partindo-se deste capítulo 1 de introdução e 

desenvolvendo-se da seguinte forma: 

 

No capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica abordando os conceitos básicos de ferrovia e 

via permanente, as camadas que compõem o pavimento, as forças e tensões atuantes, os 

métodos e critérios clássicos de dimensionamento e alguns softwares disponíveis no 

mercado para avaliação do comportamento mecânico de ferrovias, bem como suas 

especificidades e limitações. 

 

No capítulo 3 é apresentada a metodologia que será adotada, bem como os demais dados 

técnicos dos vagões necessários para a modelagem do comportamento estrutural da via 

férrea.  

 

No capitulo 4 são apresentados os resultados, obtidos com a simulação numérica do 

comportamento estrutural do pavimento da via férrea sendo utilizado o programa Ferrovia 

3.0.  

 

No capitulo 5 apresentaremos as análises numéricas e os resultados do impacto das tensões 

no sistema, e como se dá a propagação dos efeitos ao longo da grade ferroviária. 

 

No capítulo 6 são feitas as conclusões obtidas na pesquisa, e sugestões para estudos futuros 

em continuidade ao presente trabalho. 

 

Finalizando o presente trabalho com as referências bibliográficas e as saídas do programa 

Ferrovia 3.0 como anexo. 
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CAPITULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Conceitos Básicos de Ferrovia 

 

Neste capítulo abordaremos as principais particularidades de uma linha férrea, e todos os 

parâmetros necessários para o dimensionamento das camadas de uma via férrea. Que tem 

como objetivo, fornecer funções básicas, como: pista de rolamento, guia para os veículos 

que por ela trafegam e dissipação de carga entre as camadas. Tendo-se obrigatoriamente, a 

necessidade de manter uma situação estável, viabilizando as forças de tração e frenagem, 

responsável pelo deslocamento das composições. Conceitos estes consolidados através de 

diversas publicações, livros, dissertações e teses de doutorado, podendo-se citar os estudos 

do BRINA (1979), STOPATTO (1987), SPADA (2003) e SELIG (1994). 

 

2.1.1. Geometria 

 

O domínio dos conceitos relacionados à geometria da via férrea é de fundamental 

importância para a análise das tensões e deformações desenvolvidas no pavimento 

ferroviário. Sendo definida como o conjunto de regras que restringem e definem as 

características do trem, englobado pela superestrutura e suas tolerâncias. 

 

O termo geometria refere-se à posição que cada fila de trilho ocupa no espaço, variando no 

sentido longitudinal por meio de sucessivas inclinações (greides) e concordâncias verticais 

entre esses greides, formando o perfil altimétrico da linha. Da mesma forma, o 

posicionamento dos trilhos varia no sentido transversal, com seções em tangentes ou retas, 

e por setores curvos de características variáveis, formando o perfil planimétrico da via. 

Esses perfis podem variar com inserção de superlarguras ou superelevações nas seções em 

curva ou por anomalias diversas para as seções transversais, ou por desnivelamentos ou 

anomalias geométricas como o empeno (torção) da grade, conforme pode ser observado na 
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Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Deformação longitudinal e transversal na linha férrea (Fonte:PAULA, 

2008) 

 

A qualidade no estudo da geometria conduz a níveis de desgastes e custos de manutenção 

sensivelmente menores, bem como a redução do consumo energético em decorrência da 

suavidade de rolamento. Estudos desenvolvidos por HURTADO (1983) comprovam que 

imperfeições e golpes, originados no contato roda-trilho na via podem aumentar em até 

30% a resistência normal ou de movimento dos trens, em reta e nível. Assim, trens longos e 

pesados ampliam a produtividade, mas dependem de características geométricas favoráveis, 

com impactos diretos na redução de acidentes, desgastes, de manutenção, eficiência 

energética e custos de operação em geral. 

 

Na sequência do estudo, abordaremos os principais tópicos referentes e impactantes no 

estudo geométrico do traçado de uma linha férrea. 

 

2.1.2. Bitola 

 

Por definição é a menor distância entre as duas faces internas das duas filas de trilho. No 

padrão americano deve ser medida 16 mm abaixo do plano de rolamento (gage point), e 10 
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mm no padrão espanhol, na Figura 2.2 a seguir apresenta-se um esquemático demonstrando 

como se dá a medição da bitola. 

 

Figura 2.2 – Bitola da Via 

 

Entretanto, foi definido pelo Plano Nacional de Viação de 1964, a bitola padrão no Brasil 

em 1,60 m, chamada de “bitola larga”, não excluindo em sua totalidade, ferrovias nacionais 

com outras bitolas, conforme tabela 2.1 Relação de Bitolas das Principais Ferrovias do 

Brasil. 

 

Tabela 2.1 – Bitolas ferroviárias no Brasil (Fonte: Site ANTT) 

 

 

Como pode-se observar na Tabela 2.1, grande parte de toda a malha nacional são de vias 

com bitolas de 1,60 e 1,00 m. A definição da bitola a ser adotada leva em consideração 

diversos fatores, como por exemplo, a capacidade de carga e tráfego a que se destina a via. 
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Bitolas inferiores a métrica tem em sua grande maioria utilização turística, sendo 

desconsiderada quando se trata de transporte de passageiros e cargas. 

2.1.3. Entrevia 

 

É a distância entre os eixos de duas linhas paralelas, medindo na mediatriz da dormentação, 

de forma que as composições trafegando de forma simultânea não sofram influência na 

propagação de tensões entre as plataformas, podendo gerar problemas de segurança devido 

ao gabarito dinâmico, que leva em conta os balanços gerados pela movimentação da 

composição ou por possíveis defeitos de via, ocasionados devido à proximidade, conforme 

esquemático apresentado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Entrevia Genérica de uma Linha Férrea 

 

2.1.4. Flecha 

 

BRINA (1979) indica a adoção de uma concordância vertical por meio de uma curva a fim 

de suavizar a passagem de um greide ou perfil vertical reto para o outro. Se a passagem de 

um greide fosse feito diretamente, haveria choques e compressões nos veículos e a 

distribuição desigual de carga nos eixos e nos engates, aumentando o custo de manutenção 

e redução da vida útil da composição. Quando tratamos de flecha para concordância de 

x 



9 

 

curvas horizontais, a flecha corresponde à determinação do raio de curva de projeto, entre a 

distância perpendicular do boleto ao centro da curva entre o PC (ponto de curva) e o PT 

(ponto de tangente), representado na Figura 2.4, respectivamente como “A” e “B”.  

 

Figura 2.4 – Flecha da Via (Fonte: PAULA, 2008) 

 

2.1.5. Superelevação 

 

Conceitualmente, é a alteração do nível dos boletos na seção transversal da linha, na parte 

externa do trilho para compensar a ação da força centrífuga. Essa função é definida em 

função da velocidade do veículo (km/h) e do raio da curva (m), e também conhecida como 

superelevação teórica. 

 

Figura 2.5 – Esquemático da superelevação em função do veículo 
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Para cada valor de velocidade e raio de curva, ter-se-á um valor para a superelevação. 

Todavia, como os trens não operam com uma velocidade diretriz ou constante, GARCIA et. 

al. (1952), indicam a adoção de um percentual de redução, para a determinação da 

superelevação prática em 2/3 do valor teórico em função da segurança e conforto do 

usuário. É calculado em função de um percentual admissível do valor da aceleração da 

gravidade, conhecido como aceleração não compensada (ap), e o incremento de 25% de 

redução em função da flexibilidade da suspensão da composição.  

 

A AREA (1980) estabeleceu a tolerância de 1” ou 25,4 mm para entre - eixos. Para as 

linhas de pátio não são consideradas superelevações em função da velocidade reduzida da 

composição. Na Austrália esse valor está limitado a 40 mm, pois na pratica, tanto o excesso 

de superelevação, ocasionando risco de tombamento, como a insuficiência, gerando 

descarrilamento, foram observados como motivos de acidentes ferroviários recentes. 

 

 

 

Figura 2.6 – Esquemático do desenvolvimento da superelevação (Fonte: PAULA, 2008) 

 

No presente trabalho não encontrou-se nenhuma referência que indicasse uma alteração ou 

contribuição significativa das transmissões de cargas para o pavimento ferroviário em 
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função da superelevação. 

2.1.6. Superlargura 

 

Trata-se do acréscimo de bitola na via em trechos de curva para suavização do arrasto, que 

é a resistência devido ao contato metálico rodeiro-trilho, gerando menor resistência de 

curva e redução no consumo de combustível. Todavia, esta prática está caindo em desuso 

em função de fixação e placas de apoio robustas. 

 

Os rodeiros utilizados nos sistemas ferroviários são constituídos por duas rodas rigidamente 

conectadas entre si por um eixo. A superfície de rolamento das rodas apresenta uma 

conicidade. No desenvolvimento do rodeiro na curva aparecem esforços longitudinais na 

região do contato roda-trilho que causam o deslocamento lateral do rodeiro, produzindo um 

torque e fazendo com que o mesmo gire no sentido de buscar seu alinhamento com o centro 

da curva, formando um pequeno ângulo de ataque do rodeiro em relação a via, conforme 

esquematizado na Figura 2.7. Esse fenômeno pode gerar descarrilamento, dessa forma é 

desaconselhado o uso em curvas superiores a 100 m de raio. 

 

 

 

Figura 2.7 – Esquemático do ângulo de ataque na superlargura (Fonte: PAULA, 2008) 
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2.1.7. Nivelamento 

 

Conforme comentado no item 2.1.1, a geometria da via é de suma importância para as 

reduções de custos operacionais e de manutenção. Para tanto, deve-se ter o perfeito 

alinhamento longitudinal e transversal, que no “jargão” ferroviário, é tratado como 

nivelamento da via, podendo ser, planimétrico, que compreende a existência de tangentes e 

curvas, dispostas entre si de forma contínua e normalmente alternada em ambas as direções, 

e altimétrico, que analogamente ao traçado planimétrico, também é composto de curvas e 

tangentes (verticais). Todavia, neste caso, dois greides retos definidos por suas respectivas 

declividades devem concordar entre si por intermédio de uma curva. 

 

Figura 2.8 – Traçado em planta (planimétrico) 

 

 

Figura 2.9 – Traçado em perfil (altimétrico) 

 

2.2. Via Permanente 

 

Basicamente a via permanente é dividida em infraestrutura e superestrutura. Entende-se por 
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infraestrutura todas as camadas situadas abaixo do sublastro, onde, segundo STOPPATTO 

(1987), é o elemento de suporte da estrutura da via, recebendo através do lastro ou sublastro 

as tensões devidas ao tráfego, dimensionada para suportar às solicitações ocasionadas pelas 

composições e a freqüência de aplicações de cargas, mantendo-se sua estabilidade sem 

deformações plásticas, problemas de fundação, geralmente ocasionadas pela escolha 

equivocada de matérias ou controle de umidade, e/ou perda das características mecânicas do 

sistema (HAY, 1982). E superestrutura, que é o conjunto de elementos heterogêneos que 

formam o sistema de suporte, para os veículos que nela trafega conforme esquemático 

apresentado na Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 – Esquema ilustrativo da via permanente 

 

2.3. Superestrutura 

 

Segundo BRINA (1979), a superestrutura das estradas de ferro é o sistema do pavimento 

que está sujeita à ação de desgaste das rodas dos veículos e do meio físico (intempérie) e é 

construída de modo a ser renovada, quando o seu desgaste atingir o limite de tolerância 

exigido pela segurança ou comodidade da circulação e podendo ser substituída em seus 

principais constituintes, quando assim o exigir a intensidade de tráfego ou o aumento de 

peso do material rodante. Formada pelo conjunto de quatro elementos heterogêneos que se 

interagem para suprir as condições adequadas ao suporte, sendo eles: trilhos, dormentes, 
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fixação e lastro. Todavia, alguns autores incluem o sublastro como quinto componente da 

superestrutura. 

 

O termo “pavimento ferroviário” foi cunhado pelo professor Jacques de Medina da 

COPPE/UFRJ em 1988, por ocasião dos estudos que levaram às teses de doutorado de 

SPADA E MUNIZ, e se refere ao fato de se considerar a via permanente da ferrovia como 

um sistema elástico multicamadas tal que possam ser calculadas as tensões e deslocamentos 

notáveis desta estrutura e, consequentemente, prever sua vida útil comparando-se os valores 

calculados com valores empíricos, usualmente obtidos através de ensaios de campo ou 

laboratório. 

 

2.3.1. Trilhos 

 

É o elemento da superestrutura que funciona como guia dos veículos ferroviários, e um dos 

principais elementos de suporte do sistema, distribuindo as tensões devido ao carregamento 

para os dormente, e segundo os setores de manutenção da EFVM e EFC, economicamente 

detém os maiores custos. Os trilhos sofreram grande evolução ao longo da história do 

transporte ferroviário, tendo em vista o desenvolvimento da tecnologia do aço, conforme 

Figura 2.11. A forma e o comprimento evoluíram gradativamente até alcançarem as 

modernas seções e pesos por metro, com capacidade de suporte de grandes cargas por eixo, 

dos trens modernos, evolução esta apresentada na Figura 2.12. 

 

Figura 2.11 – Evolução do perfil dos trilhos – Perfil de Aço “Chato”, para apoio 

continuo” (Fonte: FORTUNATO, 1999). 
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Figura 2.12 – Evolução do perfil dos trilhos – Perfil para “apoios contínuos” (Fonte: 

FORTUNATO, 1999). 

 

O perfil em duplo “T” foi adotado desde o inicio do desenvolvimento da ferrovia por ser 

mais econômica e eficiente. Todavia, devido ao grande desgaste pelo atrito com os rodeiros, 

o perfil do trilho evoluiu para uma seção em que o boleto ou mesa superior, tivesse uma 

espessura consideravelmente maior do que a alma, permitindo seu uso continuado, mesmo 

após longo tempo de serviço. Dessa forma Stephenson em 1838, desenvolveu o chamado 

“trilho de duas cabeças” (Figura 2.12), que por causa da dificuldade de fixação, acabou por 

ser abandonado ao longo do tempo, em favor do perfil idealizado por Vignole em 1836, que 

perdura até hoje.  

 

Figura 2.13 – Trilho de duas cabeças – Stephenson (Fonte: Brina 1979) 

 

 

Figura 2.14 – Esquemático Trilho idealizado por Vignole (1836) 

Cadeira Calço 
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Existe ao redor do mundo diversos órgãos e especificações tratando das características e 

ensaios específicos para o aceite e implementação na via de trilhos, tais como:  

 

 UIC – União Internacional das Estradas de Ferro; 

 ASTM – American Society for Testing and Materials; 

 AREMA – American Railway Engeneering Association and Maintenance of Way 

Association; 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

A NBR 7590/2012  regulamenta o aceite e definição das características do trilho em função 

da classe das vias, principal e secundária, e a velocidade. 

 

2.3.2. Acessórios de Fixação 

 

São elementos que tem como função manter o trilho na posição correta e garantir a bitola da 

via. Oferecem resistência ao deslocamento horizontal e vertical em função da frenagem dos 

veículos e variação da temperatura. As tensões geradas pelas solicitações nos trilhos devem 

ser transmitidas para a dormentação sem prejuízo para o sistema de fixação. 

Para o atendimento dessas premissas existem alguns tipos de elementos e sistemas.  

 

 Fixação direta, com apoio direto do trilho sobre dormente (Figura 2.15); 

 Fixação direta, com apoio indireto do trilho sobre o dormente (Figura 2.16); 

 Fixação indireta, com apoio indireto do trilho sobre o dormente (Figura 2.17); 

 Fixação elástica (Figura 2.18). 

 

 

Figura 2.15 – Fixação direta com apoio direto do trilho sobre dormente (Fonte: PAULA, 

2008) 
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Figura 2.16 – Fixação direta com apoio indireto do trilho sobre dormente (Fonte: 

PAULA, 2008) 

 

 

 

Figura 2.17 – Fixação indireta com apoio indireto do trilho sobre dormente (Fonte: 

PAULA, 2008) 

 

 

 

Figura 2.18 – Fixação elástica (Fonte: PAULA, 2008) 

 

Tendo-se um grande custo de manutenção em função da deformação da bitola, o sistema 

direto foi praticamente abandonado nas ferrovias mais modernas, seja por afrouxamento da 

fixação ou pela penetração do trilho no dormente, perdendo a correta inclinação. Defeito 
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este ainda presente nas fixações indiretas nas dormentações em madeira. 

 

A fixação indireta permite que a placa de apoio atue na fixação do trilho e como elemento 

de suporte, aumentando a área de distribuição das cargas no dormente. A Figura 2.19 

mostra a relação entre a força de aperto versus o deslocamento de instalação de alguns 

elementos de fixação.  

 

 

 

 

Figura 2.19 – Gráfico de relação força x deslocamento (Fonte: PAULA, 2008) 

 

Para o presente trabalho não será considerado o desgaste e consequentemente a perda da 

pressão dos grampos como elemento capaz de alterar ou contribuir para um “possível” 

aumento de tensão nas demais camadas. O impacto das características da via com 

consequências no pavimento será tratado na sequência quando da abordagem do módulo de 

via (u). 

2.3.3. Dormentes 
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Segundo BRINA (1979), o dormente é o elemento da superestrutura que tem como função 

receber e transmitir ao lastro os esforços produzidos pelas cargas dos veículos, servindo 

como suporte dos trilhos, permitindo a sua fixação e mantendo invariável a distância entre 

eles (bitola). 

 

Para atender essa finalidade é necessário que: 

 

 Suas dimensões, no comprimento e na largura, forneçam uma superfície de apoio 

suficiente para que a taxa de trabalho no lastro não ultrapasse certos limites; 

 Sua espessura lhe dê a necessária rigidez, permitindo alguma elasticidade; 

 Tenha suficiente resistência aos esforços; 

 Tenha Durabilidade; 

 Permita o nivelamento do lastro na sua base; 

 Se oponha eficazmente aos deslocamentos longitudinais e transversais da via; 

 Permita boa fixação do trilho, sem ser excessivamente rígida; 

 Mantenha o isolamento elétrico entre os trilhos. 

 

Quanto ao material, usualmente temos os dormentes de madeira, aço, concreto, misto e 

material sintético. 

As dimensões para os dormentes de madeira estão demonstrados conforme figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 – Dormentes de madeira (Fonte: DE PAULA, 2008) 
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Em virtude da escassez de boas madeiras para dormentes e a dificuldade de aquisição, bem 

como o desflorestamento, cada vez mais os dormentes de madeira estão caindo em desuso, 

sendo substituídos pelos de concreto, que podem ser do tipo monobloco (Figura 2.21) e bi-

bloco (Figura 2.22). 

 

 

Figura 2.21 – Dormente monobloco na FNS 

 

 

Figura 2.22 – Dormente bi-bloco na EFVM 
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Os dormentes de concreto, apesar de apresentarem grande resistência mecânica e 

ancoragem adequada, proporcionam uma rigidez à linha, que dependendo das condições do 

lastro ocasionam uma alteração no comportamento da via, devido a não amortização das 

cargas. Também são de difícil trabalhabilidade, devido ao seu peso, demandando também 

grande investimento para seu manuseio. 

 

Analisando-se os dormentes metálicos, verifica-se que suas propriedades são bem 

semelhantes ao de madeira, superando-os devido ao baixo impacto ambiental, com melhor 

ancoragem e vida útil. Entretanto, apresenta maior propensão a deformações sob situação 

de vibrações, decorrentes do contato roda trilho, quando de defeitos superficiais nos trilhos. 

Outro ponto negativo é a perda de efetiva socaria logo abaixo do dormente em função do 

perfil da peça, (Figura 2.23), não se conseguindo a consolidação necessária para que não 

ocorra o deslocamento transversal da linha, ou recalques diferenciados em função da 

passagem do veículo. 

 

Figura 2.23 – Aspecto Geral e em Detalhe do Dormente metálico 

 

A aplicabilidade de dormentes alternativos como o misto e o sintético, não é prática 

difundida no Brasil, apresentando um alto custo de implantação. Todavia, possui 

características interessantes, conforme Figura 2.24 
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Material Forma 

Características Físicas 

Elasticidade 
Isolamento 

Elétrico 

Aptidão da 

fixação 

Madeira monobloco Muito Boa Bom 
Sujeito a 

afrouxamentos 

Concreto 

Armado 

Bi-bloco e 

monobloco 

Muito Ruim, 

ocasionando 

uma rigidez 

inadequada a 

linha 

Regular. 

Necessita 

de 

elementos 

isolantes 

Muito boa 

para a maioria 

dos sistemas 

de fixação 

Tensionado 

Pré-

tendido 

Pós-

tendido 

Metálico 

Aço 

Uma viga 

"U" 

invertida 

Média. Não 

amortizam 

os golpes e 

transmitem 

vibrações 

Muito 

ruim. 

Necessita 

de 

elementos 

isolantes 

Muito boa 

para a maioria 

dos sistemas 

de fixação Fundidos 
De dois 

cantos 

Sintéticos mmonobloco Aceitável Bom Bom 

 

Figura 2.24 – Tabela de características dos dormentes (Fonte: PAULA, 2008) 

Duração

Laterais Longitudinais Vida Útil

Adequado 

em 

terrenos 

bons

Bom, pelo 

seu atrito 

com o 

lastro

Depende da 

fixação
Pequeno

Variável 

de 10 a 

30 anos

Ruim a 

regular

Maior 

que a 

madeira

Pequena. 

De 5 a 

20 anosPré-

tendido

Pós-

tendido

Regular
Boa, uns 

40 anos

Regular a 

ruim

Elevada. 

De 40 a 

50 anos
Em estudo Em estudo Médio Médio

Em 

estudo

Aço

Fundidos

Sintéticos

Material

Madeira

Concreto

Armado

Tensionado

Bom, pela 

sua forma

Bom, pelo seu 

peso e atrito 

com o lastro, 

dependendo 

da fixação

Bom, pela sua 

forma, 

dependendo 

da fixação

Esforços Solicitações

Bom, mas 

transmitem 

fortes 

esforços

Bom, pelo 

seu peso e 

atrito com 

o lastro, 

dependend

o da 

fixação

Verticais
Horizontais

Economia

Custo 

Inicial

Maior 

que a 

madeira

Muito 

elevado

Elevada. 

De 40 a 

50 anos

Metálico

 

Figura 2.25 – Tabela de esforços e economia dos dormentes (Fonte: PAULA, 2008) 
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A configuração da dormentação na via permanente depende das características físicas da 

via, sendo que a NB-476 (1979) determina o espaçamento máximo entre dormentes de 

acordo com a classe da via e da velocidade, apesar de não apresentar nenhuma justificativa 

técnica ou cálculos que corroborem a informação. 

2.3.4. Lastro 

 

Consiste na camada do pavimento ferroviário que tem seu dimensionamento mais passível 

de discussão por parte dos projetistas de pavimentos ferroviários em geral, e do autor da 

presente dissertação em especial. Isto acontece porque todas as formulações utilizadas 

comumente para projetos nacionais consideram dados estrangeiros (ângulo de 

espraiamento, valores de módulo, granulometria, etc), sem investigações e estudos 

específicos de nossas britas,  sem embasamento técnico mecanístico, apenas através de 

processos meramente empíricos e defasados se comparados com a evolução ocorrida no 

segmento rodoviário. 

 

Segundo BRINA (1979) o lastro é o elemento da superestrutura da estrada de ferro situado 

entre os dormentes e o sublastro e que tem por funções principais: 

 

 Distribuir convenientemente sobre a plataforma (sublastro) os esforços resultantes 

das cargas dos veículos, produzindo uma taxa de trabalho, ou tensões dissipadas de 

menor amplitude para a plataforma; 

 Formar um suporte, até certo limite elástico, atenuando as trepidações resultantes 

da passagem de veículos; 

 Sobrepor-se à plataforma, suprimindo suas irregularidades, formando uma 

superfície contínua e uniforme para os dormentes e trilhos; 

 Impedir os deslocamentos dos dormentes, quer no sentido longitudinal, quer no 

sentido transversal; 

 Facilitar a drenagem da superestrutura; 

 

Ainda segundo BRINA (1979), para o lastro desempenhar bem as suas funções, deve 
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atender as seguintes características: 

 

 Suficiente resistência aos esforços transmitidos pelos dormentes; 

 Possuir elasticidade limitada, para abrandar os choques; 

 Ter dimensões que permitam sua interposição entre os dormentes e abaixo dos 

mesmos, preenchendo as depressões da plataforma e permitindo um perfeito 

nivelamento dos trilhos; 

 Ser resistente aos agentes atmosféricos; 

 Deve ser francamente permeável para permitir uma boa drenagem; 

 Não produzir particulados finos, causando incômodo aos passageiros e danos ao 

material rodante. 

Segundo BRINA (1979), algumas especificações da AREMA são adotadas no Brasil, tais 

como: 

 Peso específico da brita: 2,7 tf/m
3
 

 Resistência a ruptura em função da carga aplicada: 700 kg/cm
2
 

 Solubilidade: 7 dm3 de pedra triturada e lavada, agitada no período e 48 horas em 

solução aquosa, durante cinco minutos, cada 12 horas de intervalo. Se houver 

descoloração, a pedra é considerada solúvel e imprópria; 

 Absorção: amostra com 230 g mergulhada em água, não podendo ter um aumento 

de peso de 8 g/dm3; 

 Substâncias nocivas: a quantidade de substâncias nocivas e torrões de argila não 

devem ultrapassar 1% (determinação pelo método MB8 da ABNT); 

 Coeficiente de desgaste Los Angeles: ≤ 35% 

 Granulometria: adota-se comumente a faixa n° 3 da AREMA. 
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Tabela 2.2 – Faixas granulométricas Padrão (Fonte: AREMA) 

Graduação 
Percentagem Passante (% em relação à massa total) 

3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº 4 Nº 8 

24 100 90-100   25-60   0-10 0-5 - - - 

25 100 80-100 60-85 50-70 25-50 - 5-20 0-10 0-3 - 

3 - 100 95-100 35-70 0-15 - 0-5 - - - 

4A - 100 90-100 60-90 10-35 0-10 - 0-3 - - 

4 - - 100 90-100 20-55 0-15 - 0-5 - - 

5 - - - 100 90-100 40-75 15-35 0-15 0-5 - 

57 - - - 100 95-100 - 25-60 - 0-10 0-5 

Nota: Graduação 24, 25, 3, 4A e 4 são materiais de lastro para linhas principais. 

Graduação 5 e 57 são lastros para linhas de pátio. 

 

Apesar de grande parte dos projetistas indicarem usualmente a faixa 3 da AREMA, não é 

raro a aplicação da brita n° 3 para o lastro. Contrariando as tendências de rodovias e 

aeroportos, que tem uma granulometria mais fechada, no lastro ferroviário é mais 

interessante à utilização de granulometrias mais uniformes do que fechadas.  

 

Segundo RAYMOND (1979) é vantajoso uma graduação aberta por ter uma menor 

possibilidade de mistura entre o lastro e o sublastro, pelas condições de filtro que se 

estabelecem. Entretanto, é fato que ocorre contato grão a grão com desenvolvimento de 

tensões acentuadas, fato que provoca, literalmente, a moagem do lastro. 

 

Outro parâmetro de grande importância no estudo do lastro é a altura. Como esta camada é 

a mais elástica do sistema, quanto maior a altura, melhor é a distribuição/dissipação de 

cargas, reduzindo as tensões no sublastro e subleito. Porém, razões econômicas e de 

geometria da via limitam essa profundidade (SCHRAMM, 1961). Esse tópico será tratado 

no capítulo de discussão de dimensionamento de lastro.  

 

Várias são as discussões sobre a altura do lastro, determinado em função das cargas 

aplicadas pelo material rodante, desprezando por diversas vezes as características 

especificas da rocha de origem. Em visitas técnicas efetuadas na Austrália, constatou-se que 
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algumas ferrovias que estão assentadas em solos competentes, trabalham com alturas de 

lastro variando em 25 cm, e com excelentes resultados em relação à serventia da via. Existe 

uma “certa” resistência por parte dos setores de manutenção de algumas empresas, em 

aceitar lastros mais esbeltos, alegando acréscimo de rigidez na camada, aumentando o 

desgaste dos trilhos e material rodante. Todavia, necessita-se de maiores estudos para 

determinação de parâmetros que atendam as necessidades e especificidades de cada 

ferrovia, para determinação de uma seção tipo mais econômica e duradoura, sem 

necessidade de intervenções, que via de regra é cara e com altos impactos nas operações. 

 

2.3.5. Sublastro 

 

STOPATTO (1987) considera o sublastro como a camada de material que completa a 

plataforma e que recebe o lastro. Sua função é absorver os esforços transmitidos pelo lastro 

e transferi-los para a camada subjacente, na taxa adequada a capacidade de suporte da 

camada referida, não devendo permitir a penetração dos agregados situados na parte inferior 

do lastro.  

As principais funções do sublastro segundo BRINA (1979) são: 

 

 Aumentar a camada de suporte da plataforma, permitindo elevar a taxa de trabalho 

no terreno, ao serem transmitidas as cargas através do lastro e, por conseguinte, 

permitir menor altura do lastro; 

 Evitar a penetração do lastro na plataforma; 

 Aumentar a resistência do leito a erosão e a penetração da água, preservando assim 

as propriedades do subleito; 

 

Quanto as características destes materiais o mesmo autor indica que devem obedecer: 

 

 IG: igual a zero; 
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 LL: máximo de 35; 

 IP: máximo de 6; 

 Preferencialmente que se enquadre no grupo A1 de solos HRB; 

 Expansão máxima de 1%; 

 CBR: mínimo de 30%. 

 

STOPATTO (1987) indica alguns valores baseado na ASTM-1241-64-T, tais como: 

 

 A composição granulométrica deve se encaixar nas faixas B, C e D da AASHTO 

(Tabela 2.3). Permitindo-se mistura de solos com areia, agregados ou cimento para 

se conseguir a granulometria adequada. Todavia, se o material selecionado atende 

os parâmetros de expansão, CBR e tenha um bom enquadramento na classificação 

HRB, normalmente não se tem uma grande preocupação em encaixa-lo nas faixas 

indicadas pela AASHTO, nem temos normas nacionais que obrigue tal situação, 

dessa forma a aplicabilidade deste indicativo citado por STOPATTO está caindo em 

desuso; 

 O LL da fração que passa na peneira 40 deve ser < 25%. Para solos lateríticos 

admite-se < 35%; 

 O IP da fração que passa na peneira 40 deve ser < 6%. Para solos lateríticos 

admite-se < 10%; 

 O valor do “Los Angeles” do material retido na peneira 10 deve ser 50%; 

 O CBR mínimo é igual a 20%; 

 Expansão máxima de 0,5%. 
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Tabela 2.3 – Granulometria do sublastro (Fonte: AASHTO) 

Granulometria do Sublastro 

Peneira 

A B C D 

% em peso passando pelas peneiras 

2" 100 100 - - 

1" - 75-90 100 100 

nº 4 25-55 20-60 35-65 50-85 

nº 10 15-40 20-60 25-50 40-70 

nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 

nº 200 2-8 5-15 5-15 5-20 

 

Apesar de diversos autores indicarem para a capacidade de suporte os valores do ensaios de 

CBR, nas publicações não é apresentado qual energia seria a mais indicada para 

determinado tipo de solo, nem uma abordagem mais especifica para materiais finos. De 

acordo com a Tabela 2.3, verifica-se grande restrição para este tipo de material, fato que 

pode limitar a utilização de solos lateríticos em camadas de sublastro, notadamente 

conhecidos pela elevada porcentagem de argilas lateríticas.  

 

DELGADO (2012) apresenta estudo com utilização de materiais finos lateríticos coletados 

no oeste do maranhão, que após ensaios de repetições de cargas (ciclos de 150.000), obteve 

excelentes resultados validando inclusive a utilização deste material para sublastro, uma 

vez que se observou uma tendência de acomodamento das deformações permanentes da 

camada, conforme Figura 2.26. 
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Figura 2.26 – Pesquisa de ocorrência do shakedown para solos finos lateríticos (Fonte: 

DELGADO, 2012) 

 

Um outro aspecto relevante é a discussão sobre as propriedades drenantes desta camada, 

podendo ser tratada como filtro de Terzaghi, com uma certa permeabilidade para questões 

de drenagem, ao mesmo tempo impedindo o bombeamento de finos pelas camadas 

subjacentes. Esta hipótese é compartilhada por FORTUNATO (1996) que preconiza que o 

material de sublastro deve apresentar retenção de finos na ordem de 4
85

15 
terreno

filtro

D

D
 e de 

permeabilidade na casa de 5
15

15 
terreno

filtro

D

D
. Todavia, STOPATTO (1987) indica a utilização de 

um bloqueio para a água oriunda do lastro, sendo com utilização de geossintéticos ou areia, 

e em último recurso a imprimação com inclinações de forma a encaminhar adequadamente 

a drenagem.  

 

PAULA (2008) indica que esta camada tem que ser impermeável para proteger as 

propriedades do subleito, evitando assim problemas de erosão, sendo esta hipótese 

compartilhada por SELIG e WATERS (1994) que indicam esta camada como um meio de 

separação física entre o lastro e o subleito sendo esta inclusive uma das principais funções 

para a manutenção satisfatória da qualidade da via. 

Conforme pode ser observado, há nítida discordância a respeito da adoção do critério de 

filtro de Terzagui para camada de sublastro. Entretanto, conforme pode ser observado na 
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figura 2.26,  relativa à duplicação de um trecho da Estrada de Ferro de Carajás - este critério 

de filtro não tem sido efetivamente adotado na prática, porque além da superfície do lastro 

ter sido imprimada, a cota de topo desta camada coincide com a cota de drenagem 

superficial. Logo, não se considera que haja infiltração de água no sublastro, porque não 

haveria como eliminá-la da camada. 

 

 

Figura 2.26 - Superfície imprimada da camada de sublastro de um trecho da duplicação 

da Estrada de Ferro Carajás.  

Nota: a cota do topo desta camada coincide com a cota de drenagem da valeta lateral 

 

2.4. Esforços que Atuam na Via 

 

Hipoteticamente a via férrea somente deveria suportar as solicitações da composição e a 

força centrífuga quando as composições se deslocam em curvas. Todavia, essas solicitações 

são diretamente afetadas pelos defeitos da própria via, seja desgaste do trilho, colmatação 

do lastro, deteriorização do dormente, etc,  e condição do material rodante. Dito isso, 

BRINA (1979) divide os esforços em: 

 

 Normais: cargas verticais e a força centrifuga; 

Sublastro 
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 Anormais: defeitos da via e material rodante. 

 

O mesmo autor ainda divide os esforços em verticais, longitudinais e transversais, que serão 

comentados na sequência. 

 

2.4.1. Esforços Verticais 

São os que têm a direção normal ao plano dos trilhos gerados em função das composições. 

 

a) Carga estática: 

 

Originada pelo peso dos veículos. Só existe quando as composições estiverem paradas 

sobre a via, pois em movimento as cargas são consideradas dinâmicas. 

 

b) Força centrífuga vertical: 

 

Qualquer massa excêntrica do material rodante e dotada de movimento de rotação vai gerar 

uma força centrifuga vertical que, com as variações de posições, ora diminui a carga, ora a 

aumenta, ocasionando choques no contato roda-trilho. 

c) Movimento de galope: 

 

Tem-se esse efeito em função das irregularidades da via, e principalmente no caso de juntas 

paralelas (implantadas na mesma seção transversal) e defeituosas, origina-se um 
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movimento em um plano vertical paralelo aos trilhos, que sobrecarrega ora o eixo dianteiro, 

ora o eixo traseiro. 

d) Movimento de trepidação: 

 

Semelhante ao movimento anterior, so que nesse caso, as molas dos truques dianteiros e 

traseiros são comprimidas ao mesmo tempo, ocasionando uma “trepidação” que 

sobrecarrega todos os eixos. 

 

e) Movimento de balanço ou roulis: 

 

Também originado em virtude das irregularidades da via, é comum se desenvolver um 

movimento no sentido perpendicular a via, sobrecarregando ora as rodas de um lado, ora do 

outro do veículo. 

 

f) Repartição desigual do peso das curvas: 

 

Como a superelevação no trilho externo é dada para uma determinada velocidade, quando 

os trens percorrem uma curva com velocidade maior ou menor do que serviu no cálculo da 

superelevação, a resultante das forças deixa de passar pelo centro da via, aproximando-se 

mais para um dos lados, no qual o trilho recebe uma sobrecarga. 

 

g) Defeitos da linha: 
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De forma geral, qualquer defeito na linha gera uma sobrecarga na distribuição das cargas 

verticais. 

 

h) Defeitos no material rodante: 

 

Defeitos no material rodante ocasionam choques na via, aumentando a carga estática. 

 

2.4.2. Esforços Longitudinais 

a) Dilatação: 

 

Em função da variação da temperatura, ocasionando tensões de compressão ou tração nos 

trilhos. 

 

b) Movimento de “reptação”: 

 

Este movimento ocorre na passagem das rodas. O trilho sofre uma deformação elástica, 

flexionando o mesmo, gerando tensões de compressão e tração. 

c) Golpes de rodas no topo do trilho: 

 

As rodas dos veículos ao encontrar o topo dos trilhos, principalmente em juntas defeituosas, 

pode gerar um componente de força cuja tendência é deslocar o trilho para frente. 
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d) Esforço trator: 

 

O esforço trator na roda, em função da “aderência” (atrito estático) gera uma força paralela 

ao trilho. Responsável por romper a inércia e permitir o movimento do veículo. 

 

e) Frenagem: 

 

A frenagem dos trens produz nos boletos uma força de atrito longitudinal e no sentido do 

movimento. 

 

f) Atrito dos frisos das rodas nos trilhos: 

 

Também pode gerar uma componente de força longitudinal a via. 

 

2.4.3. Esforços Transversais 

a) Força Centrifuga: 

Ocorre nas curvas, a força centrifuga, não compensada pela superelevação do trilho externo, 

produz um esforço transversal no referido trilho. 

 

b) Movimento de Lacêt: 
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Ocorre nas retas, devido às irregularidades na via ou defeito no material rodante. Dessa 

forma surge um movimento do veículo, em torno de um eixo normal ao plano dos trilhos, 

fazendo com que ora a roda externa de um lado, ora do outro, se choque transversalmente 

ao trilho, no sentido de alargar a bitola. 

 

g) Vento: 

 

Como o material rodante oferece uma superfície exposta considerável, um forte vento pode 

criar um esforço dos frisos das rodas, no sentido transversal da roda. 

 

2.4.4. Contato Roda-Trilho 

 

O contato roda-trilho é a interação entre os trilhos e o material rodante. Esse contato aço-

aço provoca um desgaste considerável dessas partes devido à magnitude das cargas 

aplicadas, podendo ser os itens de maior custo de manutenção da via. Segundo MAGEL 

(1999) a zona de contato roda-trilho apresenta inter-ralações muito complexas, envolvendo 

diversas variáveis, porém as mais significativas, como a geometria de contato podem ser 

controladas. 

 

Figura 2.28 – Contato roda-trilho (EFC) 
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Em 1881 o físico alemão Heirich Rudolf Hertz publicou o trabalho: “On The Contact of 

Elastic Solid”, com uma solução do problema do contato entre superfícies curvas, e no ano 

seguinte publicou o: “On The Contact of Rigid Elastic Solids and Hardness”, definindo as 

bases teóricas para cálculo das tensões de contato entre sólidos ideais de superfícies curvas 

(SEMPREBONE,2005). 

Então segundo o mesmo autor, se dois sólidos esféricos, elásticos e ideais, não exercem 

qualquer pressão entre si, então o contato entre eles se resume a um único ponto. Quando 

pressionado um contra o outro, produz-se, na região de contato, uma pequena deformação 

de configuração elíptica, denominada de elipse de Hertz. A distribuição de esforços, dentro 

desta elipse de contato, não é homogênea e, pelo contrário, se verifica de forma 

aproximadamente parabólica, conforme Figura 2.29. 

 

 

Figura 2.29 – Elipse de Hertz (Fonte: SEMPREBONE 2005) 

 

Nas ferrovias, segundo RIVES, PITA e PUENTES (1977), o contato roda-trilho gera 
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solicitações em ambos os elementos. Esse contato se converte em uma elipse quando a roda 

atua comprimindo o trilho com uma força igual à carga que suporta. 

 

 

Figura 2.30 – Esquemático de tensões no contato roda-trilho (Fonte: SEMPREBONE 

2005) 

 

Pela Figura 2.30 verifica-se que apenas uma parte da superfície de contato é responsável 

pela aderência da roda ao trilho. A tensão de compressão máxima na superfície de contato, 

segundo Hertz é calculada pela expressão 2.4 apresentada por SCHRAMM (1961). 
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Em que: 

 

R – raio da roda (m) 

r – raio de arredondamento do boleto do trilho (m) 

Q – carga estática por roda (kgf) 

 

Também segundo SCHRAMM (1961), a área de contato pode ser calculada, de forma 
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aproximada pela seguinte expressão: 



Q
A

.2
     (2.2) 

 

A roda possui um perfil tronco-cônico, que permite o auto-direcionamento do rodeiro, e um 

friso que limita os deslocamentos laterais máximos, tocando em um único ponto, a face 

lateral do boleto do trilho. O contato duplo se dá quando o rodeiro aproxima-se da 

extremidade da folga lateral e o friso encosta no flanco lateral do trilho, conforme Figura 

2.24. 

 

No caso de contato em um único ponto, a carga “Q” e a força lateral “Y” atuam no mesmo 

ponto. No caso de dois pontos de contato, os pontos de aplicação das forças não coincidem 

(ESVELD, 1989). 

 

 

Figura 2.31 – Contato de 1 ou 2 pontos entre friso e a roda 

 

VILLA (1993), comenta que o desgaste do trilho e das rodas decorrente do atrito faz com 

que a geometria de contato se altere, podendo comprometer a estabilidade do veículo 

ferroviário. A RFFSA estabeleceu por norma  em 1990 que este desgaste máximo não pode 

ultrapassar 25% da área do boleto, percentual também indicado por BRINA (1979) e 

STOPATTO (1987), e que o desgaste lateral não poderá atingir a superfície inferior do 

boleto. As bitolas largas e métricas, não poderão exceder 1,620 m e 1,020 m 
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respectivamente. 

 

Figura 2.31 – Máximo desgaste do boleto (Fonte: RFFSA, 23 apud 4) 

 

BRINA (1979) por sua vez indica a utilização da fórmula de Thomaz e Hoersch adaptada 

da AREMA, para o cálculo da tensão gerada pelo trafego dos veículos como: 

 

396,0

0

271,0

1
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.
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P
  (2.3) 

 

Em que: 

 

σ = tensão (esforço cortante) em psi (lb/pol
2
) 

P = carga dinâmica (lb) 

R0 = raio nominal da roda (pol) 

 

rh

hr

RR

RR
R




.
1   (2.4) 

 

Sendo: 

 

Rr = raio de curvatura do boleto 

Rh = raio da roda na cavidade do friso 
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Segundo a recomendação da AREMA deveremos ter: 

σ ≤ 50.000 psi (3515 kg/cm
2
) para roda nova 

σ ≤ 67500 psi (4745 kg/cm
2
) para roda usada 

 

HAY (1982) indica para o cálculo do raio equivalente ou R1, considerar 17” ou 43,18 cm 

para a cavidade do friso. 

 

2.4.5. Coeficiente Dinâmico 

 

Segundo HAY (1982), as composições ferroviárias ao se locomoverem produzem impactos 

dinâmicos devido ao próprio rolamento, a deslizamentos, guinadas, choques ao torque 

aplicado nos rodeiros, à transferência de cargas, a vibrações e por distribuição desigual ao 

carregamento. Esses fatores são aplicados à carga de roda estática, para representar níveis 

de carregamento de projeto para as respostas dos componentes da superestrutura e para 

estimativa das tensões no subleito. Desta forma a carga dinâmica pode ser obtida através da 

equação: 

 

PCP dd .   (2.5) 

 

Sendo: 

 

Pd = carga de roda vertical dinâmica 

P = carga de roda estática 

Cd = fator de carga 

Existem diversas formas de calcular o fator de carga, faremos a seguir uma breve revisão 

desses fatores utilizando os principais sistemas ferroviários, baseados em fatores empíricos. 

 

O método americano de cálculo do fator de carga é baseado na recomendação da AAR 
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(Association of American Railroads), fornecido pelo manual da AREMA, através da 

relação: 

w

d
D

V
C

.2,5
1  (2.6) 

 

Onde: 

 

V = velocidade (km/h) 

Dw = diâmetro da roda (mm) 

 

Nesta formulação o fator de carga está especificamente ligado a velocidade da composição, 

já que os efeitos devido a variações na geometria da via, na rigidez ou nas características 

dos veículos não são consideradas de forma direta. 

 

TALBOT em estudos para a AREA (1980), considera que a carga estática é acrescida de 

0,62% para cada km/h de velocidade que excede 8 km/h ou 5 milhas/h. Desta forma o fator 

de carga é calculado como: 

 

 8.0062,01  VCd  (2.7) 

 

Onde: 

 

V = velocidade (km/h) 

 

Todavia, TALBOT considerou que todos os rodeiros tivessem diâmetros iguais a 33 

polegadas. Para rodeiros acima desse diâmetro deveria ser considerado uma maior área de 

contato, assim um fator de impacto (fi) entre á área de contato da roda com diâmetro igual a 

33 polegadas e a área de contato da roda com diâmetro diferente é aplicado na equação 

resultando em: 

id fVC ).8.(0062,01   (2.8) 
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Conforme apresentado, todos os fatores de carga são calculados considerando apenas a 

velocidade do veículo, BRINA (1979) cita alguns resultados encontrados por 

pesquisadores, como: 

 

 Barlow – 40% a mais na velocidade de 30 km/h; 

 Henry – 50% a mais que a carga estática (não indica a velocidade); 

 Wohler – esforços laterais iguais a 35% da carga vertical; 

 Loewe – o dobro da carga em repouso; 

 Kleming – 20 a 70% a mais e verificou que o efeito das cargas móveis depende da 

locomotiva; 

 AREA - 
D

V
Cd

100

.33
1                             (2.9) 

 

Onde: 

 

V = velocidade operacional em milhas por hora; 

D = diâmetro das rodas em polegadas (locomotivas e vagões). 

 

O mesmo autor conclui que devido à incerteza dos estudos, indica a adoção do coeficiente 

de impacto dinâmico entre 1,3 e 1,4. Todavia, existem formulações que consideram o efeito 

da rigidez do suporte da via em acréscimo a velocidade, utilizando-se o módulo de 

elasticidade da via, com valores típicos de 7, 14 e 21 MN/m
2
 para vias ruins, médias e boas 

respectivamente. 

 

CLARK (1957) propôs para vias de dormentação em madeira a seguinte equação: 

 

uD

V
C

w

d
.

.5,19
1   (2.10) 
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Onde: 

 

V = velocidade (km/h) 

Dw = diâmetro da roda (mm) 

u = módulo de elasticidade da via (MN/ mm
2
) 

 

Segundo THAMBIRATNAM (1996), as ferrovias indianas utilizam uma expressão 

semelhante à de CLARK, para determinar o fator de carga, conforme formulação 

abaixo. 

u

V
Cd

.017,0
1   (2.11) 

 

A seguir outras formulações para determinação do coeficiente de impacto. 

 

 RFFSA (IVR-7-10/78) - 
000.60

1
2V

Cd    

 Ferrovias alemãs (Fórmula de Schramm) - 
000.000.10

.5,1

000.100

.5,4
1

22 VV
Cd    

 

A adoção do fator de carga, ainda é um assunto de grande discussão, em função dos 

diversos parâmetros que influenciam essa análise. A Tabela 2.4 apresenta o comparativo em 

função da velocidade e módulo de via, entre as metodologias da AREMA, CLARK e da 

Ferrovia Indiana, para demonstrar que a variação do coeficiente é extremamente 

influenciada pela qualidade da via. 
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Tabela 2.4 – Comparativo de fatores de carga 

u = 7 u = 14 u = 21 u = 7 u = 14 u = 21

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

25 1,14 1,20 1,14 1,12 1,16 1,11 1,09

50 1,28 1,41 1,29 1,23 1,32 1,23 1,19

75 1,43 1,61 1,43 1,35 1,48 1,34 1,28

100 1,57 1,81 1,57 1,47 1,64 1,45 1,37

125 1,71 2,02 1,72 1,59 1,80 1,57 1,46

Ferrovia Indiana

Baixa qualidade: u = 7 Média qualidade: u = 14 Boa qualidade: u = 21

Velocidade

km/h
Arema

Clark

 

2.5. Análise de Tensões na Via 

2.5.1. Método de Winkler 

 

Segundo BRINA (1979), a hipótese de apoios rígidos é pouco realista, só podendo ser 

considerada como caso limite. Na aplicação prática, fica reduzida a vias assentadas sobre 

obras metálicas (pontes sem estrado contínuo) e algumas obras de concreto. Winkler em 

1867 concluiu que a posição do carregamento que dá o máximo momento fletor, é o 

carregamento alternado conforme representado na Figura 2.33. 

 

 

Figura 2.33 – Esquemático de carregamento alternado 

 

Considerando o trilho como uma viga contínua sobre número infinito de vãos e aplicando a 

equação dos três momentos sucessivamente a uma série de grupo de três apoios a partir da 

extremidade, chega-se ao valor do momento máximo no centro do vão através da 

formulação: 
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aCdPMmáx ...1875,0     (2.12) 

 

Onde: 

 

P = carga estática da roda 

Cd = coeficiente dinâmico 

a = distância de entre eixos dos dormentes 

 

2.5.2. Método de Talbot 

 

Segundo Talbot, uma carga originária de um grupo de rodas é distribuída sobre os 

dormentes adjacentes em magnitude decrescente, com a parte proporcional da carga para 

cada dormente sendo uma função da rigidez do trilho, do espaçamento entre dormentes, do 

tamanho e da rigidez dos dormentes e da rigidez da camadas inferiores da via férrea. A 

AREA (1980) adotou a partir da solução básica proposta por Winkler, recomenda a 

seguinte equação: 

 

yup .       (2.13) 

 

Nesta equação p é a pressão por unidade de comprimento, proporcional à deflexão y  

medida pelo módulo de via u. A equação diferencial para uma viga elástica nesta situação 

pode ser definida por: 

 

0.
4

4

 yu
dx

yd
EI      (2.14) 

 

Tendo: 

 

E = módulo de elasticidade do trilho; 
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I = momento de inércia do trilho; 

u = módulo de via; 

y = deflexão da via. 

 

A solução para a equação apresentada considerando a deflexão do trilho y(x), a qualquer 

distância x, ao longo do trilho a partir de um carregamento P, é definido através da equação 

diferencial: 

 

 
 xsenxe

uIE

P
y x    cos.

...64 4
1

3

  (2.15) 

 

Onde: 

 

P = carga de uma roda; 

e = 2,7183 (neperiano); 

x = distância para qualquer ponto a partir do carregamento ao longo do trilho; 

λ = fator de amortecimento 

 

O fator de amortecimento é definido pela equação: 

 

4

..4 IE

u
      (2.16) 

 

Derivando sucessivamente as equações, podemos obter: 

 

Declividade: 

 

 
xsen

uIE

P

dx

dy x  exp
...16

.2

2
1

   (2.17) 

 

Momento fletor: 
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 xsenx
IE

u
P

dx

dy
IE x    cosexp

..64
.. 4

2

2

  (2.18) 

 

Cisalhamento: 

 

x
P

dx

dy
IE x  cosexp

2
.

3

3
     (2.19) 

 

Pressão contra o trilho: 

 

  uyxsenx
IE

u
P

dx

dy
IE x    cosexp

..64
.. 4

4

4

 (2.20) 

 

Os pontos de máximo valor, ocorrem no ponto de aplicação da carga, ou seja deslocamento 

x=0. Considerando essa premissa temos que: 

 

Declividade: 

 

00 m        (2.21) 

 

Máxima deflexão: 

 

  4
1

3
0

...64 uIE

P
Y       (2.22) 

 

Máximo momento fletor: 

 

 
4

0
.64

.

u

IE
PM       (2.23) 

 

Máximo Cisalhamento: 
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2
0

P
S        (2.24) 

 

Máximo pressão contra o trilho: 

 

  0
4

0 .
..64

Yu
IE

u
PP      (2.25) 

 

O sinal negativo na equação acima indica a deflexão para baixo, condizente com a 

convenção utilizada por Talbot. HAY (1982) considera que as expressões acima 

desenvolvidas são validas para vias com espaçamento entre dormentes pequeno, com uma 

elástica expandindo-se a pelo menos oito dormentes, seções dos trilhos bem rígidas, com a 

via férrea construída de tal forma a permitir pressões negativas e com carregamento 

estático. 

 

O módulo de via indicado na formulação não pode ser medida de forma direta. Todavia, 

pode-se medir a deflexão e substituir este valor na equação, obtendo-se: 

 

3
1

4

0 ..64

1
.



























IEY

P
u      (2.26) 

 

A fração indicada na fórmula por definição é a rigidez da via. Então: 

 

0Y

P
K        (2.27) 

2.5.3. Método de Zimmermann 

 

A metodologia de Zimmermann, segundo RIVES, PITA e PUENTES (1977), considera 

para cálculo dos esforços da via férrea, baseado nas hipóteses de Winkler, trilhos de 

comprimento infinito apoiados continuamente sobre molas de módulos constantes com 
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reações de apoio proporcionais as suas deflexões.  

 

CyP        (2.28) 

 

Nesta relação P é a pressão de contato continua entre os dormentes e a base por unidade de 

área, y é a deflexão vertical, e C é uma constante de proporcionalidade, denominada módulo 

ou coeficiente de lastro. A equação diferencial de equilíbrio para a teoria de flexão de uma 

viga elástica nestas condições, e definida como: 

QP
dx

dy
IE 

4

4

.      (2.29) 

 

Onde Q representa as cargas verticais e E.I é a rigidez a flexão efetiva do trilho e do 

dormente no plano vertical. Na equação 2.31 a pressão P é por unidade de área e como a 

equação 2.32 é por unidade de comprimento, a equação 2.31 foi reescrita conforme equação 

2.33. 

 

yCbP ..       (2.30) 

 

Onde b é a largura da viga que está apoiada continuamente sobre molas. Desta forma a 

equação diferencial resultante, baseada na resistência dos materiais e das solicitações que 

atuam num elemento de viga dx é: 

 

0...
4

4

 yCb
dx

dy
IE      (2.31) 

 

Sendo: 

 

E = módulo de elasticidade do trilho; 

I = momento de inércia do trilho; 

b = largura da viga; 

C = coeficiente do lastro; 
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y = deflexão da via. 

 

Considerando uma carga pontual Q, e integrando a equação diferencial para obtenção dos 

valores de deflexão e do momento fletor em qualquer ponto do trilho, temos: 

 













L

x
sen

L

x
e

LCb

Q
y L

x

cos
1

.
..2

   (2.32) 

 













L

x
sen

L

x
eL

Q
M L

x

cos..
4

   (2.33) 

 

Todavia: 

 

4

.

..4

Cb

IE
L        (2.34) 

 

Onde: 

 

L = comprimento elástico; 

x = distância do ponto de aplicação da carga a algum ponto considerado do trilho; 

e = 2,7183 (neperiano). 

 

Para uma tensão P1 que atua em cada ponto do apoio obtém-se a partir da hipótese de 

Winkler, temos a equação: 

 













L

x
sen

L

x
e

IE

Cb

b

Q
yCP L

x

cos
.

.

.2
. 4

1   (2.35) 

 

EISENMANN (1993) propôs valores para o coeficiente de lastro, conforme Tabela 2.7. 
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Tabela 2.7 – Valores de coeficiente de lastro (Fonte: EISENMANN) 

Infraestrutura 
Coeficiente de Lastro 

(kgf/cm3) 

Ruim 2 

Boa 5 

Muito Boa 10 

 

 

RIVES, PITA e PUENTES (1977) propuseram valores em função da qualidade da via e da 

espessura do lastro, conforme Tabela 2.8. 

 

Tabela 2.8 – Coeficiente de lastro em função da espessura (Fonte: RIVES, PITA e 

PUENTES) 

Infraestrutura 
Coeficiente de Lastro 

(kgf/cm3) 

Ruim 0,275h + 0,972 

Boa 0,194h + 0,101 

Muito Boa 0,106h + 0,212 

 

2.5.4. Método Britânico 

 

SELIG e WATERS (1994) realizaram uma série de medições de tensões e distribuições de 

tensões sob várias combinações de espessuras de lastro, espaçamento de dormentes, tipos 

de dormentes e métodos de manutenção em diversos pontos da via férrea, os resultados 

corroboraram os estudos da década de 60 realizados pela British Railways e a Entidade de 
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Pesquisa e Experimentos da União Internacional de Ferrovias. Deste estudo, tiraram-se as 

conclusões que: 

 Existe uma interação linear entre o carregamento dos dormentes e as tensões do 

subleito que é independente da velocidade e da disposição dos rodeiros; 

 A distribuição de tensões verticais pode ser prevista pela teoria da elasticidade e 

não diverge sobremaneira para dormentações de madeira e concreto; 

 Em uma mesma camada da via, que supostamente deveriam ter dissipações de 

tensões similares, foi verificada dispersão desses valores, demonstrando que os 

níveis de tensões dependem das condições do lastro; 

 O grau de compactação do lastro foi o fator preponderante na alteração da tensão 

vertical no subleito para uma mesma espessura de lastro e igual reação 

trilho/dormente; 

 A condição de compactação está sujeita a um alto grau de dispersão o que tende a 

mascarar as diferenças entre métodos de compactação; 

 A rigidez à flexão dos dormentes, e a distribuição de tensões verticais sobre o 

subleito para dormentes de concreto e madeira é similar. 

 

Os estudos de SELIG e WATERS (1994) utilizaram ensaios triaxiais de cargas repetidas, 

variando a tensão principal maior (σ1) e mantendo constante a tensão principal menor (σ3). 

A Figura 2.34 demonstra o resultado de ensaios de compressão de carga repetida sobre uma 
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mesma amostra do subleito. Onde temos nas abscissas o número de ciclos aplicados e no 

eixo das ordenadas as deformações permanentes. 

 

Figura 2.34 – Resultados ensaios triaxiais de carga repetida em uma mesma amostra 

variando as tensões principais (σ1- σ3). (Fonte: SELIG e WATERS, 1994). 

 

A figura 2.34 demonstra uma clara distinção de comportamento entre as curvas dos ensaios. 

Parte deforma até alcançar a ruptura, divergindo completamente da segunda classe que 

decresce até alcançar um condição de estabilidade. Com a definição destas classes, a 

diferença das tensões principais que separam os dois grupos foi chamada de tensão limiar. 

 

A variação em três níveis da tensão confinante (σ3), apresentou resultados que permitiu 

determinar que a tensão limiar é aproximadamente uma função linear da tensão confinante. 

O aumento da profundidade ou espessura do lastro permite um aumento da tensão limiar, 

esta relação é muito utilizada no procedimento de dimensionamento do método. Essa 

metodologia preconiza que quando a tensão induzida no subleito pelo eixo de carregamento 

mais pesado que comumente ocorre é igual a tensão limiar naquela profundidade no 

subleito o projeto atende as especificações e solicitações da via. 
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2.6. Critérios de Dimensionamento 

2.6.1. Modulo de Via 

A formulação de Talbot apresentada no item 2.5.2, tratava a relação do carregamento com a 

deflexão como uma condição linear, onde o módulo de via (u) seria independente do 

carregamento. Todavia usualmente esse carregamento não é linear, conforme demonstrado 

da Figura 2.35. Dessa forma faz-se necessário a correção das Fórmulas 2.29 e 2.30, levando 

em consideração a não linearidade do comportamento da via. 

 

01

01

YY

PP
K




       (2.36) 

 

 

 

Figura 2.35 – Curvas de carregamento x deflexão (Fonte: SELIG e WATERS, 1994) 

 

Segundo SELIG e LI (1994), o fator preponderante de influencia  no módulo de via é o 

módulo de resiliência do subleito, de tal forma, que uma mudança do módulo de via no 

campo, é inicialmente uma indicação de mudança das condições do subleito. Da mesma 

forma a espessura do lastro e a rigidez da fixação também afetam significativamente o 

módulo de via. Tanto que o aumento da espessura do lastro aumenta proporcionalmente o 

valor do módulo. 

P1 

P0 

Y0 Y1 Deflexão vertical da via 

Carregamento vertical 
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HAY (1982) e o Manual da AREA (1991) sugerem que o valor mínimo para o módulo de 

via é 14 MPa, para um desempenho satisfatório. RAYMOND (1985) sugere que o módulo 

de via ideal deve variar entre 34 a 69 MPa. Todavia, SELIG e LI (1994) através do software 

Geotrack, chegaram a conclusão de que quando o valor do módulo é inferior a 28 MPa, as 

deflexões crescem de forma significativa, acima do limite indicado, a partir de então as 

deflexões tornam-se mais graduais. 

 

Em função dos diversos estudos recentes sobre módulo de via, os valores podem ser 

apresentados conforme a formulação: 

 

   
0

0

yy

PP
S

f

f




     (2.37) 

 

 

Onde: 

S = índice de rigidez de assentamento ou contato; 

Pf = força aplicada no final do intervalo de assentamento ou do intervalo de contato; 

P0 = força aplicada no inicio do intervalo de assentamento ou do intervalo de contato; 

Yf  = deflexão correspondente à Pf; 

Y0  = deflexão correspondente à P0; 

 

Dessa forma o módulo de via de assentamento e de contato seriam: 

 

3

4

..64 IE

S
u          (2.38) 

 

BRINA (1979) indica a adoção de u = 210 kgf/cm
2
 (~5.000 psi) para uma via em boas 

condições. 

 

2.6.2. Deflexões 
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Diversos são os parâmetros para determinação das deflexões da via. Todavia, HAY (1982) 

comenta que devido a não uniformidade dos grãos de lastro, nível de compactação, 

percentual de finos, cimentação ou colmatação do lastro devido ao bombeamento do 

sublastro, características da dormentação, do subleito, nivelamento da via, etc. não é 

possível precisar o valor real de deflexão aceitável do trilho e qual o efeito de um número 

de deflexões sobre a estabilidade da via apenas que ela depende da carga. A AREA sugere 

6,35 mm como limite desejável. 

 

2.6.3. Pré-Dimensionamento do Trilho 

 

Segundo STOPATTO (1987) para as ferrovias de grande fluxo de transporte e alta carga 

por eixo tem sido adotado o trilho TR 68 (136 RE da AREA). Porém o trilho pode ser pré-

dimensionado por algumas formulações, tais como: 

 

a) Fórmula do Congresso do Cairo: 

 

eQPt 5,2      (2.39) 

 

Onde: 

 

Pt = peso do trilho (kgf/m); 

Qe = carga por eixo do veículo mais pesado (tf). 

 

b) Fórmula de Yershov: 

 

2,2

máxV
Pt       (2.40) 

 

Onde: 
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Vmáx = velocidade máxima admitida (km/h); 

 

c) Fórmula de Shulga: 

 

203,0046,31 TPt      (2.41) 

 

Onde: 

 

T = carga transportada anualmente (MTB); 

 

d) Fórmula de Schramm: 

 

eKQPt       (2.42) 

Onde: 

 

K = 2 para trafego leve e/ou velocidade reduzida; 

K = 2,8 para trafego pesado e/ou alta velocidade; 

 

e) Fórmula de Zimmermann: 

 

v

máx

K

dP
Pt

..2
      (2.43) 

Onde: 

Pmáx = esforço máximo cortante no trilho (tf); 

d = espaçamento entre os dormentes (cm); 

Kv = coeficiente devido a velocidade 

Kv = 13 a 15 para altas velocidades e 15 a 17 para baixas velocidades; 

 

 

f) Fórmula de Shajunianz: 
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   667,0667,04 ..012,01.1 eQVTaPt   (2.44) 

Onde: 

 

a = 1,2 para vagões; 

a = 1,13 para locomotivas; 

T = carga transportada anualmente (MTB); 

Vmáx = velocidade máxima admitida (km/h); 

Qe = carga por eixo do veículo mais pesado (tf). 

 

Segundo STOPATTO (1987), a formulação de Shajunianz é mais coerente para o pré-

dimensionamento do trilho por incluir vários dos principais parâmetros que interferem na 

vida útil do material. 

 

2.6.4. Tensões no Trilho 

 

Para a determinação das tensões de tração por flexão no trilho, é necessário o cálculo do 

momento fletor máximo, cálculo este já apresentado nesta dissertação, conforme item  

2.5.2. Dessa forma HAY (1982) indica o calculo da tensão de flexão máxima no trilho 

como: 

 

I

cM .0       (2.45) 

 

Onde: 

 

M0 = momento fletor máximo; 

c = distância da base do trilho a linha neutra; 

I = momento de inércia do trilho. 
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A equação 2.48 também pode ser apresentada como: 

 

W

M 0       (2.46) 

Onde: 

 

W = momento resistente. 

 

HAY (1982) sugere para tensão admissível de tração a adoção de um fator de segurança de 

2,2 para trilhos de barras curtas e 2,8 para trilhos longos soldados com relação à tensão de 

escoamento do aço. Este fator de segurança é adotado em função de tensões térmicas, 

esforços de flexão laterais, superelevação não compensada, desgaste do trilho nas curvas e 

rugosidade da via. Podendo ser calculada através da formulação da AREA que leva em 

conta os seguintes fatores de influência: 

 

 Flexão lateral...............................................20% 

 Condições da via.........................................15% 

 Desgaste e corrosão.....................................15% 

 Superelevação não compensada..................15% 

 

15,1.15,1.25,1.2,1

tempyk

adm

ff 
     (2.47) 

 

Onde: 

 

fyk = tensão de escoamento (MPa); 

ftemp = esforço de temperatura (MPa); 
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2.6.5. Tensões no Dormente 

Segundo HAY (1982) as primeiras análises do comportamento dos dormentes sob 

carregamento assumiram uma distribuição uniforme de tensões na base do dormente. 

Todavia os trabalhos de Luenot na França e Talbot nos EUA mostraram que as pressões no 

lastro sobre os dormentes não se distribuíam de forma uniforme.  

O lastro é uma camada sem coesão, onde a transmissão da tensão passada pelo dormente se 

dá através de atrito entre as partículas, desta forma a tensão vertical no centro do dormente 

é maior do que aquela transmitida pelas suas extremidades, conforme Figura 2.36. 

 

 

Figura 2.36 – Distribuição das pressões sob os dormentes – Diagrama de Webb (Fonte: 

FORTUNATO, 1996). 

 

Segundo HAY (1982) a tensão de flexão na base do dormente é determinada considerando-

se o dormente como uma viga, utilizando-se os princípios da mecânica para determinação 

dos momentos fletores no centro da peça e nos apoios aos trilhos. A carga aplicada é 

considerada distribuída igualmente sobre os dois trilhos, e que o suporte é uniforme, 

conforme apresentado na Figura 2.37. 
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Figura 2.37 – Análise teórica do dormente (Fonte: HAY, 1982) 

Interpretando a Figura 2.37, podemos escrever que: 

 

LwP .2       (2.48) 

Onde: 

 

P = carga de roda; 

L = comprimento do dormente; 

w = carregamento distribuído pelo comprimento do dormente. 

 

Sendo: 

 

21 2LLL       (2.49) 

 

L

P
w

2
      (2.50) 

 

Para o cálculo do momento fletor máximo no centro do dormente (Mc), temos: 

 

 21 2.
4

LL
P

M c      (2.51) 
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E o momento na base do trilho (Mr): 

 

 
 
L

LP
Mr

2

2.
      (2.52) 

 

A tensão de tração atuante no dormente é obtida pela equação: 

 

 
c

I
M

.
      (2.53) 

Onde: 

 

M = maior momento dos momentos fletores (Mc ou Mr); 

I = momento de inércia (bh
3
/12); 

c = distância da base a linha neutra (h/2); 

 

Podendo também ser escrita da seguinte forma: 

 

 


























6

..2
.

12
.

23 


hb
M

h

bh
M   (2.54) 

 

O manual da AREMA (1981) recomenda que os dormentes de concreto monobloco 

sejam produzidos com capacidade de suporte de um momento fletor de 300.000 lb.in ou 

34,56 kN.m sob o trilho e 200.000 lb.in ou 23,04 kN.m de momento negativo no centro do 

dormente. 

2.6.6. Tensões na Interface Dormente-Lastro 

Para a definição da tensão de transferência do dormente para o topo do lastro, ou tensão de 

contato atuante, é necessário conhecer a largura e comprimento do dormente e a zona de 

socaria. A zona de socaria varia com o comprimento do dormente. Todavia, HAY (1982) 
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considerou essa zona como 2/3 do comprimento do dormente, dessa forma a área de suporte 

é obtida através da fórmula: 

 

 bLAs ..
3

2
      (2.55) 

 

Onde: 

 

As = área de suporte; 

L = comprimento do dormente; 

b = largura do dormente 

SCHRAMM (1961) indica para cálculo da área de socaria a equação: 

 

 bsLAs ).(       (2.56) 

 

Onde: 

 

s = distância de eixo a eixo entre trilhos 

 

Na Figura 2.31, apresentamos o esquemático da zona de socaria. 

 

Figura 2.38 – Esquemático da zona de socaria 

 

A reação do material rodante sobre um apoio do dormente pode ser apresentada com 

As 
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razoável aproximação através da fórmula de SCHRAMM (1961) através da formulação 

2.59. 

 

PKR .      (2.57) 

 

Sendo: 

 

K= coeficiente variando entre 0,4 a 0,8 obtido através de estudos na BR (British Railways); 

P = carga aplicada sobre um dormente 

  

Segundo STOPATTO (1987), o valor da reação pode também ser obtido através da equação 

de Driecsen em que: 

 

dxC
N

P
R       (2.58) 

 

Onde: 

 

Cd= coeficiente dinâmico; 

P = carga aplicada sobre um dormente 

 

d

D
N       (2.59) 

 

Onde: 

 

D= distância entre eixos de um truque; 

d = espaçamento entre dormentes. 

 

Finalmente, a pressão do lastro pode ser calculada conforme fórmula 2.62 abaixo. 
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bA

R
Pm       (2.60) 

 

A tensão entre o dormente e o lastro também pode ser calculada pela equação 2.63 do 

Manual da Arema. 

 

Lb

P
c

.

.3
      (2.61) 

 

Sendo: 

σc = tensão de contato 

P = carga aplicada sobre um dormente 

 

Segundo a AREMA a tensão de contato admissível sobre o lastro é de 0,40 MPa. 

 

2.6.7. Pré-dimensionamento do Lastro 

 

O estudo da camada de lastro, como meio de proteção da plataforma, distribuição das 

tensões da ferrovia e como elemento elástico, permitindo maior conforto ao trafego dos 

veículos, foi realizado por muitos pesquisadores. Zimmermann no início do século XIX 

desenvolveu uma metodologia que dimensionava de forma direta a espessura do lastro 

através da pressão de contato do dormente. Já na década de 50 Schramm introduziu a 

variável comprimento do dormente para o cálculo das tensões da plataforma. Talbot analisa 

utilizando a tensão admissível do material do lastro em função da pressão exercida pelo 

dormente. 

 

A seguir apresentaremos diversas formulações para o dimensionamento do lastro, de forma 
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a atende os estudos de dissipação de carga e mantendo a estabilidade da via. 

 

Fórmula da Schramm 

 

    tgblll

dbq
z

slpv

r

...3

...5,1

1
    (2.62) 

 

Onde: 

 

z = espessura do lastro (cm); 

qr = pressão sobre o dormente (kgf/cm
2
); 

l = comprimento do dormente (cm); 

lv = bitola da via (cm); 

lp = largura do patim do trilho (cm); 

b1 = largura do dormente (cm); 

σsl = tensão admissível do material do sublastro (kgf/cm
2
); 

ε = ângulo de distribuição das pressões no lastro 

ε = 30° para lastro grosso, áspero e seco; 

ε = 40° para lastro fino, liso e úmido 

 

Fórmula de Talbot 

 

8,0

.87,53












sl

rq
z


    (2.63) 

 

Fórmula de Boussinesq 

 

sl

r dbq
z

 ..2

..
      (2.64) 
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Fórmula de Love 

 

 

3
2

2
1.































r

sl

r

sl

q

q
tS

z





   (2.65) 

 

Podemos utilizar a equação de Eisenmann para verificação do dimensionamento da 

espessura do lastro através da fórmula 2.64. 
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1

11
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..2

.2
.
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zb
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b
tgarc
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z


   (2.66 

Onde: 

 

σz = tensão sob o sublastro (kgf/cm
2
); 

hl = altura real do lastro (cm); 

 

  3
1

9,0 El

Ez
h sl      (2.67) 

 

 

El = módulo de elasticidade do lastro (kgf/cm
2
); 

Esl = módulo de elasticidade do sublastro (kgf/cm
2
); 

Para que a espessura calculada seja aceita é preciso que σz ≤  σsl. Caso essa condição não 

seja satisfeita, aumenta-se a espessura a 5 cm e procede-se nova verificação, até que a 

condição ocorra. 

 

2.6.8. Tensões no Lastro 
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A AREA (1919) através de estudos em laboratório simulou diversos lastros com alturas 

variadas, permitindo desenvolver uma formulação que é valida para determinação da tensão 

vertical sob a linha de centro do dormente, com alturas variando de 10 a 70 cm e dormente 

com 20 cm de largura, conhecida como fórmula de Talbot. 

 

   
25,1

.8,16

h

m
c


      (2.68) 

 

Onde: 

 

σc = tensão sob a linha de centro do dormente 

σm = tensão média uniformemente distribuída na base do dormente 

h = profundidade abaixo da base do dormente 

 

2.6.9. Tensões no Sublastro 

Segundo STOPATTO (1987) a questão do comportamento estrutural de pavimentos 

rodoviários já encontra-se bastante desenvolvida, mas no caso da via permanente faz-se 

necessário uma transferência de tecnologia. Várias tentativas foram elaboradas, mas em 

todas, resta à dúvida sobre a validade da transposição pura e simples de um campo de 

aplicação para o outro. 

 

Ainda segundo o mesmo autor as formulações utilizadas no meio rodoviário, podem ser 

usadas com grande margem de segurança, como a formulação de Heukelon e Klomp 

(1962). 

 

N

Mr
adm

log.7,01

.006,0


     (2.69) 

 

Sendo: 
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Mr = módulo de resiliência do material (kgf/cm
2
); 

N = número de ciclos, que pode ser definido através dos grupos da RFFSA, classificados 

em função do volume de produtos transportados: 

 

 Grupo 1.....................................N = 2,2.10
6
 

 Grupo 2 e 3...............................N = 1,6.10
6
 

 Grupo 4, 5 e 6...........................N = 1,0.10
6
 

 Grupo 7, 8 e 9...........................N = 0,6.10
6
 

 

2.6.10. Tensões no Subleito 

HAY (1982) sugere que a tensão no subleito não deve exceder a capacidade de carga última 

definida pela fórmula 2.66. 

 

  umáx Sq .5,2      (2.70) 

 

Onde: 

 

qmáx = carga última ou máxima aplicada no subleito; 

Su = resistência não drenada do material 

 

Como pode ser observado, os estudos sobre tensões limites atuantes nas camadas de 

sublastro e subleito são bastante simplificado, sendo necessários estudos mais consistentes 

sobre estes itens. 

 

2.7. Softwares para Análise de Tensões na Via Férrea 

2.7.1. Introdução 

Diversos são os programas que realizam análises numéricas através de elementos finitos. 
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Todavia, para o presente estudo, optamos por utilizar os mais consagrados no mercado, para 

avaliar o comportamento mecânico e a propagação das tensões ao longo das camadas que 

formam o pavimento. A incidência destas cargas, e o comportamento mecânico destas 

camadas estão diretamente ligadas ao tipo do material constituinte e o grau de conservação 

da via, tópico este de extrema importância, mas que não será abordada neste trabalho. 

 

2.7.2. Illitrack 

É um software desenvolvido pela Universidade de Illinois utilizando elementos finitos, 

através de dois modelos bidimensionais, um transversal, outro longitudinal. De forma a 

transformar um problema tridimensional, para uma resolução matemática bidimensional, a 

entrada dos dados do modelo transversal é gerada a partir da saída do modelo longitudinal. 

Apesar de permitir variações dos parâmetros nos sentidos transversais e longitudinais, este 

suposto “esquema” matemático, pode ter sido um dos motivos da não popularização deste 

modelo. Uma descrição mais detalhada pode ser vista em TAYABJI (1997). 

2.7.3. Geotrack 

Trata-se de um software muito utilizado por pesquisadores americanos, sendo utilizado em 

estudos de CHANG, AGEDOKE E SELIG (1980), por permitir a determinação das 

deflexões e do módulo de elasticidade da via em função das cargas de rodas atuantes, das 

características físicas e espaçamento dos dormentação e tipo dos trilhos, do lastro e 

principalmente das camadas que compõem o sistema do pavimento ferroviário, inclusive 

aceitando informação da espessuras das camadas. O software trabalha utilizando um 

modelo tridimensional, sendo os trilhos vigas elásticas apoiadas na dormentação 

representada por 11 dormentes, igualmente espaçados, gerando reações individuais para 

cada dormente em relação ao contato com o lastro. O programa considera infinito o sentido 

horizontal, bem como a espessura da última camada do sistema. 

 

Para os cálculos é considerada a aplicação apenas da carga vertical gerada pelos rodeiros, 

podendo-se incluir múltiplos eixos. O modelo utiliza as distribuições de carga e compara 

com as reações entre dormentes e lastro calculados com valores de peso estático limitantes 
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a cada segmento. Paralelamente ao desenvolvimento do programa, foram realizados no 

estado do Colorado ensaios de campo para medir a resposta resiliente do lastro e do 

subleito, de forma a suportar e subsidiar as respostas geradas pelo modelo. No trabalho de 

SPADA (2003) são encontrados maiores detalhes do uso deste programa. 

2.7.4. Kentrack 

Este software é muito similar ao Geotrack, apresentando os mesmos dados de entrada e 

resultados, sendo que utiliza também a teoria de camadas múltiplas e elásticas, modelado 

através de elementos finitos, podendo variar a aplicação das cargas verticais. Criado 

originalmente para análise de vias com camadas asfálticas,  pode ser utilizado para análises 

de vias lastreadas, o caso de ferrovias, segundo SELIG e LI (1994). Maiores detalhes de sua 

aplicação e resultados podem ser vistos em HUANG (1984). 

2.7.5. Ferrovia 

O programa Ferrovia é um programa brasileiro desenvolvido por Régis Martins Rodrigues 

em 1993 e atualizado em 2002. Este modelo tenta fazer previsões mais realistas se 

comparado com outros programas como o Geotrack e o Kentrack, que fazem simplificações 

muito significativas, conforme comentado anteriormente em seus modelos estruturais, os 

tornando muito suscetíveis ao empirismo. 

 

O programa utiliza o método dos elementos finitos e o método das camadas finitas para a 

reprodução da grade ferroviária. Os trilhos e dormentes são representados por elementos de 

vias interconectados. CORREIA (2007), comenta o processo matemático utilizado por 

Rodrigues como uma inversão da matriz de flexibilidade para gerar uma matriz de rigidez 

da infra-estrutura. O mesmo autor aborda que o cálculo dos deslocamentos e rotações nos 

pontos nodais, a matriz de rigidez encontrada é somada à matriz de rigidez da 

superestrutura, processo que se assemelha ao desenvolvimento do programa Geotrack. 

Através dos módulos de deformação resiliente, simula-se o comportamento de tensão 

deformação dos solos e materiais granulares, sob ação das cargas em movimento da via. 

 

Na atualização do programa Ferrovia, agora na versão 3.0 realizada em 2002, Rodrigues 
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desenvolveu uma entrada mais amigável dividida em três conjuntos de informação: dados 

da grade, dados da fundação e cargas aplicadas. SPADA (2003) descreve a sequência de 

cálculo do programa: 

 

1. Montagem da matriz de rigidez da grade; 

2. A partir de valores iniciais de módulo de resiliência do sistema em camadas é 

montada a matriz de rigidez do conjunto de camadas; 

3. Aplicação do carregamento externo e cálculo dos deslocamentos e rotações 

nodais; 

4. Determinação do diagrama de tensões de contato entre cada dormente e o topo do 

lastro; 

5. Aplicação do diagrama de tensões de contato sob os dormentes ao sistema em 

camadas, considerando-se a variação dos módulos resilientes das camadas com o 

estado de tensões, assim como o critério de ruptura Mohr-Coulomb, com o 

programa ELASTMCF incremental, calculando-se as tensões e deformações em 

cada camada; 

6. Com os novos módulos resilientes das subcamadas em que se divide cada camada, 

volta-se ao passo 2. Os passos 2 a 5 são repetidos no número de vezes necessário 

para que haja convergência de todos os resultados; 

7. Cálculo dos momentos fletores e esforços cortantes nos trilhos e dormentes. 

 

CORREIA (2007) cita que as principais características do programa segundo RODRIGUES 

(1993a) são: 

 

 Cálculo das tensões e deformações nas camadas de lastro, sublastro e subleito e 

nos trilhos; 
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 Baixo esforço computacional, mesmo tendo como base uma estrutura 

tridimensional da estrutura ferroviária; 

 Incrementar o modelo com outros já existentes. 

 

Apesar de em 2002 Rodrigues ter atualizado o software criando uma interface mais 

“amigável” para os dados de entrada da grade, fundação e cargas aplicadas, a reprodução da 

grade (dormentes e trilhos) não foi alterada em relação ao programa inicial de 1993, 

conforme apresentado na Figura 2.39. 

 

Figura 2.39 – Malha de Elementos Finitos de Rodrigues 1993a (Fonte: SPADA, 2003) 

Utilizou-se no presente trabalho para a análise das tensões e deformações dos distintos tipos 

de aplicação de carga, para os vagões HFT, HFU e GDU, o programa Ferrovia 3.0, versão 

atualizada em 2002, conforme comentado anteriormente. 
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CAPITULO 3 – METODOLOGIA/ESTUDO DE CASO 

 

A metodologia adotada no presente trabalho corresponde a um estudo de caso a respeito do 

comportamento tensão versus deformação do pavimento ferroviário da duplicação Estrada 

de Ferro de Carajás (EFC), no qual procurar-se-á analisar a resposta desta estrutura frente à 

solicitação de cargas de diferentes vagões, que correspondem a um vagão usualmente 

empregado e outro vagão que se encontra em fase de projeto, e que possui uma capacidade 

de carregamento mais elevada do que a tradicional.  

 

Será utilizado o programa computacional Ferrovia 3 para simulação numérica do 

comportamento estrutural, com especial atenção à obtenção das tensões atuantes no topo 

das camadas do pavimento. Verificar-se-á se as tensões nas camadas do pavimento geradas 

pelas novas cargas poderão ocasionar danos mais elevados ao pavimento, diminuindo sua 

vida útil.  

 

A seguir serão descritos dados técnicos mais detalhados e necessários para a modelagem 

numérica do comportamento estrutural do pavimento analisado. 

 

3.1. Introdução 

A Estrada de Ferro Carajás é uma ferrovia de integração da mina de ferro localizada em 

Parauapebas no Estado do Pará ao porto privativo de Ponta da Madeira de propriedade da 

Vale S.A, com uma extensão de aproximadamente 820 km, atendendo também demandas 

oriundas da Ferrovia Norte Sul transportando cargas do centro-oeste do país e a 

Transnordestina Logistica (TNL) que cruza grande parte do Nordeste.  

A composição principal que trafega na via, uma vez que existe o trem de passageiro, é o 
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tricotrol, considerado o maior trem de carga do mundo, com um trem dividido em três lotes 

de 110 vagões, onde tem sua formação com: 4 locomotivas e 330 vagões, totalizando quase 

4 km de comprimento. Cada vagão trafega com uma carga bruta (TB), onde se considera o 

peso próprio do vagão mais a tonelagem transportada de 150t.  

 

Existe em implantação projeto para a majoração em 10t por vagão, ou seja, totalizando 

160t, gerando um grande desafio para o dimensionamento do pavimento ferroviário, pois 

não é uma carga usualmente utilizada nas principais ferrovias carga pesada (heavy haul) em 

todo o mundo, tampouco existiam normativos ou estudos nacionais e/ou internacionais que 

tratasse de tal magnitude de carga. Em 2009 a AREMA publicou estudo sobre o trem-tipo 

Cooper E-100 para pontes, referente a composições com 40t/eixo, carga meta em estudo 

para a EFC. 

 

Desta majoração de carga, surgiu a ideia para o presente trabalho, onde será considerada a 

aplicação de cargas para vagões GDU, HFT consagrados no mercado e o vagão HFU, que é 

um protótipo em desenvolvimento pela Vale, para permitir um aumento da capacidade 

volumétrica em aproximadamente 23%. Para este intento, são necessárias, algumas 

adaptações nos materiais rodantes que compõem a composição atual que trafega na via, 

sendo uma das mais impactantes, a inclusão de um eixo a mais, transmitindo assim, 

teoricamente, a mesma carga por roda dos vagões em atividade. Todavia, existe uma 

divergência quanto à disposição das cargas em função da geometria dos carros, eixos e 

distância entre os truques, dessa forma, realizaremos um comparativo do comportamento 

das tensões e deformações utilizando software de análise numérica, que iremos apresentar 

na continuidade. 

 

3.2. Vagão Graneleiro 

Tabela 3.1 – Dados técnicos vagão graneleiro (GAOBT, 2012) 
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Vagão Graneleiro 

Nome Hopper 

Prefixo HFT 

Bitola 1600 mm 

Tara 
31 t 

Lotação 
99 t 

Peso máximo por vagão 
120 t 

Diâmetro da roda 
38" 

Comprimento útil 
17910 mm 

Largura total 
3220 mm 

Altura total 
4593 mm 

Volume raso 
150 m

3
 

 

 

 

Figura 3.1 – Planta esquemática do vagão graneleiro tipo HFT (GAOBT, 2012) 



77 

 

 

 

Figura 3.2 – Aspecto geral do vagão graneleiro HFT (GAOBT,2012) 

 

3.3. Vagão Graneleiro Protótipo 

Tabela 3.2 – Dados técnicos vagão graneleiro protótipo (GAOBT, 2012) 

Vagão Graneleiro Protótipo 

Nome Hopper 

Prefixo HFU 

Bitola 1600 mm 

Tara 
38 t 

Lotação 
157 t 

Peso máximo por vagão 
195 t 

Diâmetro da roda 
38" 

Comprimento útil 
18400 mm 

Largura total 
3300 mm 

Altura total 
4690 mm 

Volume raso 
182 m

3
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Figura 3.3 – Planta esquemática do vagão graneleiro tipo HFU (GAOBT, 2012) 

 

3.4. Vagões Gôndola 

Tabela 3.3 – Dados técnicos vagão gôndola (GAOBT, 2012) 

Vagão Gôndola 

Nome Gondola 

Prefixo GDU 

Bitola 1600 mm 

Tara 23 t 

Lotação 127 t 

Peso máximo por vagão 150 t 

Diâmetro da roda 38" 

Comprimento útil 9800 mm 

Largura total 3133 mm 

Altura total 3300 mm 

Volume raso 47,5 m
3
 

 

 

Figura 3.4 – Planta esquemática do vagão gôndola tipo GDU (GAOBT, 2012) 
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Figura 3.5 – Aspecto geral do vagão GDU (GAOBT, 2012) 
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CAPITULO 4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Introdução 

 

Segundo DELGADO (2012), durante o projeto de expansão da EFC, algumas jazidas 

selecionadas para fornecer material para a construção da camada de sublastro, não 

atenderam rigorosamente às especificações convencionais, sendo necessários estudos 

específicos para a categorização destes materiais. Segundo este autor, para o início dos 

estudos experimentais, procedeu-se nova coleta do material em campo, em relação à coleta 

feita pela empresa PRODEC, responsável pelo projeto básico dos trechos a serem 

duplicados. Durante o processo de seleção do material, já no laboratório da COPPE/UFRJ, 

procurou-se selecionar solos de diferentes granulometrias, com o intuito de avaliar o seu 

comportamento mecânico quanto à deformabilidade.  

 

Após a seleção foi realizados estudos  para obter algumas características básicas dos solos. 

Para isso foram realizados ensaios de: granulométrica completa por peneiramento e 

sedimentação, segundo a NBR 7181/1988, densidade real dos grãos, conforme a NBR 

6508/1984 e limite de liquidez e limite de plasticidade, conforme as respectivas normas 

NBR 6459/1984 e NBR7180/1984, para definição do índice de plasticidade do solo. Foi 

realizado também ensaio de compactação, segundo a NBR 7182/86 para determinação da 

umidade ótima e densidade máxima.  

 

Para o presente trabalho utilizaremos os dados do material coletado e ensaiado por OSTEN 

(2012) para aplicação de solos tropicais para pavimentos ferroviários, conforme a seguir. 

 

4.2. Amostra 

 

A amostra é proveniente da jazida AES-1A (área de empréstimo para sublastro, número 

1A) que visava atender a duplicação do segmento 27-28 da EFC. Essa amostra segundo a 

análise granulométrica, que visa descrever quantitativamente a textura de um solo, é 

classificada como uma argila pedregulhosa, como mostra a Tabela 4.1 que contém a 
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composição granulométrica e a Figura 5.1 que apresenta a curva granulométrica dessa 

amostra. 

 

Tabela 4.1 – Composição granulométrica amostra 01 (Fonte: OSTEN, 2012) 

Composição Granulométrica ( % )      ( Escala ABNT ) 

Argila Silte 
Areia 

Pedregulho 
Fina Média Grossa 

60 9 0 1 1 29 

 

 

 

Figura 4.1 – Curva granulométrica amostra 01 (Fonte: OSTEN, 2012) 

 

A densidade real média dos grãos apresentou valor de 2,604. Esta amostra apresenta Limite 

de Liquidez (LL) igual a 66% e Limite de Plasticidade de 25%, conclui-se que o valor do 

Índice de Plasticidade (IP) do solo, dado pela equação IP = LL – LP,é de 41%, valor 

considerado elevado para aplicação deste solo como camada de pavimento. 

 

Da curva de compactação, apresentada na FIG. 3.8, obtém-se a massa específica aparente 

seca máxima do solo de 14,6 kN/m³e a umidade ótima de compactação que é de 28%. 
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]  

Figura 4.2 – Curva de compactação amostra 01 (Fonte: OSTEN, 2012) 

 

Tabela 4.2 – Resumo da classificação tradicional da amostra 01 (Fonte: OSTEN, 2012) 

Amostra 
Granulometria (%) 

LL LP IP 
Densidade 

Máxima 

Umidade 

Ótima Argila Silte Areia Pedregulho 

1 60 9 2 29 66 25 41 14,6 kN/m³ 28% 

 

 

4.3. Módulo de Resiliência 

 

O módulo de resiliência para solos e britas é definido como a razão entre a tensão desvio 

(d) aplicada repetidamente e a deformação elástica axial (a ) resultante, para uma certa 

condição de ensaio (número de repetições da carga, tempo de aplicação, frequência, 

características do material, etc). Trata-se de um parâmetro obtido no equipamento triaxial 

de cargas repetidas. 

 

Há autores que publicaram valores típicos de módulo resiliente do materiais de 

pavimentação em geral, mas este parâmetro pode variar muito. Por exemplo, segundo 

Bernucci et. al (2010) a brita graduada simples, um dos materiais granulares largamente 

utilizados no país como base e sub-base de pavimento asfáltico possuí módulo de 
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resiliência entre de 100 a 400MPa. O solo arenoso fino laterítico apresenta tipicamente 

módulo de resiliência entre 100 a 500 MPa, que pode ser considerado um valor elevado 

para solos finos em geral. 

 

A seguir serão comentados os resultados de ensaio de módulo de resiliência obtidos para as 

amostras selecionadas para o projeto de duplicação de um trecho da estrada de ferro 

Carajás, estudado por DELGADO (2011) e OSTEN (2012). 

 

Após a aplicação de um ciclo de 150.000 repetições, foram encontrados valores de módulo 

de resiliência entre 102 e 344 MPa. Valores estes, compatíveis com dados da literatura para 

materiais similares. Entretanto, são considerados módulo de resiliência baixos para uma 

camada de sublastro. A Figura 4.3 apresenta o gráfico com a distribuição dos módulos de 

resiliência obtidos no ensaio em função da tensão desvio, onde a amostra apresentou 

melhor correlação, no qual pode ser observada a forte dependência do valor de módulo 

resiliente em função da tensão desvio (k2 = -0,37) de forma decrescente, comportamento 

típico de solos argiloso.  

 

 

Figura 4.3 – Módulo de resiliência obtidos nos ensaios triaxiais de carga repetida para a 

amostra 01 (Fonte: OSTEN, 2012) 
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A seguir apresentaremos os dados utilizados como “inputs” para a simulação do 

comportamento das camadas do pavimento através do programa Ferrovia 3.0 com base em 

premissas aplicadas em projetos para a EFC. 

 

4.4. Análise do Comportamento Mecânico do Pavimento 

4.4.1. Grade 

Os dados gerais da grade são os seguintes: 

 

 Bitola da via – 160 cm 

 Espaçamento entre dormentes – 61 cm 

 Módulo K – 70.000 kgf/cm2 

 

Trilhos: 

 

 Módulo de elasticidade do aço – 2.100.000 kgf/cm2 

 Momento de inércia da seção do trilho – 3950 cm4 

 Largura – 15 cm 

 Área da seção – 86 cm2 

 

Dormentes: 

 

 Módulo de elasticidade - 320.000 kgf/cm2 

 Momento de inércia da seção do dormente - 26.533 cm4 

 Largura - 30 cm 

 Área da seção - 630 cm2 

 Comprimento - 280 cm 

 Tipo - monobloco 

4.4.2. Fundação 
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Dados Gerais: 

 

 Número de camadas - 3 

 Número de incrementos de cargas - 4 

 Propriedades das Camadas 

 

Para o lastro, a espessura adotada foi de 30 cm, sendo que os demais dados são os 

seguintes: 

 

 coeficiente de Poisson - 0,3 

 coesão - 0 kgf/cm2 

 ângulo de atrito - 40 

 código - 2000 kgf/cm2 

 subcamadas - 5 

 

Sublastro: espessura - 25 cm 

 

 coeficiente de Poisson - 0,4 

 coesão - 0,19 kgf/cm2 

 ângulo de atrito - 29 

 K1- 2196 

 K2 - -0,37 

 subcamadas - 5 

 

Subleito: espessura - 200 cm 

 

 coeficiente de Poisson - 0,4 

 coesão - 0,20 kgf/cm2 

 ângulo de atrito - 29 

 código - 800 kgf/cm2 
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Figura 4.4 – Seção para simulação 

 

4.4.3. Cargas Aplicadas 

Um importante passo para a simulação numérica do problema é a determinação da posição 

das cargas aplicadas, e como daria sua distribuição ao longo do conjunto de dormentes 

anteriores e posteriores ao ponto e aplicação da carga, bem como o percentual de 

contribuição e/ou majoração desta carga para as camadas subsequentes. Informação esta de 

extrema relevância no âmbito das discussões do impacto de geometrias diferentes de 

rodeiros para o dimensionamento do pavimentos ferroviários, mesmo que para isso a carga 

aplicada por eixo seja equivalente, ou de pequena variação, conforme descritas a seguir: 

  

Vagão GDU 

 

Número do ponto nodal no meio discretizado 

 

 Carga 1- 134 

 Carga 2 - 140 

 Carga 3 - 157 

 Carga 4 - 163 

 

 Tipo de carga – vertical 
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 Valor da carga – 20 t/roda 

 Número de cargas aplicadas - 4 

 

 

Figura 4.5 – Esquemático geometria de cargas GDU 

 

 

Figura 4.6 – Esquemático malha de elementos finitos para o vagão GDU 

 

Para os vagões HFU e GDU consideraremos as mesmas distâncias para os engates (Figura 

5.2), pois a variação não se mostrou significativa, alterando em função do fabricante. Dessa 

180 cm 180 cm 
244 cm 
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forma para as demais análises consideraremos a cota de 244 cm entre os eixos dos vagões e 

180 cm para os eixos das rodas, a seguir ilustração do sistema de truque completo. 

 

 

Figura 4.7 – Esquemático do truque ferroviário completo com rodeiro duplo (Fonte: 

GAOBT, 2012) 

 

Vagão HFT 

 

Número do ponto nodal no meio discretizado 

 

 Carga 1 - 134 

 Carga 2 - 140 

 Carga 3 - 157 

 Carga 4 - 163 

 

 Tipo de carga – vertical 

 Valor da carga – 16,25 t/roda 

 Número de cargas aplicadas – 4 
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Figura 4.8 – Esquemático rodeiro HFT 

 

 

 

Figura 4.9 – Esquemático malha de elementos finitos para o vagão HFT 

Vagão HFU 
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Número do ponto nodal no meio discretizado 

 

 Carga 1- 128 

 Carga 2 - 134 

 Carga 3 - 140 

 Carga 4 – 151 

 Carga 5 – 157 

 Carga 6 – 163 

 

 Tipo de carga – vertical 

 Valor da carga – 16,25 t/roda 

 Número de cargas aplicadas – 6 

 

 

Figura 4.10 – Esquemático rodeiro HFU 
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Figura 4.11 – Esquemático malha de elementos finitos para o vagão HFU 
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CAPITULO 5 - ANÁLISES DOS RESULTADOS 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações numéricas do comportamento 

estrutural do pavimento ferroviário, utilizando-se o programa ferrovia 3, e considerando os 

três tipos de vagões – HFT, HFU e GDU – previamente descritos. Procurar-se-á avaliar o 

impacto destas estruturas no pavimento em termos de tensões e deslocamentos nas camadas 

do pavimento tipo, aqui considerado como o pavimento de um trecho da duplicação da 

EFC, sendo alguns dados utilizados, tal como o módulo resiliente, efetivamente ensaiados 

em laboratório. 

 

O programa considera a grade dividida em nós, sendo do 1 ao 121 referentes aos dormentes, 

e do nó 122 ao 167 referentes ao trilho. Os resultados são apresentados em conjunto, para 

uma melhor visualização do comportamento estrutural do pavimento, variando em função 

do tipo do veículo, permitindo com isso maior sensibilidade no entendimento das 

informações. 

 

5.2. Verificação das Cargas Aplicadas 

 

A Tabela 5.1 apresenta a verificação das cargas aplicadas em função do tipo do veículo e da 

carga por eixo inerente à composição, que servirão para o desenvolvimento da análise 

numérica. 

 

Tabela 5.1 – Relação dos valores e posições das cargas dos vagões estudados no 
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presente trabalho 

GDU HFT HFU

155 -187 -150,48 -499,07

156 -319 -259,43 2494,43

157 -191 -156,52 5258,78

158 684 552,47 6210,02

159 2885 2344,06 4962,97

160 6611 5373,39 6075,59

161 7132 5798,19 5683,93

162 6534 5306,77 5050,57

163 6876 5590,17 5455,34

164 6379 5183,81 5138,27

165 3597 2918,51 2918,62

166 -187 -150,47 -499,07

167 -319 -259,43 2494,58

168 -191 -156,56 5258,83

169 683 552,33 6210,29

170 2885 2343,89 4962,95

171 6611 5373,16 6075,71

172 7132 5797,89 5683,74

173 6534 5306,55 5050,46

174 6876 5590,05 5455,29

175 6379 5183,64 5138,28

176 3596 2918,37 2918,53

Somatório 80000 65000 97499

Elemento
Reação (kgf)

VERIFICAÇÃO DAS CARGAS APLICADAS

 

 

5.3. Deslocamentos Máximos 

 

A variação dos deslocamentos elásticos dos dormentes considerando os três tipos de vagões 

analisados obtidos com as simulações numéricas são apresentados na figura 5.1.  
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Figura 5.1 – Variação dos deslocamentos dos dormentes em função das forças aplicadas 

para os tipos de vagões considerados 

 

 

Figura 5.2 – Variação dos deslocamentos dos trilhos em função das forças aplicadas 

para os tipos de vagões estudados 

 

De acordo com os gráficos das figuras 5.1 e 5.2 verifica-se um comportamento similar dos 

veículos GDU e HFT, em termos de deslocamentos dos dormente e trilhos, em função de 

terem o mesmo quantitativo de eixos, sendo o deslocamento dos dormentes e trilhos do 

GDU um pouco mais acentuado, conforme esperado porque tem uma carga por eixo maior. 

Por outro lado, os deslocamentos dos dormentes e trilho no caso de utilização do veículo 

protótipo HFU é bem distintos, sendo mais acentuado na maioria dos casos. 
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Conforme indicado no capitulo 4, os nós de aplicação de carga para o GDU e HFT, são os 

números 134, 140, 157 e 163. No HFU apresenta-se um par de aplicações a mais nos nós 

128 e 151. Os gráficos demonstram que apesar da carga por eixo ser menor que a do GDU, 

a amplitude do deslocamento elástico é maior, seja no comportamento dos dormentes, seja 

nos trilhos, indicando uma maior solicitação da grade. Com valores de deslocamentos na 

ordem de 15% a menos do que o pico máximo verificado no GDU, valor este de pequena 

relevância em função do contexto dos volumes transportados.  

 

Podemos com isso pressupor, que teremos em relação à superestrutura – dormente, fixações 

e trilhos - um maior desgaste, ou fadiga mais acentuada das fixações e possível redução da 

vida útil da via quando da utilização dos vagões protótipos HFU. Infelizmente, não há na 

literatura modelos consagrados de comportamento quanto à fadiga das fixações, dormentes 

e trilhos, que possibilitariam quantificar com mais acurácia o efeito da utilização dos 

vagões analisados. 

 

5.4. Pressão de Contato 

 

Neste item será apresentado a análise do impacto das composições em relação à pressão de 

contato entre o dormente e lastro, que constitui um importante fator para a avaliação da vida 

útil e preservação do nível de serventia da linha, por causa da quebra do lastro e 

consequente criação de finos, alterando a rigidez da via e consequentemente o módulo de 

via. 

 

  

Figura 5.3 – Avaliação da pressão de contato dormente/lastro 
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O dormente de concreto em função da sua rigidez exerce fator determinante na vida útil do 

lastro, transmitindo tensões de contato para os agregados pétreos que constituem o lastro, 

afetando sobremaneira o comportamento desta camada.  

 

Todavia, o programa Ferrovia 3.0, considera uma mesma pressão de contato em toda a base 

do dormente, de forma a apresentar uma realidade não encontrada de fato na via, porque há, 

na verdade, um somatório de contatos pontuais entre os agregados do topo do lastro e a 

base do dormente. Este é um fator muito importante porque, obviamente, a tensão 

repassada ao dormente ao lastro nesta situação é mais elevada, fazendo com que o lastro 

seja literalmente moído pela sucessão de ações de carga do tráfego. 

 

Entretanto, como o objetivo do estudo e avaliar comparativamente a variação em função 

dos veículos, e na ausência de uma programa que pudesse simular a situação real de contato 

base dormente e topo do lastro, o programa Ferrovia pode ser considerado como aceitável 

para este fim. 

 

Conforme pode ser observado na figura 5.3, o valor da pressão de contato dormente/lastro  

é bastante similar, tendo novamente as pressões do vagão HFU, uma amplitude mais 

significativa, não diferindo sobremaneira nos valores do encontrado quando da avaliação do 

vagão GDU. 

 

No caso do vagão HFU, o valor máximo de pressão atingiu cerca de 200 kPa, sendo 

ligeiramente superior no caso do vagão GDU. Este valor pode ser considerado como baixo 

se comparado com as tensões usualmente atuantes no topo de camadas de base de 

pavimentos asfálticos rodoviários, considerando-se o eixo padrão de 8,2 tf por eixo. 

 

Os picos máximos da pressão de contato do vagão GDU chegaram a 253 kPa. Enquanto no 

vagão HFU, foram verificados picos máximos na casa de 213 MPa. Levando-se em 

consideração o ciclo de cargas aplicadas em uma mesma composição, e o somatório das 

composições ao longo da vida útil do pavimento, temos uma incidência mais constante das 
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cargas para o vagão HFU, solicitações estas que podem reduzir a vida útil da dormentação, 

e consequentemente no plano de manutenção do lastro. Uma possível perda da elasticidade 

do lastro pode ocasionar tensões majoradas nas camadas seguintes, podendo gerar 

deformações plásticas de difícil correção no sublastro e subleito, em função da 

impossibilidade de interdição da linha para este tipo de manutenção corretiva. 

 

5.5. Tensões Normais 

 

Avaliando-se as tensões normais, conforme mostrado na Figura 5.4, verificamos que neste 

caso os comportamentos das tensões, apesar da variação não ser tão considerável, são 

divergentes, tendo o vagão GDU o mais solicitante ao pavimento em todas as cotas das 

camadas da via, que para esta simulação foi determinada a partir do base do dormente até o 

limite de 255 cm, onde temos a completa dissipação das tensões para todos os casos. 

 

 

Figura 5.4 – Avaliação da tensão normal ao longo das camadas do pavimento 

 

Diferentemente do comportamento das cargas aplicadas em relação à superestrutura, 

verificamos que as tensões geradas pelo vagão GDU em todas as camadas do pavimento 

são superiores em relação às tensões geradas pelos demais vagões. E que o comportamento 

do vagão HFU deveras superior ao HFT, não apresenta valores discrepantes, tendo na cota 
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38 cm uma igualdade das tensões, levando-nos a concluir que a camada de lastro é a mais 

afetada quando da utilização deste tipo de composição, não tendo impacto significativo no 

sublastro e subleito. 

 

5.6. Tensões Cisalhantes 

 

Neste item serão mostrados os valores das tensões cisalhantes através da simulação do 

comportamento do pavimento em relação às seções transversais (y) e longitudinais (x) em 

relação às cotas das camadas do pavimento, verificando assim a consistência dos resultados 

em comparação com os valores já encontrados e demonstrados nos capítulos anteriores. 

 

No gráfico representado pela Figura 5.5, analisamos a tensão cisalhante em relação a 

tentativa de deslocamento da grade em função das aplicações de cargas. 

 

 

Figura 5.5 – Avaliação da tensão cisalhante gerada pelo deslocamento da grade 

 

Nota-se que o comportamento das tensões em função das cargas geradas por todas os 

veículos, apresenta total similaridade quando da avaliação do deslocamento máximo, 

validando assim a hipótese de uma maior solicitação das fixações, devido a maior 
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amplitude da carga para o vagão HFU. 

 

No gráfico representado pela Figura 5.6, são apresentadas as tensões nas interfaces das 

camadas do pavimento ferroviário analisado, considerando-se os três diferentes tipos de 

vagões.  

Figura 5.6 – Avaliação da tensão cisalhante nas interfaces do pavimento 

 

Conforme verificado na Figura 5.6, as maiores tensões das interfaces das camadas 

encontradas na análise numérica em relação à profundidade e o eixo longitudinal da grade 

foram geradas pelo vagão protótipo HFU, confirmando a hipótese segunda a qual para a 

superestrutura ferroviária, a composição mais danosa para a via é o veículo HFU.  

 

À medida que se analisam as tensões em função das camadas subsequentes, notamos uma 

aproximação dos valores em relação aos veículos GDU e HFU. O veículo HFT provou-se 

ser o menos prejudicial para a manutenção da serventia da via. 
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CAPITULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. Comentários Finais e Conclusão da Pesquisa 

 

Em projetos de pavimentos ferroviários, a metodologia convencionalmente adotada 

consiste em uma abordagem essencialmente empírica e fundamentada em proposições 

simplificadas para o comportamento tensão-deformação dos materiais de construção 

envolvidos, não considerando efeitos de sobreposição e/ou de interferências de um típico e 

complexo sistema de multicamadas que caracteriza a estrutura de um pavimento 

ferroviário.  

 

O projeto de determinação da capacidade de suporte de uma via, entretanto, pela natureza, 

porte e condicionantes geológico-geotécnicos envolvidos, exige uma abordagem analítica 

muito mais sofisticada que os modelos empíricos convencionalmente adotados, mediante 

um entendimento pleno e interativo dos mecanismos de transferência e das redistribuições 

das tensões e deformações ao longo das diferentes camadas que constituem o corpo 

estrutural do pavimento. Tal concepção constitui domínio explícito de aplicação do 

chamado método mecanicista.  

 

Nesta concepção, os princípios de modelação analítica do comportamento tensão-

deformação de um pavimento ferroviário, avaliado como um sistema constituído por 

múltiplas camadas que se interagem continuamente sob a ação de carregamentos externos, 

implicam a adoção de mecanismos prévios e pós-construção para avaliação do desempenho 

da via. Estes instrumentos de avaliação do desempenho previsto e futuro da via constituem, 

portanto, critérios do próprio projeto da ferrovia. Em termos gerais, tal abordagem está 

centrada em uma campanha de ensaios de laboratórios e de campo, para medir a capacidade 

de suporte do subleito e a partir destas campanhas, realizar simulações numéricas para 

determinação das espessuras das camadas do pavimento. 

 

Conforme exposto, analisamos o comportamento da estrutura do pavimento em função das 

cargas aplicadas por três diferentes tipos de veículos – GDU, HFT e HFU - e cargas por 
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eixo, variando de 135 à 195t. Nas avaliações de deslocamentos horizontais e verticais, o 

vagão GDU apesar de apresentar picos máximos em torno de 22% em relação aos demais 

vagões, teve sua amplitude de deslocamento da dormentação baixa. Considerando-se uma 

avaliação a partir do ponto de aplicação da carga, no caso dos vagões GDU e HFT, os 

valores praticamente são desprezíveis a partir do quarto dormente. Todavia, para este 

mesmo ponto de análise, o vagão HFU ainda apresenta um valor relativamente alto 

chegando a 85% em comparação as contribuições do GDU e HFT, e em relação ao ponto de 

origem da aplicação uma dissipação de apenas 12,5 %. 

 

Para as considerações do deslocamento dos trilhos, observa-se um comportamento similar 

ao descrito para a dormentação. O vagão GDU continua sendo o mais solicitante, porém os 

valores são menos discrepantes se compararmos com o comportamento dos dormentes. 

Para esta situação os valores aproximam-se da completa dissipação em apenas 4 dormentes 

do ponto de aplicação, situação semelhante para o vagão HFT. Entretanto, temos um 

comportamento levemente diferenciado para o vagão HFU que devido seu rodeiro, solicita 

em mais 3 dormentes em comparação aos demais carros. Permitindo assim, chegar a 

conclusão, que considerando as avaliações inerentes a grade da superestrutura, em especial 

no que tange as fixações, responsáveis por permitir determinada elasticidade em função da 

dinâmica da via, ser o vagão HFU o mais impactante, em função de seu eixo a mais, gerar 

uma maior amplitude de forças, mesmo tendo o vagão GDU alcançado picos de tensões 

maiores. 

 

Em relação às camadas de lastro, sublastro e subleito, foi verificado que a propagação das 

tensões ao longo das camadas da infraestrutura, gera pouco ou quase nenhuma alteração 

quando da variação da carga por eixo estudada, não apresentando impactos significativos 

ou tendência de deformações acentuadas. 

 

Na avaliação da pressão de contato na interface dormente/lastro o vagão GDU apresentou 

valores superiores aos demais vagões na ordem de 11,62%, valores já esperados em função 
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da carga por eixo deste veículo. Todavia, quando consideramos a propagação das tensões 

demandando transferência dos esforços dos dormentes para o lastro, o vagão HFU é o mais 

impactante, com uma área de contribuição em relação aos demais em 50%. Imaginando-se a 

aplicação cíclica de cargas, inerentes ao tráfego das composições na via, teremos uma 

redução da vida útil do lastro em relação aos demais veículos, pela majoração do ciclo de 

aplicações de cargas para um mesmo ponto. 

 

Nas camadas da fundação do pavimento, verificando-se as tensões normais, em todos os 

pontos da grade analisada, o vagão GDU teve seus valores superiores aos demais. Porém, 

quando comparamos os vagões HFU e HFT, o vagão HFU apresentou 6% de tensão 

superior ao HFT tendo seus valores equiparados no sublastro. Todavia, em relação as 

tensões de cisalhamento, apesar da maior carga por eixo ser do vagão GDU, o vagão HFU 

apresentou valores superiores em aproximadamente 18% ao GDU, e em relação ao HFT de 

30%, demonstrando assim ser o vagão mais impactante na camada do lastro. Para o 

sublastro e subleito, os valores são praticamente similares ou desprezíveis, não  

necessitando de intervenções para a liberação do tráfego para qualquer dos veículos 

analisados. 

 

Dessa forma, concluímos que a geometria de aplicações de cargas para truques com 

diferentes geometrias de rodeiros, no caso o HFU totalizando 12 rodas, em relação aos 

demais que apresentam apenas 8, tem sua contribuição mais impactante nas camadas da 

superestrutura – trilhos, fixações, dormentes e lastro – do que para a infraestrutura. Nota-se 

que o artifício de minoração em aumentar o número de rodas para diminuir a carga por 

eixo, só é efetiva para a fundação do pavimento. Entretanto, não foi verificado valores que 

impossibilitasse a liberação do tráfego para qualquer composição que porventura utilizasse 

os vagões analisados, sendo necessária apenas uma análise mais pormenorizada do impacto 

na vida útil dos dispositivos em relação ao tráfego das composições, não sendo o objeto 

deste estudo a validação do vagão HFU e sim, o comparativo do impacto gerado pela carga 

em relação aos vagões gôndola e hopper, usuais nas operações ferroviárias, ficando a 

avaliação da fadiga e vida útil como proposta para pesquisas futuras. 



103 

 

6.2. Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Como sugestões para pesquisas futuras, destacam-se: 

 

 Avaliação da fadiga e vida útil da superestrutura da via em função de diferentes 

geometrias de rodeiro e composição; 

 A realização de ensaios “in loco” para a determinação dos módulos resilientes nas 

camadas do pavimento, mensurando a alteração da elasticidade em função da 

degradação das camadas e perda de serventia; 

 Análise conjunta de dados de fraturas com perda das propriedades mecânicas do 

pavimento impactando na vida útil da via; 

 Instrumentação da via para a medição “in loco” das tensões geradas pelos vagões 

simulados neste trabalho; 

 Estudo do ângulo de espraiamento das tensões e o impacto nas metodologias 

clássicas de dimensionamento de pavimentos ferroviários; 

 A alteração do módulo de via em função das cargas cíclicas aplicadas pelas 

composições; 

 Revisão da metodologia de cálculo com base nas propriedades dos materiais e 

ciclo de aplicações de cargas em detrimento de formulações empíricas; 

 Desenvolvimento de um simulador ferroviário em tamanho real para parametrizar 

as informações campo x laboratório; 

 Avaliação quando do dimensionamento do pavimento através de análises 

numéricas e sistema de multicamadas heterogêneas; 

 Estudo do comportamento da grade ferroviária através de elementos finitos para 

análises do comportamento dinâmico dos veículos; 

 Estudo de elastômeros ou palmilhas de dormentes para melhor distribuição de 

cargas no contato dormente/lastro; 

 Estudo de aplicabilidade de geotêxteis para melhorias no módulo de via e 

deflexões em pavimentos ferroviários; 

  Estudo do impacto da altura do lastro na propagação das tensões e estabilidade da 

via. 
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I.1 

ANEXO 

 
SAÍDA DO PROGRAMA FERROVIA 3.0 

 

SIMULAÇÃO VAGÃO GDU 

 

 

1       .00000000E+00 

2       .00000000E+00 

3       .00000000E+00 

4       .00000000E+00 

5       .00000000E+00 

6       .00000000E+00 

7       .00000000E+00 

8       .00000000E+00 

9       .00000000E+00 

10       .00000000E+00 

11       .00000000E+00 

12       .00000000E+00 

13       .00000000E+00 

14       .00000000E+00 

15       .00000000E+00 

16       .00000000E+00 

17       .00000000E+00 

18       .00000000E+00 

19       .00000000E+00 

20       .00000000E+00 

21       .00000000E+00 

22       .00000000E+00 

23       .00000000E+00 

24       .00000000E+00 

25       .00000000E+00 

26       .00000000E+00 

27       .00000000E+00 

28       .00000000E+00 

29       .00000000E+00 

30       .00000000E+00 

31       .00000000E+00 

32       .00000000E+00 

33       .00000000E+00 

34       .42376200E-01 

35       .18630530E+00 

36       .25206290E+00 

37       .12753900E+00 

38       .23125140E+00 

39       .00000000E+00 

40       .23125140E+00 

41       .12753900E+00 

42       .25206290E+00 

43       .18630530E+00 

44       .42376200E-01 

45       .36980680E+00 

46       .74087520E+00 

47       .10393110E+01 

48       .62713430E+00 

49       .80260190E+00 

50       .00000000E+00 
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51       .80260190E+00 

52       .62713430E+00 

53       .10393110E+01 

54       .74087520E+00 

55       .36980680E+00 

56       .15418030E+01 

57       .13929630E+01 

58       .17646390E+01 

59       .13923740E+01 

60       .23291160E+01 

61       .00000000E+00 

62       .23291160E+01 

63       .13923740E+01 

64       .17646390E+01 

65       .13929630E+01 

66       .15418030E+01 

67       .10337320E+01 

68       .17696330E+01 

69       .24138980E+01 

70       .16082820E+01 

71       .19917180E+01 

72       .00000000E+00 

73       .19917180E+01 

74       .16082820E+01 

75       .24138980E+01 

76       .17696330E+01 

77       .10337320E+01 

78       .14934150E+01 

79       .13814980E+01 

80       .17087540E+01 

81       .13409510E+01 

82       .23424080E+01 

83       .00000000E+00 

84       .23424080E+01 

85       .13409510E+01 

86       .17087540E+01 

87       .13814980E+01 

88       .14934150E+01 

89       .99474720E+00 

90       .25347200E+01 

91       .23264650E+01 

92       .15440650E+01 

93       .19286950E+01 

94       .00000000E+00 

95       .19286950E+01 

96       .15440650E+01 

97       .23264650E+01 

98       .25347200E+01 

99       .99474720E+00 

100       .14873360E+01 

101       .19863260E+01 

102       .16463140E+01 

103       .13303720E+01 

104       .22768520E+01 

105       .00000000E+00 

106       .22768520E+01 

107       .13303720E+01 

108       .16463140E+01 

109       .19863260E+01 

110       .14873360E+01 

111       .16579650E+00 

112       .13466670E+01 
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113       .12297650E+01 

114       .78507570E+00 

115       .10197720E+01 

116       .00000000E+00 

117       .10197720E+01 

118       .78507570E+00 

119       .12297650E+01 

120       .13466670E+01 

121       .16579650E+00 

 

 

SAÍDA OUTFLEX 

 

S U P E R E S T R U T U R A 

MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

 

1     -.3985705E+02      .3441149E-02      .1361778E-05     -.6326516E-01 

2     -.6283141E+02      .1195724E+04      .4731881E+00     -.9973240E-01 

3      .9327394E+02      .3080677E+04      .1219127E+01      .1480539E+00 

4      .5132042E+02      .5933778E+03      .2348195E+00      .8146098E-01 

5      .1773945E-02     -.7751581E+03     -.3067561E+00      .2815786E-05 

6      .1022194E-02     -.7752048E+03     -.3067746E+00      .1622531E-05 

7     -.5131670E+02     -.7752332E+03     -.3067859E+00     -.8145508E-01 

8     -.9327092E+02      .5932143E+03      .2347548E+00     -.1480491E+00 

9      .6282763E+02      .3080436E+04      .1219032E+01      .9972640E-01 

10      .3985434E+02      .1195617E+04      .4731458E+00      .6326085E-01 

11     -.3985434E+02      .1591264E-01      .6297169E-05     -.6326085E-01 

12     -.9703560E+02     -.7304064E-01     -.2890464E-04     -.1540248E+00 

13     -.1276157E+03      .2910927E+04      .1151952E+01     -.2025646E+00 

14      .1639942E+03      .6739395E+04      .2667005E+01      .2603082E+00 

15      .1047755E+03      .2366188E+04      .9363799E+00      .1663103E+00 

16      .3959836E-02     -.4278546E+03     -.1693165E+00      .6285455E-05 

17      .4354223E-02     -.4279720E+03     -.1693629E+00      .6911464E-05 

18     -.1047696E+03     -.4281047E+03     -.1694154E+00     -.1663010E+00 

19     -.1639864E+03      .2365739E+04      .9362025E+00     -.2602959E+00 

20      .1276035E+03      .6738736E+04      .2666744E+01      .2025452E+00 

21      .9702476E+02      .2910700E+04      .1151862E+01      .1540076E+00 

22     -.9702476E+02      .4551269E-01      .1801090E-04     -.1540076E+00 

23     -.6063466E+02      .2129973E-01      .8429020E-05     -.9624550E-01 

24     -.7016615E+02      .1819132E+04      .7198918E+00     -.1113748E+00 

25      .1111725E+03      .3924138E+04      .1552913E+01      .1764643E+00 

26      .6028673E+02      .9595319E+03      .3797190E+00      .9569322E-01 

27      .6218003E-02     -.6480654E+03     -.2564613E+00      .9869847E-05 

28      .3907425E-02     -.6481833E+03     -.2565079E+00      .6202262E-05 

29     -.6028160E+02     -.6482813E+03     -.2565467E+00     -.9568507E-01 

30     -.1111662E+03      .9592026E+03      .3795887E+00     -.1764542E+00 

31      .7015765E+02      .3923627E+04      .1552711E+01      .1113614E+00 

32      .6062687E+02      .1818842E+04      .7197768E+00      .9623312E-01 

33     -.6062687E+02     -.2753945E-01     -.1089829E-04     -.9623312E-01 

34      .2543185E+02      .1789156E+00      .7080290E-04      .4036802E-01 

35      .1883504E+03     -.7629058E+03     -.3019075E+00      .2989689E+00 

36     -.2872255E+03     -.6413197E+04     -.2537918E+01     -.4559135E+00 

37     -.1851051E+03      .1246280E+04      .4931947E+00     -.2938175E+00 

38     -.4746096E-01      .6181339E+04      .2446164E+01     -.7533486E-04 

39      .8141316E-01      .6182382E+04      .2446577E+01      .1292272E-03 

40      .1851290E+03      .6181063E+04      .2446054E+01      .2938555E+00 

41      .2872321E+03      .1244467E+04      .4924775E+00      .4559239E+00 

42     -.1884136E+03     -.6415214E+04     -.2538716E+01     -.2990691E+00 

43     -.2543217E+02     -.7630110E+03     -.3019491E+00     -.4036852E-01 

44      .2543217E+02     -.2582267E-02     -.1021890E-05      .4036852E-01 

45      .2218818E+03      .1494457E+00      .5914068E-04      .3521933E+00 
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46      .8696574E+03     -.6656064E+04     -.2634028E+01      .1380409E+01 

47     -.1159039E+04     -.3274561E+05     -.1295854E+02     -.1839745E+01 

48     -.6420900E+03     -.1837621E+04     -.7272086E+00     -.1019190E+01 

49      .1476198E-01      .1528499E+05      .6048785E+01      .2343172E-04 

50      .1553534E-01      .1528488E+05      .6048741E+01      .2465926E-04 

51      .6420759E+03      .1528458E+05      .6048621E+01      .1019168E+01 

52      .1158989E+04     -.1837906E+04     -.7273213E+00      .1839666E+01 

53     -.8696067E+03     -.3274439E+05     -.1295806E+02     -.1380328E+01 

54     -.2218601E+03     -.6655968E+04     -.2633990E+01     -.3521588E+00 

55      .2218601E+03      .1582836E+00      .6263815E-04      .3521588E+00 

56      .9252241E+03     -.4112131E+00     -.1627309E-03      .1468610E+01 

57      .2143614E+04     -.2775501E+05     -.1098359E+02      .3402561E+01 

58     -.3012522E+04     -.9206229E+05     -.3643214E+02     -.4781781E+01 

59     -.1863971E+04     -.1173166E+05     -.4642613E+01     -.2958684E+01 

60      .9089392E-01      .3797206E+05      .1502682E+02      .1442761E-03 

61      .2208154E+00      .3797113E+05      .1502645E+02      .3505007E-03 

62      .1863809E+04      .3796432E+05      .1502376E+02      .2958426E+01 

63      .3011826E+04     -.1174194E+05     -.4646680E+01      .4780676E+01 

64     -.2143548E+04     -.9205955E+05     -.3643106E+02     -.3402458E+01 

65     -.9251599E+03     -.2775445E+05     -.1098337E+02     -.1468508E+01 

66      .9251599E+03     -.1741192E+00     -.6890483E-04      .1468508E+01 

67      .6203306E+03     -.1819204E+00     -.7199202E-04      .9846518E+00 

68      .2167750E+04     -.1861098E+05     -.7364990E+01      .3440873E+01 

69     -.2919194E+04     -.8364294E+05     -.3310032E+02     -.4633641E+01 

70     -.1593488E+04     -.5797262E+04     -.2294172E+01     -.2529346E+01 

71      .9257566E-02      .3669593E+05      .1452181E+02      .1469455E-04 

72      .1093104E-01      .3669603E+05      .1452185E+02      .1735086E-04 

73      .1593406E+04      .3669575E+05      .1452174E+02      .2529216E+01 

74      .2919133E+04     -.5795239E+04     -.2293371E+01      .4633544E+01 

75     -.2167675E+04     -.8363891E+05     -.3309873E+02     -.3440754E+01 

76     -.6202656E+03     -.1860821E+05     -.7363894E+01     -.9845486E+00 

77      .6202656E+03      .9752423E-01      .3859361E-04      .9845486E+00 

78      .8963103E+03      .8606691E+00      .3405957E-03      .1422715E+01 

79      .2104673E+04     -.2688871E+05     -.1064077E+02      .3340751E+01 

80     -.2981376E+04     -.9002946E+05     -.3562769E+02     -.4732343E+01 

81     -.1874718E+04     -.1052617E+05     -.4165558E+01     -.2975742E+01 

82      .3918016E-01      .3946776E+05      .1561872E+02      .6219074E-04 

83      .6122858E-01      .3946813E+05      .1561887E+02      .9718822E-04 

84      .1874760E+04      .3946722E+05      .1561851E+02      .2975809E+01 

85      .2980835E+04     -.1052721E+05     -.4165970E+01      .4731485E+01 

86     -.2104533E+04     -.9001849E+05     -.3562334E+02     -.3340528E+01 

87     -.8962001E+03     -.2688537E+05     -.1063945E+02     -.1422540E+01 

88      .8962001E+03     -.1271951E+01     -.5033539E-03      .1422540E+01 

89      .5969727E+03     -.2276155E+00     -.9007511E-04      .9475757E+00 

90      .2088976E+04     -.1791014E+05     -.7087645E+01      .3315835E+01 

91     -.2816184E+04     -.8057993E+05     -.3188819E+02     -.4470133E+01 

92     -.1543186E+04     -.5481301E+04     -.2169135E+01     -.2449501E+01 

93      .4058770E-01      .3567073E+05      .1411611E+02      .6442492E-04 

94      .5096612E-01      .3567007E+05      .1411585E+02      .8089860E-04 

95      .1543107E+04      .3566932E+05      .1411555E+02      .2449376E+01 

96      .2815997E+04     -.5480491E+04     -.2168814E+01      .4469836E+01 

97     -.2088852E+04     -.8057367E+05     -.3188571E+02     -.3315638E+01 

98     -.5969402E+03     -.1790819E+05     -.7086871E+01     -.9475242E+00 

99      .5969402E+03     -.1365115E+00     -.5402220E-04      .9475242E+00 

100      .8928781E+03      .1968884E+00      .7791536E-04      .1417267E+01 

101      .2062324E+04     -.2678585E+05     -.1060006E+02      .3273531E+01 

102     -.2920489E+04     -.8865510E+05     -.3508381E+02     -.4635697E+01 

103     -.1822413E+04     -.1077309E+05     -.4263275E+01     -.2892720E+01 

104     -.7560141E-01      .3782478E+05      .1496854E+02     -.1200022E-03 

105     -.4091174E-01      .3782662E+05      .1496927E+02     -.6493928E-04 

106      .1822458E+04      .3782800E+05      .1496981E+02      .2892791E+01 

107      .2920177E+04     -.1076973E+05     -.4261946E+01      .4635201E+01 
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108     -.2062179E+04     -.8864080E+05     -.3507815E+02     -.3273300E+01 

109     -.8925672E+03     -.2677647E+05     -.1059635E+02     -.1416773E+01 

110      .8925672E+03     -.4728388E+00     -.1871182E-03      .1416773E+01 

111      .2985286E+03      .1109451E+00      .4390471E-04      .4738549E+00 

112      .1091263E+04     -.8955670E+04     -.3544060E+01      .1732164E+01 

113     -.1463345E+04     -.4169345E+05     -.1649950E+02     -.2322769E+01 

114     -.8159786E+03     -.2670698E+04     -.1056885E+01     -.1295204E+01 

115     -.1066590E-01      .1908849E+05      .7553959E+01     -.1693000E-04 

116      .1501072E-01      .1908888E+05      .7554111E+01      .2382655E-04 

117      .8159841E+03      .1908876E+05      .7554064E+01      .1295213E+01 

118      .1463345E+04     -.2670521E+04     -.1056815E+01      .2322769E+01 

119     -.1091229E+04     -.4169272E+05     -.1649921E+02     -.1732109E+01 

120     -.2985417E+03     -.8956067E+04     -.3544217E+01     -.4738757E+00 

121      .2985417E+03     -.1501923E+00     -.5943614E-04      .4738757E+00 

122      .1263624E-02     -.8859560E-03     -.6429723E-06      .1469330E-04 

123     -.1867816E+03     -.2988371E-01     -.2168775E-04     -.2171879E+01 

124     -.1867808E+03      .5696791E+04      .4134379E+01     -.2171870E+01 

125     -.5060946E+03      .1139356E+05      .8268744E+01     -.5884820E+01 

126     -.5060924E+03      .2682939E+05      .1947112E+02     -.5884796E+01 

127     -.6974922E+03      .4226516E+05      .3067345E+02     -.8110374E+01 

128     -.6974929E+03      .6353873E+05      .4611249E+02     -.8110383E+01 

129     -.1392791E+02      .8481263E+05      .6155178E+02     -.1619525E+00 

130     -.1393771E+02      .8523783E+05      .6186036E+02     -.1620664E+00 

131      .2871627E+04      .8566553E+05      .6217076E+02      .3339101E+02 

132      .2871409E+04     -.1917645E+04     -.1391708E+01      .3338847E+02 

133      .9482956E+04     -.8949432E+05     -.6494946E+02      .1102669E+03 

134     -.1051733E+05     -.3787249E+06     -.2748552E+03     -.1222945E+03 

135     -.3385065E+04     -.5794308E+05     -.4205152E+02     -.3936122E+02 

136     -.3385656E+04      .4530127E+05      .3287687E+02     -.3936810E+02 

137      .3149040E+04      .1485637E+06      .1078184E+03      .3661674E+02 

138      .3148967E+04      .5252330E+05      .3811818E+02      .3661589E+02 

139      .1002473E+05     -.4351980E+05     -.3158399E+02      .1165666E+03 

140     -.9975179E+04     -.3492793E+06     -.2534854E+03     -.1159904E+03 

141     -.3596570E+04     -.4503358E+05     -.3268259E+02     -.4182058E+02 

142     -.3596708E+04      .6466579E+05      .4693045E+02     -.4182219E+02 

143     -.5095489E-01      .1743662E+06      .1265442E+03     -.5924987E-03 

144      .8220489E-01     -.1743678E+06     -.1265454E+03      .9558708E-03 

145      .4083316E-03     -.1129058E-01     -.8194007E-05      .4748042E-05 

146     -.1867782E+03     -.2520312E-01     -.1829087E-04     -.2171840E+01 

147     -.1867792E+03      .5696683E+04      .4134302E+01     -.2171851E+01 

148     -.5060627E+03      .1139339E+05      .8268622E+01     -.5884450E+01 

149     -.5060593E+03      .2682828E+05      .1947031E+02     -.5884410E+01 

150     -.6974371E+03      .4226319E+05      .3067202E+02     -.8109735E+01 

151     -.6974521E+03      .6353515E+05      .4610989E+02     -.8109909E+01 

152     -.1398695E+02      .8480741E+05      .6154799E+02     -.1626389E+00 

153     -.1403347E+02      .8523427E+05      .6185778E+02     -.1631799E+00 

154      .2871429E+04      .8565948E+05      .6216637E+02      .3338871E+02 

155      .2871733E+04     -.1919155E+04     -.1392805E+01      .3339225E+02 

156      .9482655E+04     -.8950011E+05     -.6495367E+02      .1102634E+03 

157     -.1051803E+05     -.3787241E+06     -.2748546E+03     -.1223027E+03 

158     -.3384872E+04     -.5792768E+05     -.4204034E+02     -.3935898E+02 

159     -.3385010E+04      .4531624E+05      .3288773E+02     -.3936058E+02 

160      .3148732E+04      .1485613E+06      .1078166E+03      .3661316E+02 

161      .3148773E+04      .5252331E+05      .3811818E+02      .3661364E+02 

162      .1002509E+05     -.4351091E+05     -.3157753E+02      .1165708E+03 

163     -.9975007E+04     -.3492718E+06     -.2534800E+03     -.1159884E+03 

164     -.3596673E+04     -.4503466E+05     -.3268338E+02     -.4182178E+02 

165     -.3596324E+04      .6466398E+05      .4692913E+02     -.4181772E+02 

166     -.1622042E+00      .1743531E+06      .1265347E+03     -.1886095E-02 

167      .1934542E+00     -.1743594E+06     -.1265393E+03      .2249467E-02 

 

REACOES ENTRE OS DORMENTES E OS TRILHOS 
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ELEMENTO        REACAO (kgf) 

155         -186.77 

156         -319.29 

157         -191.40 

158          683.51 

159         2885.47 

160         6611.08 

161         7132.14 

162         6534.49 

163         6876.23 

164         6378.73 

165         3596.68 

166         -186.77 

167         -319.27 

168         -191.38 

169          683.47 

170         2885.33 

171         6610.65 

172         7131.75 

173         6533.99 

174         6875.78 

175         6378.64 

176         3596.44 

SOMA =      79999.52 

 

SAÍDA RESPOSTA 

 

D E S L O C A M E N T O S   E                           R O T A C O E S 

PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

1      -.25353570E-02       .42386090E-04 

2      -.13341890E-02       .35344630E-04 

3      -.59609710E-03       .10161420E-04 

4      -.63942020E-03      -.90706640E-05 

5      -.90045580E-03      -.81190990E-05 

6      -.10087600E-02      -.36316390E-08 

7      -.90064580E-03       .81122330E-05 

8      -.63977910E-03       .90650220E-05 

9      -.59658050E-03      -.10164980E-04 

10      -.13347450E-02      -.35346130E-04 

11      -.25359450E-02      -.42386890E-04 

12      -.24835990E-02       .38186230E-04 

13      -.13894370E-02       .33043600E-04 

14      -.62004450E-03       .15994690E-04 

15      -.41469750E-03       .16955060E-05 

16      -.42957070E-03      -.13484520E-05 

17      -.44761090E-03      -.45067140E-08 

18      -.42980750E-03       .13398220E-05 

19      -.41515040E-03      -.17030030E-05 

20      -.62067450E-03      -.16000370E-04 

21      -.13902090E-02      -.33047600E-04 

22      -.24844810E-02      -.38189770E-04 

23      -.65133370E-02       .64935890E-04 

24      -.46723860E-02       .54223450E-04 

25      -.34910240E-02       .20402010E-04 

26      -.33567950E-02      -.51620580E-05 

27      -.35535870E-02      -.67922490E-05 

28      -.36442440E-02      -.67588360E-08 

29      -.35539420E-02       .67795500E-05 

30      -.33574580E-02       .51518810E-05 

31      -.34919020E-02      -.20407710E-04 

32      -.46733620E-02      -.54224750E-04 

33      -.65143250E-02      -.64935870E-04 
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34      -.16252880E-01       .89343780E-05 

35      -.15971380E-01       .10281680E-04 

36      -.15522670E-01       .22959800E-04 

37      -.14748760E-01       .31074130E-04 

38      -.14041210E-01       .19408190E-04 

39      -.13782530E-01      -.78792740E-08 

40      -.14041610E-01      -.19422030E-04 

41      -.14749460E-01      -.31082510E-04 

42      -.15523520E-01      -.22962550E-04 

43      -.15972250E-01      -.10281350E-04 

44      -.16253730E-01      -.89333630E-05 

45      -.34493920E-01      -.22184820E-03 

46      -.40757400E-01      -.18265070E-03 

47      -.43524620E-01       .49382590E-04 

48      -.39074960E-01       .23041200E-03 

49      -.33470830E-01       .16002140E-03 

50      -.31337190E-01       .22560980E-08 

51      -.33470710E-01      -.16001560E-03 

52      -.39074670E-01      -.23040630E-03 

53      -.43524240E-01      -.49384270E-04 

54      -.40757220E-01       .18264210E-03 

55      -.34494020E-01       .22183940E-03 

56      -.63802040E-01      -.26324760E-03 

57      -.71209090E-01      -.21420990E-03 

58      -.75028260E-01      -.25311150E-05 

59      -.72361870E-01       .16045910E-03 

60      -.68285520E-01       .11924860E-03 

61      -.66695680E-01      -.10031760E-07 

62      -.68285980E-01      -.11925910E-03 

63      -.72362260E-01      -.16044500E-03 

64      -.75027970E-01       .25578800E-05 

65      -.71208160E-01       .21422710E-03 

66      -.63800690E-01       .26325960E-03 

67      -.66876720E-01      -.63398500E-03 

68      -.84800300E-01      -.52439000E-03 

69      -.93414370E-01       .77775100E-04 

70      -.83286860E-01       .54595960E-03 

71      -.69895910E-01       .38421680E-03 

72      -.64772460E-01       .41958800E-07 

73      -.69893670E-01      -.38413280E-03 

74      -.83282460E-01      -.54588660E-03 

75      -.93408480E-01      -.77739340E-04 

76      -.84794010E-01       .52438530E-03 

77      -.66870810E-01       .63396770E-03 

78      -.70552750E-01      -.24253310E-03 

79      -.77353730E-01      -.19503040E-03 

80      -.80664080E-01       .11522450E-04 

81      -.77696460E-01       .16943280E-03 

82      -.73435270E-01       .12398780E-03 

83      -.71781690E-01       .31382250E-07 

84      -.73433630E-01      -.12392640E-03 

85      -.77693230E-01      -.16937440E-03 

86      -.80659460E-01      -.11483190E-04 

87      -.77348390E-01       .19504110E-03 

88      -.70547230E-01       .24253630E-03 

89      -.66141520E-01      -.60446890E-03 

90      -.83220880E-01      -.49899930E-03 

91      -.91336210E-01       .80994610E-04 

92      -.81422630E-01       .53148780E-03 

93      -.68399250E-01       .37346160E-03 

94      -.63419470E-01       .23564440E-07 

95      -.68397930E-01      -.37340650E-03 
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96      -.81419800E-01      -.53143410E-03 

97      -.91332330E-01      -.80979360E-04 

98      -.83217320E-01       .49896950E-03 

99      -.66139060E-01       .60442820E-03 

100      -.64158830E-01      -.24608950E-03 

101      -.71068300E-01      -.19876810E-03 

102      -.74518650E-01       .51797220E-05 

103      -.71755060E-01       .16132310E-03 

104      -.67680330E-01       .11884300E-03 

105      -.66095180E-01       .41999220E-07 

106      -.67678120E-01      -.11876330E-03 

107      -.71750860E-01      -.16125220E-03 

108      -.74512900E-01      -.51383330E-05 

109      -.71062030E-01       .19876460E-03 

110      -.64153000E-01       .24606860E-03 

111      -.40220300E-01      -.29745070E-03 

112      -.48616440E-01      -.24471170E-03 

113      -.52447710E-01       .53557090E-04 

114      -.47015290E-01       .28578540E-03 

115      -.40034010E-01       .19984320E-03 

116      -.37369420E-01       .44097610E-09 

117      -.40033980E-01      -.19984200E-03 

118      -.47015220E-01      -.28578370E-03 

119      -.52447650E-01      -.53560110E-04 

120      -.48616570E-01       .24470440E-03 

121      -.40220620E-01       .29744490E-03 

122       .71158470E-03       .44606800E-04 

123       .20720930E-02       .44606890E-04 

124       .33261260E-02       .34133660E-04 

125       .39412880E-02       .27137450E-05 

126       .30966760E-02      -.67557540E-04 

127      -.75674240E-03      -.19458500E-03 

128      -.94591410E-02      -.38910090E-03 

129      -.25287150E-01      -.66183830E-03 

130      -.50236860E-01      -.97446870E-03 

131      -.84745650E-01      -.12886640E-02 

132      -.12721640E+00      -.14426300E-02 

133      -.16947220E+00      -.12745740E-02 

134      -.19792250E+00      -.41377400E-03 

135      -.19530210E+00       .38902370E-03 

136      -.18211760E+00       .41226320E-03 

137      -.17401390E+00       .55844160E-04 

138      -.17884590E+00      -.31383820E-03 

139      -.18956800E+00      -.33039450E-03 

140      -.19148990E+00       .39173940E-03 

141      -.16564340E+00       .11166670E-02 

142      -.13111020E+00       .10805800E-02 

143      -.10382890E+00       .64113180E-03 

144      -.94051620E-01       .17436680E-24 

145       .71120410E-03       .44600350E-04 

146       .20715160E-02       .44600440E-04 

147       .33253540E-02       .34127410E-04 

148       .39403330E-02       .27080240E-05 

149       .30955740E-02      -.67560850E-04 

150      -.75786470E-03      -.19458240E-03 

151      -.94600420E-02      -.38908800E-03 

152      -.25287430E-01      -.66180970E-03 

153      -.50236010E-01      -.97442420E-03 

154      -.84743290E-01      -.12886110E-02 

155      -.12721220E+00      -.14425660E-02 

156      -.16946580E+00      -.12744870E-02 

157      -.19791330E+00      -.41368370E-03 
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158      -.19529060E+00       .38907210E-03 

159      -.18210540E+00       .41226240E-03 

160      -.17400220E+00       .55825410E-04 

161      -.17883480E+00      -.31386480E-03 

162      -.18955780E+00      -.33043070E-03 

163      -.19148110E+00       .39169170E-03 

164      -.16563630E+00       .11166060E-02 

165      -.13110500E+00       .10805150E-02 

166      -.10382540E+00       .64109230E-03 

167      -.94048690E-01       .17435600E-24 

 

SAÍDA TIESAI 

 

ARQUIVO DE DADOS 

3    1    5    5    4 

280.000    30.000      .000    61.000      .000 

3      .000      .300    30.000  2000.000      .000      .000 

.000    40.000 

1      .000      .400    25.000  2196.000     -.370      .000 

.190    29.000 

3      .000      .400   200.000   800.000      .000      .000 

.200    29.000 

0 

1      .000    80.000 

2    61.000    80.000 

3   122.000    80.000 

4   183.000    80.000 

5   244.000    80.000 

6   305.000    80.000 

7      .000   140.000 

8    61.000   140.000 

9   122.000   140.000 

10   183.000   140.000 

11   244.000   140.000 

12   305.000   140.000 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  1 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       2379.63 

7       2658.89 

8       3020.32 

9       3480.19 

10       3701.77 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  2 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 
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4       2000.00 

5       2000.00 

6       1814.68 

7       2044.69 

8       2463.33 

9       2952.63 

10       3011.32 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  3 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1655.53 

7       1825.12 

8       2135.84 

9       2603.28 

10       2711.00 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  4 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1619.11 

7       1770.74 

8       2018.85 

9       2480.01 

10       2623.55 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

RUPTURA EM X=      .000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=    61.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=   140.000  Z=    47.500 
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RUPTURA EM X=    61.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=    61.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   305.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=    61.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   305.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  5 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1623.90 

7       1773.08 

8       1998.39 

9       2463.45 

10       2620.43 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

P R O G R A M A   F L A P S 

 

* *  T E N S O E S   N O R M A I S  * * 

X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

.000    80.000     3.000          .4229E+01 .4595E+01 .1799E+01 

61.000    80.000     3.000          .5219E+01 .5717E+01 .1940E+01 

122.000    80.000     3.000          .5813E+01 .6505E+01 .1777E+01 

183.000    80.000     3.000          .5323E+01 .5883E+01 .1871E+01 

244.000    80.000     3.000          .4083E+01 .4403E+01 .1735E+01 

305.000    80.000     3.000          .2997E+01 .3372E+01 .9784E+00 

.000   140.000     3.000          .3855E+01 .2865E+01 .1106E+01 

61.000   140.000     3.000          .4806E+01 .3489E+01 .1193E+01 

122.000   140.000     3.000          .5280E+01 .3720E+01 .1093E+01 

183.000   140.000     3.000          .4856E+01 .3493E+01 .1150E+01 

244.000   140.000     3.000          .3788E+01 .2814E+01 .1067E+01 

305.000   140.000     3.000          .2656E+01 .1888E+01 .6014E+00 

.000    80.000     9.000          .2618E+01 .3062E+01 .1723E+01 

61.000    80.000     9.000          .3239E+01 .3850E+01 .1862E+01 

122.000    80.000     9.000          .3590E+01 .4491E+01 .1710E+01 

183.000    80.000     9.000          .3293E+01 .4003E+01 .1796E+01 

244.000    80.000     9.000          .2542E+01 .2908E+01 .1663E+01 

305.000    80.000     9.000          .1837E+01 .2340E+01 .9398E+00 

.000   140.000     9.000          .2792E+01 .1449E+01 .9995E+00 

61.000   140.000     9.000          .3537E+01 .1748E+01 .1080E+01 

122.000   140.000     9.000          .3968E+01 .1818E+01 .9923E+00 
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183.000   140.000     9.000          .3598E+01 .1733E+01 .1042E+01 

244.000   140.000     9.000          .2742E+01 .1433E+01 .9649E+00 

305.000   140.000     9.000          .1987E+01 .9177E+00 .5451E+00 

.000    80.000    15.000          .1600E+01 .1954E+01 .1519E+01 

61.000    80.000    15.000          .1995E+01 .2483E+01 .1647E+01 

122.000    80.000    15.000          .2218E+01 .2944E+01 .1519E+01 

183.000    80.000    15.000          .2028E+01 .2598E+01 .1590E+01 

244.000    80.000    15.000          .1560E+01 .1850E+01 .1467E+01 

305.000    80.000    15.000          .1127E+01 .1534E+01 .8323E+00 

.000   140.000    15.000          .1883E+01 .8132E+00 .7904E+00 

61.000   140.000    15.000          .2403E+01 .9776E+00 .8582E+00 

122.000   140.000    15.000          .2720E+01 .9993E+00 .7922E+00 

183.000   140.000    15.000          .2451E+01 .9618E+00 .8286E+00 

244.000   140.000    15.000          .1849E+01 .8102E+00 .7639E+00 

305.000   140.000    15.000          .1358E+01 .4998E+00 .4334E+00 

.000    80.000    21.000          .1061E+01 .1282E+01 .1313E+01 

61.000    80.000    21.000          .1340E+01 .1646E+01 .1434E+01 

122.000    80.000    21.000          .1505E+01 .1972E+01 .1334E+01 

183.000    80.000    21.000          .1365E+01 .1727E+01 .1387E+01 

244.000    80.000    21.000          .1038E+01 .1214E+01 .1270E+01 

305.000    80.000    21.000          .7579E+00 .1023E+01 .7269E+00 

.000   140.000    21.000          .1306E+01 .5663E+00 .6529E+00 

61.000   140.000    21.000          .1670E+01 .6845E+00 .7161E+00 

122.000   140.000    21.000          .1891E+01 .7016E+00 .6687E+00 

183.000   140.000    21.000          .1703E+01 .6734E+00 .6929E+00 

244.000   140.000    21.000          .1285E+01 .5659E+00 .6327E+00 

305.000   140.000    21.000          .9422E+00 .3489E+00 .3624E+00 

.000    80.000    27.000          .6510E+00 .7722E+00 .1140E+01 

61.000    80.000    27.000          .8398E+00 .1010E+01 .1258E+01 

122.000    80.000    27.000          .9568E+00 .1239E+01 .1187E+01 

183.000    80.000    27.000          .8573E+00 .1069E+01 .1221E+01 

244.000    80.000    27.000          .6422E+00 .7295E+00 .1105E+01 

305.000    80.000    27.000          .4740E+00 .6399E+00 .6410E+00 

.000   140.000    27.000          .8790E+00 .3244E+00 .5862E+00 

61.000   140.000    27.000          .1133E+01 .3944E+00 .6516E+00 

122.000   140.000    27.000          .1290E+01 .4035E+00 .6178E+00 

183.000   140.000    27.000          .1157E+01 .3871E+00 .6324E+00 

244.000   140.000    27.000          .8672E+00 .3261E+00 .5701E+00 

305.000   140.000    27.000          .6389E+00 .1985E+00 .3307E+00 

.000    80.000    32.500          .8026E+00 .8514E+00 .1032E+01 

61.000    80.000    32.500          .1006E+01 .1077E+01 .1153E+01 

122.000    80.000    32.500          .1125E+01 .1257E+01 .1104E+01 

183.000    80.000    32.500          .1024E+01 .1119E+01 .1122E+01 

244.000    80.000    32.500          .7830E+00 .8120E+00 .1002E+01 

305.000    80.000    32.500          .5699E+00 .6509E+00 .5908E+00 

.000   140.000    32.500          .8053E+00 .4791E+00 .5586E+00 

61.000   140.000    32.500          .1019E+01 .5846E+00 .6298E+00 

122.000   140.000    32.500          .1133E+01 .6144E+00 .6064E+00 

183.000   140.000    32.500          .1032E+01 .5808E+00 .6130E+00 

244.000   140.000    32.500          .7947E+00 .4754E+00 .5453E+00 

305.000   140.000    32.500          .5641E+00 .3075E+00 .3207E+00 

.000    80.000    37.500          .5603E+00 .5881E+00 .9548E+00 

61.000    80.000    37.500          .7103E+00 .7516E+00 .1081E+01 

122.000    80.000    37.500          .8032E+00 .8900E+00 .1052E+01 

183.000    80.000    37.500          .7253E+00 .7847E+00 .1056E+01 

244.000    80.000    37.500          .5476E+00 .5599E+00 .9295E+00 

305.000    80.000    37.500          .4044E+00 .4598E+00 .5573E+00 

.000   140.000    37.500          .5892E+00 .3297E+00 .5378E+00 

61.000   140.000    37.500          .7496E+00 .4044E+00 .6149E+00 

122.000   140.000    37.500          .8373E+00 .4275E+00 .6010E+00 

183.000   140.000    37.500          .7600E+00 .4024E+00 .6004E+00 

244.000   140.000    37.500          .5823E+00 .3275E+00 .5269E+00 
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305.000   140.000    37.500          .4155E+00 .2133E+00 .3141E+00 

.000    80.000    42.500          .2971E+00 .3001E+00 .8906E+00 

61.000    80.000    42.500          .3929E+00 .4006E+00 .1022E+01 

122.000    80.000    42.500          .4624E+00 .5034E+00 .1012E+01 

183.000    80.000    42.500          .4056E+00 .4276E+00 .1003E+01 

244.000    80.000    42.500          .2923E+00 .2826E+00 .8692E+00 

305.000    80.000    42.500          .2280E+00 .2589E+00 .5305E+00 

.000   140.000    42.500          .3843E+00 .1495E+00 .5285E+00 

61.000   140.000    42.500          .4985E+00 .1867E+00 .6123E+00 

122.000   140.000    42.500          .5661E+00 .2018E+00 .6068E+00 

183.000   140.000    42.500          .5073E+00 .1870E+00 .5995E+00 

244.000   140.000    42.500          .3816E+00 .1487E+00 .5196E+00 

305.000   140.000    42.500          .2777E+00 .9989E-01 .3137E+00 

.000    80.000    47.500         -.1047E+00-.1320E+00 .8369E+00 

61.000    80.000    47.500         -.8474E-01-.1173E+00 .9733E+00 

122.000    80.000    47.500         -.4444E-01-.5003E-01 .9789E+00 

183.000    80.000    47.500         -.7439E-01-.9352E-01 .9587E+00 

244.000    80.000    47.500         -.9571E-01-.1356E+00 .8188E+00 

305.000    80.000    47.500         -.3717E-01-.2892E-01 .5086E+00 

.000   140.000    47.500          .1182E+00-.1427E+00 .5185E+00 

61.000   140.000    47.500          .1797E+00-.1659E+00 .6081E+00 

122.000   140.000    47.500          .2310E+00-.1654E+00 .6101E+00 

183.000   140.000    47.500          .1891E+00-.1628E+00 .5969E+00 

244.000   140.000    47.500          .1215E+00-.1403E+00 .5114E+00 

305.000   140.000    47.500          .1056E+00-.8544E-01 .3124E+00 

.000    80.000    52.500         -.4445E+00-.4985E+00 .7903E+00 

61.000    80.000    52.500         -.4855E+00-.5532E+00 .9295E+00 

122.000    80.000    52.500         -.4672E+00-.5120E+00 .9467E+00 

183.000    80.000    52.500         -.4768E+00-.5313E+00 .9182E+00 

244.000    80.000    52.500         -.4229E+00-.4900E+00 .7749E+00 

305.000    80.000    52.500         -.2599E+00-.2701E+00 .4882E+00 

.000   140.000    52.500         -.9471E-01-.3900E+00 .5072E+00 

61.000   140.000    52.500         -.7324E-01-.4637E+00 .6004E+00 

122.000   140.000    52.500         -.3276E-01-.4752E+00 .6080E+00 

183.000   140.000    52.500         -.6296E-01-.4581E+00 .5905E+00 

244.000   140.000    52.500         -.8607E-01-.3845E+00 .5016E+00 

305.000   140.000    52.500         -.3093E-01-.2422E+00 .3091E+00 

.000    80.000    59.000          .2883E+00 .2813E+00 .7483E+00 

61.000    80.000    59.000          .3700E+00 .3623E+00 .8877E+00 

122.000    80.000    59.000          .4209E+00 .4257E+00 .9130E+00 

183.000    80.000    59.000          .3778E+00 .3760E+00 .8791E+00 

244.000    80.000    59.000          .2834E+00 .2711E+00 .7348E+00 

305.000    80.000    59.000          .2096E+00 .2166E+00 .4682E+00 

.000   140.000    59.000          .2888E+00 .1802E+00 .4940E+00 

61.000   140.000    59.000          .3675E+00 .2235E+00 .5887E+00 

122.000   140.000    59.000          .4058E+00 .2398E+00 .6002E+00 

183.000   140.000    59.000          .3703E+00 .2234E+00 .5798E+00 

244.000   140.000    59.000          .2877E+00 .1790E+00 .4894E+00 

305.000   140.000    59.000          .1994E+00 .1191E+00 .3035E+00 

.000    80.000    69.000          .2173E+00 .2105E+00 .6881E+00 

61.000    80.000    69.000          .2800E+00 .2722E+00 .8241E+00 

122.000    80.000    69.000          .3199E+00 .3213E+00 .8565E+00 

183.000    80.000    69.000          .2864E+00 .2829E+00 .8182E+00 

244.000    80.000    69.000          .2137E+00 .2028E+00 .6769E+00 

305.000    80.000    69.000          .1591E+00 .1633E+00 .4366E+00 

.000   140.000    69.000          .2207E+00 .1354E+00 .4675E+00 

61.000   140.000    69.000          .2813E+00 .1684E+00 .5611E+00 

122.000   140.000    69.000          .3110E+00 .1812E+00 .5760E+00 

183.000   140.000    69.000          .2836E+00 .1684E+00 .5534E+00 

244.000   140.000    69.000          .2200E+00 .1345E+00 .4640E+00 

305.000   140.000    69.000          .1526E+00 .8996E-01 .2897E+00 

.000    80.000    85.000          .1401E+00 .1363E+00 .6000E+00 
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61.000    80.000    85.000          .1815E+00 .1774E+00 .7261E+00 

122.000    80.000    85.000          .2088E+00 .2116E+00 .7635E+00 

183.000    80.000    85.000          .1861E+00 .1852E+00 .7231E+00 

244.000    80.000    85.000          .1378E+00 .1311E+00 .5913E+00 

305.000    80.000    85.000          .1037E+00 .1076E+00 .3867E+00 

.000   140.000    85.000          .1473E+00 .8626E-01 .4207E+00 

61.000   140.000    85.000          .1884E+00 .1075E+00 .5087E+00 

122.000   140.000    85.000          .2092E+00 .1161E+00 .5260E+00 

183.000   140.000    85.000          .1902E+00 .1077E+00 .5025E+00 

244.000   140.000    85.000          .1468E+00 .8572E-01 .4184E+00 

305.000   140.000    85.000          .1026E+00 .5755E-01 .2632E+00 

.000    80.000   115.000          .6495E-01 .6577E-01 .4650E+00 

61.000    80.000   115.000          .8504E-01 .8667E-01 .5690E+00 

122.000    80.000   115.000          .9920E-01 .1059E+00 .6054E+00 

183.000    80.000   115.000          .8759E-01 .9138E-01 .5683E+00 

244.000    80.000   115.000          .6378E-01 .6270E-01 .4591E+00 

305.000    80.000   115.000          .4918E-01 .5407E-01 .3046E+00 

.000   140.000   115.000          .7513E-01 .3847E-01 .3367E+00 

61.000   140.000   115.000          .9679E-01 .4814E-01 .4103E+00 

122.000   140.000   115.000          .1088E+00 .5210E-01 .4273E+00 

183.000   140.000   115.000          .9815E-01 .4822E-01 .4059E+00 

244.000   140.000   115.000          .7471E-01 .3829E-01 .3356E+00 

305.000   140.000   115.000          .5338E-01 .2576E-01 .2126E+00 

.000    80.000   155.000          .1889E-01 .2241E-01 .3323E+00 

61.000    80.000   155.000          .2555E-01 .3057E-01 .4102E+00 

122.000    80.000   155.000          .3116E-01 .4004E-01 .4405E+00 

183.000    80.000   155.000          .2675E-01 .3324E-01 .4107E+00 

244.000    80.000   155.000          .1842E-01 .2073E-01 .3286E+00 

305.000    80.000   155.000          .1542E-01 .2077E-01 .2205E+00 

.000   140.000   155.000          .2984E-01 .8950E-02 .2468E+00 

61.000   140.000   155.000          .3913E-01 .1132E-01 .3024E+00 

122.000   140.000   155.000          .4539E-01 .1230E-01 .3166E+00 

183.000   140.000   155.000          .4017E-01 .1133E-01 .2995E+00 

244.000   140.000   155.000          .2945E-01 .8968E-02 .2463E+00 

305.000   140.000   155.000          .2236E-01 .6005E-02 .1569E+00 

.000    80.000   195.000          .4596E-02 .8118E-02 .2526E+00 

61.000    80.000   195.000          .6932E-02 .1186E-01 .3129E+00 

122.000    80.000   195.000          .9608E-02 .1763E-01 .3372E+00 

183.000    80.000   195.000          .7632E-02 .1369E-01 .3136E+00 

244.000    80.000   195.000          .4371E-02 .6973E-02 .2500E+00 

305.000    80.000   195.000          .4735E-02 .9414E-02 .1685E+00 

.000   140.000   195.000          .1492E-01-.6226E-03 .1894E+00 

61.000   140.000   195.000          .2001E-01-.6832E-03 .2325E+00 

122.000   140.000   195.000          .2408E-01-.6904E-03 .2439E+00 

183.000   140.000   195.000          .2084E-01-.6854E-03 .2304E+00 

244.000   140.000   195.000          .1460E-01-.5791E-03 .1891E+00 

305.000   140.000   195.000          .1191E-01-.3930E-03 .1207E+00 

.000    80.000   255.000         -.1683E-02 .1805E-02 .2034E+00 

61.000    80.000   255.000         -.1291E-02 .3541E-02 .2524E+00 

122.000    80.000   255.000          .2221E-04 .7448E-02 .2725E+00 

183.000    80.000   255.000         -.8339E-03 .4916E-02 .2530E+00 

244.000    80.000   255.000         -.1799E-02 .9584E-03 .2013E+00 

305.000    80.000   255.000         -.1395E-04 .4213E-02 .1360E+00 

.000   140.000   255.000          .7854E-02-.4509E-02 .1533E+00 

61.000   140.000   255.000          .1091E-01-.5560E-02 .1884E+00 

122.000   140.000   255.000          .1384E-01-.5962E-02 .1979E+00 

183.000   140.000   255.000          .1161E-01-.5564E-02 .1868E+00 

244.000   140.000   255.000          .7584E-02-.4459E-02 .1531E+00 

305.000   140.000   255.000          .6867E-02-.2986E-02 .9785E-01 

 

* *  T E N S O E S  C I S A L H A N T E S  * * 
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X         Y         Z               Txy        Tzx       Tzy 

.000    80.000     3.000          .6399E+00 .1541E-01-.1395E+01 

61.000    80.000     3.000          .7865E+00 .4817E-02-.1676E+01 

122.000    80.000     3.000          .8357E+00-.7794E-03-.1572E+01 

183.000    80.000     3.000          .7842E+00-.4696E-02-.1584E+01 

244.000    80.000     3.000          .6346E+00-.1441E-01-.1455E+01 

305.000    80.000     3.000          .4174E+00-.2078E-01-.7300E+00 

.000   140.000     3.000          .6384E+00 .8955E-02-.1689E+01 

61.000   140.000     3.000          .7783E+00 .2035E-02-.2076E+01 

122.000   140.000     3.000          .7995E+00-.4752E-03-.2129E+01 

183.000   140.000     3.000          .7648E+00-.2109E-02-.2034E+01 

244.000   140.000     3.000          .6417E+00-.7997E-02-.1711E+01 

305.000   140.000     3.000          .3929E+00-.1243E-01-.1032E+01 

.000    80.000     9.000          .8006E+00 .5347E-01 .4019E+02 

61.000    80.000     9.000          .1002E+01 .1663E-01 .5148E+02 

122.000    80.000     9.000          .1087E+01-.2706E-02 .5850E+02 

183.000    80.000     9.000          .1005E+01-.1622E-01 .5258E+02 

244.000    80.000     9.000          .7951E+00-.4995E-01 .3948E+02 

305.000    80.000     9.000          .5389E+00-.7211E-01 .2918E+02 

.000   140.000     9.000          .9284E+00 .3124E-01-.1227E+02 

61.000   140.000     9.000          .1129E+01 .7139E-02-.1527E+02 

122.000   140.000     9.000          .1158E+01-.1657E-02-.1629E+02 

183.000   140.000     9.000          .1109E+01-.7390E-02-.1520E+02 

244.000   140.000     9.000          .9318E+00-.2792E-01-.1226E+02 

305.000   140.000     9.000          .5709E+00-.4334E-01-.8017E+01 

.000    80.000    15.000          .6739E+00 .9359E-01 .1033E+01 

61.000    80.000    15.000          .8275E+00 .2900E-01-.2544E+02 

122.000    80.000    15.000          .8873E+00-.4739E-02-.6091E+02 

183.000    80.000    15.000          .8290E+00-.2831E-01-.9806E+02 

244.000    80.000    15.000          .6641E+00-.8738E-01-.1173E+03 

305.000    80.000    15.000          .4472E+00-.1263E+00-.6910E+02 

.000   140.000    15.000          .7421E+00 .5461E-01-.9884E+01 

61.000   140.000    15.000          .9020E+00 .1243E-01-.4106E+02 

122.000   140.000    15.000          .9268E+00-.2897E-02-.8213E+02 

183.000   140.000    15.000          .8871E+00-.1288E-01-.1174E+03 

244.000   140.000    15.000          .7439E+00-.4878E-01-.1248E+03 

305.000   140.000    15.000          .4579E+00-.7577E-01-.8582E+02 

.000    80.000    21.000          .4802E+00 .1330E+00-.7646E+00 

61.000    80.000    21.000          .5800E+00 .4131E-01-.1040E+01 

122.000    80.000    21.000          .6145E+00-.6731E-02-.9752E+00 

183.000    80.000    21.000          .5800E+00-.4031E-01-.9492E+00 

244.000    80.000    21.000          .4702E+00-.1242E+00-.7520E+00 

305.000    80.000    21.000          .3141E+00-.1793E+00-.3169E+00 

.000   140.000    21.000          .5034E+00 .7762E-01-.9203E+00 

61.000   140.000    21.000          .6106E+00 .1771E-01-.1234E+01 

122.000   140.000    21.000          .6275E+00-.4117E-02-.1291E+01 

183.000   140.000    21.000          .6009E+00-.1834E-01-.1182E+01 

244.000   140.000    21.000          .5038E+00-.6935E-01-.9050E+00 

305.000   140.000    21.000          .3109E+00-.1077E+00-.5027E+00 

.000    80.000    27.000          .3822E+00 .1660E+00-.7646E+00 

61.000    80.000    27.000          .4574E+00 .5189E-01-.1040E+01 

122.000    80.000    27.000          .4793E+00-.8394E-02-.9752E+00 

183.000    80.000    27.000          .4561E+00-.5059E-01-.9492E+00 

244.000    80.000    27.000          .3740E+00-.1552E+00-.7520E+00 

305.000    80.000    27.000          .2461E+00-.2238E+00-.3169E+00 

.000   140.000    27.000          .3744E+00 .9700E-01-.9203E+00 

61.000   140.000    27.000          .4516E+00 .2225E-01-.1234E+01 

122.000   140.000    27.000          .4620E+00-.5141E-02-.1291E+01 

183.000   140.000    27.000          .4441E+00-.2302E-01-.1182E+01 

244.000   140.000    27.000          .3740E+00-.8672E-01-.9050E+00 

305.000   140.000    27.000          .2300E+00-.1345E+00-.5027E+00 

.000    80.000    32.500          .2295E+00 .1885E+00-.2803E-44 
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61.000    80.000    32.500          .2737E+00 .5920E-01-.4204E-44 

122.000    80.000    32.500          .2853E+00-.9522E-02-.4204E-44 

183.000    80.000    32.500          .2724E+00-.5766E-01-.4204E-44 

244.000    80.000    32.500          .2246E+00-.1764E+00-.2803E-44 

305.000    80.000    32.500          .1467E+00-.2539E+00-.1401E-44 

.000   140.000    32.500          .2135E+00 .1102E+00-.2803E-44 

61.000   140.000    32.500          .2569E+00 .2537E-01-.4204E-44 

122.000   140.000    32.500          .2623E+00-.5836E-02-.4204E-44 

183.000   140.000    32.500          .2526E+00-.2622E-01-.4204E-44 

244.000   140.000    32.500          .2131E+00-.9855E-01-.2803E-44 

305.000   140.000    32.500          .1309E+00-.1527E+00-.1401E-44 

.000    80.000    37.500          .1859E+00 .2011E+00-.3441E+00 

61.000    80.000    37.500          .2215E+00 .6331E-01-.4682E+00 

122.000    80.000    37.500          .2302E+00-.1015E-01-.4388E+00 

183.000    80.000    37.500          .2202E+00-.6164E-01-.4272E+00 

244.000    80.000    37.500          .1821E+00-.1882E+00-.3384E+00 

305.000    80.000    37.500          .1182E+00-.2708E+00-.1426E+00 

.000   140.000    37.500          .1615E+00 .1176E+00-.4141E+00 

61.000   140.000    37.500          .1940E+00 .2715E-01-.5555E+00 

122.000   140.000    37.500          .1979E+00-.6227E-02-.5808E+00 

183.000   140.000    37.500          .1907E+00-.2804E-01-.5319E+00 

244.000   140.000    37.500          .1610E+00-.1052E+00-.4072E+00 

305.000   140.000    37.500          .9891E-01-.1630E+00-.2262E+00 

.000    80.000    42.500          .1671E+00 .2004E+00-.5629E+02 

61.000    80.000    42.500          .1998E+00 .6326E-01-.6790E+02 

122.000    80.000    42.500          .2069E+00-.1011E-01-.6372E+02 

183.000    80.000    42.500          .1981E+00-.6157E-01-.6409E+02 

244.000    80.000    42.500          .1645E+00-.1877E+00-.5890E+02 

305.000    80.000    42.500          .1054E+00-.2698E+00-.2938E+02 

.000   140.000    42.500          .1381E+00 .1172E+00-.6937E+02 

61.000   140.000    42.500          .1660E+00 .2711E-01-.8568E+02 

122.000   140.000    42.500          .1691E+00-.6206E-02-.8815E+02 

183.000   140.000    42.500          .1631E+00-.2799E-01-.8397E+02 

244.000   140.000    42.500          .1379E+00-.1049E+00-.7042E+02 

305.000   140.000    42.500          .8435E-01-.1624E+00-.4254E+02 

.000    80.000    47.500          .1878E+00 .1840E+00-.6178E+00 

61.000    80.000    47.500          .2251E+00 .5826E-01-.7672E+00 

122.000    80.000    47.500          .2318E+00-.9280E-02-.8010E+00 

183.000    80.000    47.500          .2224E+00-.5667E-01-.7563E+00 

244.000    80.000    47.500          .1858E+00-.1724E+00-.6246E+00 

305.000    80.000    47.500          .1172E+00-.2476E+00-.3883E+00 

.000   140.000    47.500          .1534E+00 .1077E+00-.4890E+00 

61.000   140.000    47.500          .1834E+00 .2497E-01-.5966E+00 

122.000   140.000    47.500          .1855E+00-.5699E-02-.6049E+00 

183.000   140.000    47.500          .1798E+00-.2577E-01-.5824E+00 

244.000   140.000    47.500          .1531E+00-.9640E-01-.4955E+00 

305.000   140.000    47.500          .9277E-01-.1492E+00-.2937E+00 

.000    80.000    52.500          .2167E+00 .1484E+00-.7186E-02 

61.000    80.000    52.500          .2597E+00 .4731E-01-.5352E-01 

122.000    80.000    52.500          .2662E+00-.7478E-02-.1143E-02 

183.000    80.000    52.500          .2561E+00-.4597E-01 .4376E-01 

244.000    80.000    52.500          .2150E+00-.1392E+00 .3195E-01 

305.000    80.000    52.500          .1340E+00-.1996E+00-.1426E-01 

.000   140.000    52.500          .1767E+00 .8695E-01 .7443E-01 

61.000   140.000    52.500          .2101E+00 .2026E-01 .6295E-02 

122.000   140.000    52.500          .2112E+00-.4599E-02-.4261E-02 

183.000   140.000    52.500          .2056E+00-.2088E-01-.8921E-02 

244.000   140.000    52.500          .1761E+00-.7789E-01-.6124E-01 

305.000   140.000    52.500          .1059E+00-.1204E+00-.1082E+00 

.000    80.000    59.000          .7198E-01 .1240E+00-.5605E-44 

61.000    80.000    59.000          .8694E-01 .3983E-01-.7006E-44 

122.000    80.000    59.000          .9043E-01-.6238E-02-.5605E-44 
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183.000    80.000    59.000          .8616E-01-.3865E-01-.7006E-44 

244.000    80.000    59.000          .7127E-01-.1165E+00-.5605E-44 

305.000    80.000    59.000          .4555E-01-.1666E+00-.2803E-44 

.000   140.000    59.000          .6017E-01 .7272E-01-.7006E-44 

61.000   140.000    59.000          .7249E-01 .1705E-01-.8408E-44 

122.000   140.000    59.000          .7385E-01-.3844E-02-.8408E-44 

183.000   140.000    59.000          .7116E-01-.1755E-01-.8408E-44 

244.000   140.000    59.000          .6017E-01-.6520E-01-.7006E-44 

305.000   140.000    59.000          .3672E-01-.1007E+00-.4204E-44 

.000    80.000    69.000          .5437E-01 .1138E+00-.2803E-44 

61.000    80.000    69.000          .6602E-01 .3673E-01-.4204E-44 

122.000    80.000    69.000          .6891E-01-.5721E-02-.4204E-44 

183.000    80.000    69.000          .6545E-01-.3561E-01-.4204E-44 

244.000    80.000    69.000          .5396E-01-.1070E+00-.2803E-44 

305.000    80.000    69.000          .3454E-01-.1529E+00-.1401E-44 

.000   140.000    69.000          .4604E-01 .6679E-01-.2803E-44 

61.000   140.000    69.000          .5556E-01 .1571E-01-.4204E-44 

122.000   140.000    69.000          .5667E-01-.3529E-02-.4204E-44 

183.000   140.000    69.000          .5455E-01-.1616E-01-.4204E-44 

244.000   140.000    69.000          .4607E-01-.5990E-01-.2803E-44 

305.000   140.000    69.000          .2813E-01-.9243E-01-.1401E-44 

.000    80.000    85.000          .3672E-01 .9437E-01-.1192E-02 

61.000    80.000    85.000          .4488E-01 .3060E-01-.1428E-02 

122.000    80.000    85.000          .4719E-01-.4739E-02-.1340E-02 

183.000    80.000    85.000          .4457E-01-.2965E-01-.1350E-02 

244.000    80.000    85.000          .3648E-01-.8878E-01-.1241E-02 

305.000    80.000    85.000          .2356E-01-.1267E+00-.6244E-03 

.000   140.000    85.000          .3166E-01 .5542E-01-.1428E-02 

61.000   140.000    85.000          .3841E-01 .1308E-01-.1751E-02 

122.000   140.000    85.000          .3936E-01-.2926E-02-.1793E-02 

183.000   140.000    85.000          .3774E-01-.1345E-01-.1715E-02 

244.000   140.000    85.000          .3174E-01-.4973E-01-.1445E-02 

305.000   140.000    85.000          .1946E-01-.7667E-01-.8714E-03 

.000    80.000   115.000          .2009E-01 .6262E-01-.6659E-03 

61.000    80.000   115.000          .2477E-01 .2041E-01-.8068E-03 

122.000    80.000   115.000          .2643E-01-.3141E-02-.7573E-03 

183.000    80.000   115.000          .2473E-01-.1976E-01-.7607E-03 

244.000    80.000   115.000          .1992E-01-.5896E-01-.6992E-03 

305.000    80.000   115.000          .1319E-01-.8401E-01-.3466E-03 

.000   140.000   115.000          .1785E-01 .3680E-01-.8361E-03 

61.000   140.000   115.000          .2190E-01 .8716E-02-.1038E-02 

122.000   140.000   115.000          .2270E-01-.1942E-02-.1071E-02 

183.000   140.000   115.000          .2158E-01-.8954E-02-.1017E-02 

244.000   140.000   115.000          .1794E-01-.3304E-01-.8506E-03 

305.000   140.000   115.000          .1114E-01-.5090E-01-.5144E-03 

.000    80.000   155.000          .9996E-02 .3332E-01-.2408E-01 

61.000    80.000   155.000          .1246E-01 .1090E-01-.2883E-01 

122.000    80.000   155.000          .1361E-01-.1670E-02-.2704E-01 

183.000    80.000   155.000          .1255E-01-.1055E-01-.2726E-01 

244.000    80.000   155.000          .9852E-02-.3139E-01-.2505E-01 

305.000    80.000   155.000          .6822E-02-.4467E-01-.1262E-01 

.000   140.000   155.000          .1025E-01 .1959E-01-.2875E-01 

61.000   140.000   155.000          .1268E-01 .4653E-02-.3522E-01 

122.000   140.000   155.000          .1328E-01-.1034E-02-.3604E-01 

183.000   140.000   155.000          .1253E-01-.4777E-02-.3450E-01 

244.000   140.000   155.000          .1031E-01-.1759E-01-.2908E-01 

305.000   140.000   155.000          .6491E-02-.2709E-01-.1753E-01 

.000    80.000   195.000          .6779E-02 .1770E-01-.6474E-03 

61.000    80.000   195.000          .8507E-02 .5798E-02-.7777E-03 

122.000    80.000   195.000          .9417E-02-.8869E-03-.7296E-03 

183.000    80.000   195.000          .8614E-02-.5608E-02-.7348E-03 

244.000    80.000   195.000          .6664E-02-.1668E-01-.6752E-03 
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305.000    80.000   195.000          .4724E-02-.2373E-01-.3387E-03 

.000   140.000   195.000          .7883E-02 .1066E-01-.7836E-03 

61.000   140.000   195.000          .9801E-02 .2746E-02-.9632E-03 

122.000   140.000   195.000          .1030E-01-.2999E-03-.9881E-03 

183.000   140.000   195.000          .9691E-02-.2277E-02-.9438E-03 

244.000   140.000   195.000          .7944E-02-.9104E-02-.7937E-03 

305.000   140.000   195.000          .5016E-02-.1425E-01-.4790E-03 

.000    80.000   255.000          .5189E-02 .6183E-02 .3373E-03 

61.000    80.000   255.000          .6551E-02 .2026E-02 .4052E-03 

122.000    80.000   255.000          .7310E-02-.3098E-03 .3801E-03 

183.000    80.000   255.000          .6651E-02-.1960E-02 .3828E-03 

244.000    80.000   255.000          .5099E-02-.5827E-02 .3517E-03 

305.000    80.000   255.000          .3662E-02-.8289E-02 .1765E-03 

.000   140.000   255.000          .6429E-02 .3745E-02 .4082E-03 

61.000   140.000   255.000          .8013E-02 .9813E-03 .5018E-03 

122.000   140.000   255.000          .8440E-02-.8507E-04 .5148E-03 

183.000   140.000   255.000          .7926E-02-.7753E-03 .4917E-03 

244.000   140.000   255.000          .6485E-02-.3162E-02 .4135E-03 

305.000   140.000   255.000          .4101E-02-.4969E-02 .2496E-03 

 

* *  D E F O R M A C O E S   N O R M A I S  * * 

 

X         Y         Z               Ex         Ey        Ez 

.000    80.000     3.000          .1155E-02 .1393E-02-.4242E-03 

61.000    80.000     3.000          .1461E-02 .1785E-02-.6703E-03 

122.000    80.000     3.000          .1664E-02 .2114E-02-.9591E-03 

183.000    80.000     3.000          .1498E-02 .1863E-02-.7457E-03 

244.000    80.000     3.000          .1121E-02 .1329E-02-.4052E-03 

305.000    80.000     3.000          .8460E-03 .1090E-02-.4661E-03 

.000   140.000     3.000          .1332E-02 .6882E-03-.4551E-03 

61.000   140.000     3.000          .1701E-02 .8447E-03-.6479E-03 

122.000   140.000     3.000          .1918E-02 .9041E-03-.8038E-03 

183.000   140.000     3.000          .1731E-02 .8456E-03-.6773E-03 

244.000   140.000     3.000          .1312E-02 .6787E-03-.4568E-03 

305.000   140.000     3.000          .9548E-03 .4552E-03-.3809E-03 

.000    80.000     9.000          .5912E-03 .8799E-03 .9513E-05 

61.000    80.000     9.000          .7627E-03 .1160E-02-.1323E-03 

122.000    80.000     9.000          .8648E-03 .1450E-02-.3571E-03 

183.000    80.000     9.000          .7767E-03 .1238E-02-.1964E-03 

244.000    80.000     9.000          .5851E-03 .8234E-03 .1404E-04 

305.000    80.000     9.000          .4266E-03 .7536E-03-.1568E-03 

.000   140.000     9.000          .1029E-02 .1559E-03-.1365E-03 

61.000   140.000     9.000          .1344E-02 .1813E-03-.2526E-03 

122.000   140.000     9.000          .1562E-02 .1651E-03-.3717E-03 

183.000   140.000     9.000          .1382E-02 .1705E-03-.2785E-03 

244.000   140.000     9.000          .1011E-02 .1606E-03-.1439E-03 

305.000   140.000     9.000          .7739E-03 .7908E-04-.1631E-03 

.000    80.000    15.000          .2792E-03 .5093E-03 .2263E-03 

61.000    80.000    15.000          .3780E-03 .6950E-03 .1518E-03 

122.000    80.000    15.000          .4396E-03 .9114E-03-.1497E-04 

183.000    80.000    15.000          .3858E-03 .7561E-03 .1011E-03 

244.000    80.000    15.000          .2825E-03 .4707E-03 .2220E-03 

305.000    80.000    15.000          .2085E-03 .4730E-03 .1705E-04 

.000   140.000    15.000          .7007E-03 .5634E-05-.9154E-05 

61.000   140.000    15.000          .9264E-03-.4595E-06-.7806E-04 

122.000   140.000    15.000          .1091E-02-.2721E-04-.1619E-03 

183.000   140.000    15.000          .9571E-03-.1106E-04-.9768E-04 

244.000   140.000    15.000          .6886E-03 .1310E-04-.1698E-04 

305.000   140.000    15.000          .5392E-03-.1885E-04-.6204E-04 

.000    80.000    21.000          .1414E-03 .2850E-03 .3049E-03 

61.000    80.000    21.000          .2080E-03 .4068E-03 .2690E-03 

122.000    80.000    21.000          .2565E-03 .5601E-03 .1456E-03 



I.19 

183.000    80.000    21.000          .2153E-03 .4509E-03 .2296E-03 

244.000    80.000    21.000          .1466E-03 .2608E-03 .2970E-03 

305.000    80.000    21.000          .1165E-03 .2888E-03 .9631E-04 

.000   140.000    21.000          .4700E-03-.1065E-04 .4564E-04 

61.000   140.000    21.000          .6252E-03-.1575E-04 .4806E-05 

122.000   140.000    21.000          .7401E-03-.3319E-04-.5458E-04 

183.000   140.000    21.000          .6466E-03-.2271E-04-.1003E-04 

244.000   140.000    21.000          .4626E-03-.4680E-05 .3878E-04 

305.000   140.000    21.000          .3644E-03-.2125E-04-.1246E-04 

.000    80.000    27.000          .3870E-04 .1175E-03 .3565E-03 

61.000    80.000    27.000          .7970E-04 .1904E-03 .3515E-03 

122.000    80.000    27.000          .1145E-03 .2979E-03 .2641E-03 

183.000    80.000    27.000          .8522E-04 .2228E-03 .3214E-03 

244.000    80.000    27.000          .4597E-04 .1027E-03 .3466E-03 

305.000    80.000    27.000          .4485E-04 .1527E-03 .1534E-03 

.000   140.000    27.000          .3029E-03-.5759E-04 .1126E-03 

61.000   140.000    27.000          .4098E-03-.7053E-04 .9665E-04 

122.000   140.000    27.000          .4918E-03-.8440E-04 .5489E-04 

183.000   140.000    27.000          .4253E-03-.7480E-04 .8465E-04 

244.000   140.000    27.000          .2992E-03-.5255E-04 .1060E-03 

305.000   140.000    27.000          .2401E-03-.4620E-04 .3976E-04 

.000    80.000    32.500          .3039E-04 .7249E-04 .2279E-03 

61.000    80.000    32.500          .7052E-04 .1312E-03 .1967E-03 

122.000    80.000    32.500          .1113E-03 .2248E-03 .9336E-04 

183.000    80.000    32.500          .7883E-04 .1600E-03 .1633E-03 

244.000    80.000    32.500          .3539E-04 .6032E-04 .2241E-03 

305.000    80.000    32.500          .4508E-04 .1149E-03 .6311E-04 

.000   140.000    32.500          .2403E-03-.4090E-04 .2759E-04 

61.000   140.000    32.500          .3283E-03-.4610E-04-.7131E-05 

122.000   140.000    32.500          .3968E-03-.5004E-04-.5692E-04 

183.000   140.000    32.500          .3413E-03-.4752E-04-.1971E-04 

244.000   140.000    32.500          .2379E-03-.3728E-04 .2291E-04 

305.000   140.000    32.500          .1927E-03-.2861E-04-.1723E-04 

.000    80.000    37.500         -.3207E-04-.1012E-04 .2794E-03 

61.000    80.000    37.500         -.1270E-04 .1989E-04 .2796E-03 

122.000    80.000    37.500          .1490E-04 .8342E-04 .2113E-03 

183.000    80.000    37.500         -.6200E-05 .4070E-04 .2550E-03 

244.000    80.000    37.500         -.2717E-04-.1744E-04 .2744E-03 

305.000    80.000    37.500         -.1366E-05 .4239E-04 .1193E-03 

.000   140.000    37.500          .1366E-03-.6828E-04 .9602E-04 

61.000   140.000    37.500          .1928E-03-.7973E-04 .8645E-04 

122.000   140.000    37.500          .2402E-03-.8337E-04 .5363E-04 

183.000   140.000    37.500          .2024E-03-.7993E-04 .7637E-04 

244.000   140.000    37.500          .1357E-03-.6554E-04 .9193E-04 

305.000   140.000    37.500          .1154E-03-.4429E-04 .3529E-04 

.000    80.000    42.500         -.8966E-04-.8756E-04 .3261E-03 

61.000    80.000    42.500         -.8808E-04-.8274E-04 .3525E-03 

122.000    80.000    42.500         -.7184E-04-.4313E-04 .3129E-03 

183.000    80.000    42.500         -.8329E-04-.6791E-04 .3349E-03 

244.000    80.000    42.500         -.8427E-04-.9107E-04 .3199E-03 

305.000    80.000    42.500         -.4390E-04-.2227E-04 .1680E-03 

.000   140.000    42.500          .5660E-04-.1079E-03 .1576E-03 

61.000   140.000    42.500          .8950E-04-.1289E-03 .1692E-03 

122.000   140.000    42.500          .1214E-03-.1338E-03 .1499E-03 

183.000   140.000    42.500          .9645E-04-.1280E-03 .1610E-03 

244.000   140.000    42.500          .5720E-04-.1060E-03 .1539E-03 

305.000   140.000    42.500          .5617E-04-.6838E-04 .8139E-04 

.000    80.000    47.500         -.1570E-03-.1725E-03 .3782E-03 

61.000    80.000    47.500         -.1734E-03-.1919E-03 .4279E-03 

122.000    80.000    47.500         -.1689E-03-.1720E-03 .4127E-03 

183.000    80.000    47.500         -.1707E-03-.1815E-03 .4164E-03 

244.000    80.000    47.500         -.1498E-03-.1724E-03 .3699E-03 
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305.000    80.000    47.500         -.9298E-04-.8829E-04 .2172E-03 

.000   140.000    47.500         -.1301E-04-.1613E-03 .2144E-03 

61.000   140.000    47.500          .1144E-05-.1953E-03 .2446E-03 

122.000   140.000    47.500          .2158E-04-.2037E-03 .2370E-03 

183.000   140.000    47.500          .6291E-05-.1937E-03 .2380E-03 

244.000   140.000    47.500         -.1093E-04-.1597E-03 .2107E-03 

305.000   140.000    47.500          .6006E-05-.1025E-03 .1235E-03 

.000    80.000    52.500         -.2142E-03-.2430E-03 .4456E-03 

61.000    80.000    52.500         -.2427E-03-.2789E-03 .5133E-03 

122.000    80.000    52.500         -.2446E-03-.2686E-03 .5107E-03 

183.000    80.000    52.500         -.2410E-03-.2701E-03 .5043E-03 

244.000    80.000    52.500         -.2049E-03-.2407E-03 .4350E-03 

305.000    80.000    52.500         -.1325E-03-.1379E-03 .2672E-03 

.000   140.000    52.500         -.5404E-04-.2118E-03 .2675E-03 

61.000   140.000    52.500         -.4882E-04-.2574E-03 .3111E-03 

122.000   140.000    52.500         -.3278E-04-.2692E-03 .3096E-03 

183.000   140.000    52.500         -.4424E-04-.2553E-03 .3049E-03 

244.000   140.000    52.500         -.5073E-04-.2101E-03 .2632E-03 

305.000   140.000    52.500         -.2201E-04-.1349E-03 .1596E-03 

.000    80.000    59.000         -.1545E-03-.1666E-03 .6505E-03 

61.000    80.000    59.000         -.1626E-03-.1759E-03 .7435E-03 

122.000    80.000    59.000         -.1433E-03-.1348E-03 .7180E-03 

183.000    80.000    59.000         -.1553E-03-.1584E-03 .7219E-03 

244.000    80.000    59.000         -.1487E-03-.1702E-03 .6412E-03 

305.000    80.000    59.000         -.8040E-04-.6813E-04 .3721E-03 

.000   140.000    59.000          .2393E-04-.1662E-03 .3830E-03 

61.000   140.000    59.000          .5322E-04-.1987E-03 .4404E-03 

122.000   140.000    59.000          .8724E-04-.2033E-03 .4275E-03 

183.000   140.000    59.000          .6134E-04-.1958E-03 .4279E-03 

244.000   140.000    59.000          .2536E-04-.1647E-03 .3784E-03 

305.000   140.000    59.000          .3792E-04-.1026E-03 .2201E-03 

.000    80.000    69.000         -.1777E-03-.1896E-03 .6463E-03 

61.000    80.000    69.000         -.1981E-03-.2118E-03 .7540E-03 

122.000    80.000    69.000         -.1890E-03-.1866E-03 .7500E-03 

183.000    80.000    69.000         -.1926E-03-.1986E-03 .7381E-03 

244.000    80.000    69.000         -.1727E-03-.1918E-03 .6378E-03 

305.000    80.000    69.000         -.1011E-03-.9368E-04 .3845E-03 

.000   140.000    69.000         -.2559E-04-.1748E-03 .4063E-03 

61.000   140.000    69.000         -.1309E-04-.2107E-03 .4765E-03 

122.000   140.000    69.000          .1017E-04-.2170E-03 .4739E-03 

183.000   140.000    69.000         -.6475E-05-.2079E-03 .4658E-03 

244.000   140.000    69.000         -.2432E-04-.1738E-03 .4028E-03 

305.000   140.000    69.000          .8860E-06-.1087E-03 .2409E-03 

.000    80.000    85.000         -.1930E-03-.1996E-03 .6118E-03 

61.000    80.000    85.000         -.2249E-03-.2321E-03 .7282E-03 

122.000    80.000    85.000         -.2265E-03-.2217E-03 .7441E-03 

183.000    80.000    85.000         -.2215E-03-.2231E-03 .7182E-03 

244.000    80.000    85.000         -.1889E-03-.2007E-03 .6047E-03 

305.000    80.000    85.000         -.1175E-03-.1107E-03 .3777E-03 

.000   140.000    85.000         -.6933E-04-.1762E-03 .4090E-03 

61.000   140.000    85.000         -.7261E-04-.2142E-03 .4879E-03 

122.000   140.000    85.000         -.5952E-04-.2225E-03 .4949E-03 

183.000   140.000    85.000         -.6736E-04-.2118E-03 .4792E-03 

244.000   140.000    85.000         -.6854E-04-.1755E-03 .4067E-03 

305.000   140.000    85.000         -.3216E-04-.1109E-03 .2489E-03 

.000    80.000   115.000         -.1842E-03-.1827E-03 .5158E-03 

61.000    80.000   115.000         -.2216E-03-.2187E-03 .6254E-03 

122.000    80.000   115.000         -.2317E-03-.2199E-03 .6542E-03 

183.000    80.000   115.000         -.2204E-03-.2137E-03 .6209E-03 

244.000    80.000   115.000         -.1812E-03-.1831E-03 .5107E-03 

305.000    80.000   115.000         -.1179E-03-.1093E-03 .3292E-03 

.000   140.000   115.000         -.9369E-04-.1578E-03 .3641E-03 
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61.000   140.000   115.000         -.1082E-03-.1934E-03 .4404E-03 

122.000   140.000   115.000         -.1037E-03-.2029E-03 .4537E-03 

183.000   140.000   115.000         -.1044E-03-.1918E-03 .4342E-03 

244.000   140.000   115.000         -.9356E-04-.1573E-03 .3630E-03 

305.000   140.000   115.000         -.5247E-04-.1008E-03 .2262E-03 

.000    80.000   155.000         -.1537E-03-.1476E-03 .3947E-03 

61.000    80.000   155.000         -.1885E-03-.1797E-03 .4847E-03 

122.000    80.000   155.000         -.2013E-03-.1858E-03 .5150E-03 

183.000    80.000   155.000         -.1885E-03-.1772E-03 .4834E-03 

244.000    80.000   155.000         -.1517E-03-.1476E-03 .3912E-03 

305.000    80.000   155.000         -.1014E-03-.9202E-04 .2576E-03 

.000   140.000   155.000         -.9055E-04-.1271E-03 .2890E-03 

61.000   140.000   155.000         -.1079E-03-.1566E-03 .3527E-03 

122.000   140.000   155.000         -.1077E-03-.1656E-03 .3669E-03 

183.000   140.000   155.000         -.1052E-03-.1557E-03 .3486E-03 

244.000   140.000   155.000         -.9082E-04-.1267E-03 .2887E-03 

305.000   140.000   155.000         -.5350E-04-.8212E-04 .1819E-03 

.000    80.000   195.000         -.1246E-03-.1185E-03 .3094E-03 

61.000    80.000   195.000         -.1537E-03-.1451E-03 .3818E-03 

122.000    80.000   195.000         -.1654E-03-.1514E-03 .4078E-03 

183.000    80.000   195.000         -.1541E-03-.1435E-03 .3813E-03 

244.000    80.000   195.000         -.1230E-03-.1185E-03 .3068E-03 

305.000    80.000   195.000         -.8303E-04-.7485E-04 .2035E-03 

.000   140.000   195.000         -.7572E-04-.1029E-03 .2296E-03 

61.000   140.000   195.000         -.9091E-04-.1271E-03 .2810E-03 

122.000   140.000   195.000         -.9150E-04-.1349E-03 .2932E-03 

183.000   140.000   195.000         -.8881E-04-.1265E-03 .2779E-03 

244.000   140.000   195.000         -.7602E-04-.1026E-03 .2294E-03 

305.000   140.000   195.000         -.4528E-04-.6680E-04 .1451E-03 

.000    80.000   255.000         -.1047E-03-.9859E-04 .2542E-03 

61.000    80.000   255.000         -.1296E-03-.1211E-03 .3144E-03 

122.000    80.000   255.000         -.1399E-03-.1269E-03 .3369E-03 

183.000    80.000   255.000         -.1300E-03-.1200E-03 .3143E-03 

244.000    80.000   255.000         -.1034E-03-.9856E-04 .2521E-03 

305.000    80.000   255.000         -.7014E-04-.6274E-04 .1679E-03 

.000   140.000   255.000         -.6456E-04-.8620E-04 .1899E-03 

61.000   140.000   255.000         -.7780E-04-.1066E-03 .2329E-03 

122.000   140.000   255.000         -.7866E-04-.1133E-03 .2434E-03 

183.000   140.000   255.000         -.7609E-04-.1061E-03 .2304E-03 

244.000   140.000   255.000         -.6486E-04-.8593E-04 .1899E-03 

305.000   140.000   255.000         -.3885E-04-.5609E-04 .1204E-03 

 

SIMULAÇÃO VAGÃO GDU 

 

SAÍDA CONTATO 

 

PONTO NODAL  PRESSAO 

1       .00000000E+00 

2       .00000000E+00 

3       .00000000E+00 

4       .00000000E+00 

5       .00000000E+00 

6       .00000000E+00 

7       .00000000E+00 

8       .00000000E+00 

9       .00000000E+00 

10       .00000000E+00 

11       .00000000E+00 

12       .00000000E+00 

13       .00000000E+00 

14       .00000000E+00 

15       .00000000E+00 
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16       .00000000E+00 

17       .00000000E+00 

18       .00000000E+00 

19       .00000000E+00 

20       .00000000E+00 

21       .00000000E+00 

22       .00000000E+00 

23       .00000000E+00 

24       .00000000E+00 

25       .00000000E+00 

26       .00000000E+00 

27       .00000000E+00 

28       .00000000E+00 

29       .00000000E+00 

30       .00000000E+00 

31       .00000000E+00 

32       .00000000E+00 

33       .00000000E+00 

34       .28633610E-01 

35       .15361680E+00 

36       .20961080E+00 

37       .10699870E+00 

38       .17784190E+00 

39       .00000000E+00 

40       .17784190E+00 

41       .10699870E+00 

42       .20961080E+00 

43       .15361680E+00 

44       .28633610E-01 

45       .29142770E+00 

46       .60574330E+00 

47       .85301080E+00 

48       .51666300E+00 

49       .63800470E+00 

50       .00000000E+00 

51       .63800470E+00 

52       .51666300E+00 

53       .85301080E+00 

54       .60574330E+00 

55       .29142770E+00 

56       .12385720E+01 

57       .11394450E+01 

58       .14474340E+01 

59       .11438730E+01 

60       .18698480E+01 

61       .00000000E+00 

62       .18698480E+01 

63       .11438730E+01 

64       .14474340E+01 

65       .11394450E+01 

66       .12385720E+01 

67       .82390030E+00 

68       .14458150E+01 

69       .19777720E+01 

70       .13208030E+01 

71       .15941660E+01 

72       .00000000E+00 

73       .15941660E+01 

74       .13208030E+01 

75       .19777720E+01 

76       .14458150E+01 

77       .82390030E+00 
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78       .11963200E+01 

79       .11300130E+01 

80       .14022430E+01 

81       .11025510E+01 

82       .18760960E+01 

83       .00000000E+00 

84       .18760960E+01 

85       .11025510E+01 

86       .14022430E+01 

87       .11300130E+01 

88       .11963200E+01 

89       .79262390E+00 

90       .20709360E+01 

91       .19062140E+01 

92       .12682890E+01 

93       .15436320E+01 

94       .00000000E+00 

95       .15436320E+01 

96       .12682890E+01 

97       .19062140E+01 

98       .20709360E+01 

99       .79262390E+00 

100       .11948430E+01 

101       .16246440E+01 

102       .13501560E+01 

103       .10930230E+01 

104       .18281250E+01 

105       .00000000E+00 

106       .18281250E+01 

107       .10930230E+01 

108       .13501560E+01 

109       .16246440E+01 

110       .11948430E+01 

111       .13148480E+00 

112       .10987000E+01 

113       .10063160E+01 

114       .64413210E+00 

115       .81390830E+00 

116       .00000000E+00 

117       .81390830E+00 

118       .64413210E+00 

119       .10063160E+01 

120       .10987000E+01 

121       .13148480E+00 

 

 

SAÍDA OUTFLEX 

 

S U P E R E S T R U T U R A 

MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

1     -.3279940E+02      .3405628E-02      .1347721E-05     -.5206254E-01 

2     -.5078671E+02      .9839885E+03      .3893973E+00     -.8061381E-01 

3      .7599653E+02      .2507594E+04      .9923393E+00      .1206294E+00 

4      .4262521E+02      .4810251E+03      .1903578E+00      .6765907E-01 

5      .1597306E-02     -.6556437E+03     -.2594602E+00      .2535406E-05 

6      .1912225E-02     -.6556819E+03     -.2594754E+00      .3035277E-05 

7     -.4262038E+02     -.6557158E+03     -.2594888E+00     -.6765140E-01 

8     -.7599080E+02      .4808402E+03      .1902846E+00     -.1206203E+00 

9      .5077993E+02      .2507255E+04      .9922050E+00      .8060306E-01 

10      .3279585E+02      .9838613E+03      .3893470E+00      .5205691E-01 

11     -.3279585E+02      .1741282E-01      .6890837E-05     -.5205691E-01 
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12     -.7978914E+02     -.5684704E-01     -.2249629E-04     -.1266494E+00 

13     -.1037323E+03      .2393551E+04      .9472087E+00     -.1646544E+00 

14      .1349485E+03      .5505526E+04      .2178722E+01      .2142039E+00 

15      .8762332E+02      .1906920E+04      .7546324E+00      .1390846E+00 

16      .4894488E-02     -.4296833E+03     -.1700401E+00      .7769029E-05 

17      .3269036E-02     -.4298074E+03     -.1700892E+00      .5188946E-05 

18     -.8761845E+02     -.4299045E+03     -.1701277E+00     -.1390769E+00 

19     -.1349454E+03      .1906587E+04      .7545007E+00     -.2141991E+00 

20      .1037255E+03      .5505127E+04      .2178564E+01      .1646437E+00 

21      .7978003E+02      .2393376E+04      .9471392E+00      .1266350E+00 

22     -.7978003E+02      .1713963E-01      .6782730E-05     -.1266350E+00 

23     -.5072081E+02      .2748954E-02      .1087854E-05     -.8050922E-01 

24     -.5775299E+02      .1521648E+04      .6021672E+00     -.9167142E-01 

25      .9240840E+02      .3254270E+04      .1287824E+01      .1466800E+00 

26      .5234534E+02      .7900546E+03      .3126512E+00      .8308785E-01 

27      .3188703E-02     -.6058098E+03     -.2397393E+00      .5061434E-05 

28      .2193203E-02     -.6058972E+03     -.2397739E+00      .3481274E-05 

29     -.5234244E+02     -.6059619E+03     -.2397995E+00     -.8308324E-01 

30     -.9241930E+02      .7898179E+03      .3125575E+00     -.1466973E+00 

31      .5776104E+02      .3254348E+04      .1287855E+01      .9168418E-01 

32      .5071813E+02      .1521540E+04      .6021243E+00      .8050497E-01 

33     -.5071813E+02     -.4824946E-02     -.1909393E-05     -.8050497E-01 

34      .1718476E+02      .3285724E-01      .1300271E-04      .2727740E-01 

35      .1515132E+03     -.5152889E+03     -.2039172E+00      .2404971E+00 

36     -.2281201E+03     -.5060889E+04     -.2002764E+01     -.3620955E+00 

37     -.1423566E+03      .1022350E+04      .4045783E+00     -.2259629E+00 

38      .4921334E-01      .4819092E+04      .1907077E+01      .7811642E-04 

39      .2134939E-01      .4818193E+04      .1906721E+01      .3388792E-04 

40      .1423463E+03      .4817618E+04      .1906493E+01      .2259465E+00 

41      .2279767E+03      .1021290E+04      .4041588E+00      .3618678E+00 

42     -.1514780E+03     -.5058787E+04     -.2001932E+01     -.2404412E+00 

43     -.1713694E+02     -.5143737E+03     -.2035549E+00     -.2720150E-01 

44      .1713694E+02      .2590332E+00      .1025082E-03      .2720150E-01 

45      .1748791E+03     -.2350109E+00     -.9300170E-04      .2775859E+00 

46      .7045019E+03     -.5246977E+04     -.2076405E+01      .1118257E+01 

47     -.9363518E+03     -.2638206E+05     -.1044027E+02     -.1486273E+01 

48     -.5104653E+03     -.1412562E+04     -.5589983E+00     -.8102624E+00 

49      .2316171E-02      .1219983E+05      .4827881E+01      .3676462E-05 

50      .1817380E-01      .1220019E+05      .4828024E+01      .2884731E-04 

51      .5104341E+03      .1220017E+05      .4828017E+01      .8102128E+00 

52      .9362867E+03     -.1411513E+04     -.5585833E+00      .1486169E+01 

53     -.7044677E+03     -.2637936E+05     -.1043920E+02     -.1118203E+01 

54     -.1748443E+03     -.5245375E+04     -.2075771E+01     -.2775306E+00 

55      .1748443E+03     -.3843502E-01     -.1521003E-04      .2775306E+00 

56      .7433115E+03      .1596641E+00      .6318447E-04      .1179860E+01 

57      .1739814E+04     -.2229860E+05     -.8824306E+01      .2761610E+01 

58     -.2440023E+04     -.7449173E+05     -.2947888E+02     -.3873052E+01 

59     -.1496322E+04     -.9422800E+04     -.3728919E+01     -.2375114E+01 

60      .1589648E+00      .3048216E+05      .1206282E+02      .2523250E-03 

61     -.2464220E-02      .3047894E+05      .1206154E+02     -.3911461E-05 

62      .1496599E+04      .3047994E+05      .1206194E+02      .2375553E+01 

63      .2439748E+04     -.9427961E+04     -.3730961E+01      .3872615E+01 

64     -.1739753E+04     -.7448897E+05     -.2947779E+02     -.2761512E+01 

65     -.7432652E+03     -.2229716E+05     -.8823734E+01     -.1179786E+01 

66      .7432652E+03     -.5771474E+00     -.2283966E-03      .1179786E+01 

67      .4943680E+03     -.2053648E+00     -.8126974E-04      .7847112E+00 

68      .1758577E+04     -.1483143E+05     -.5869296E+01      .2791392E+01 

69     -.2364120E+04     -.6758877E+05     -.2674715E+02     -.3752571E+01 

70     -.1275363E+04     -.4545102E+04     -.1798650E+01     -.2024385E+01 

71      .6873374E-02      .2946486E+05      .1166023E+02      .1091012E-04 

72      .3493557E-01      .2946528E+05      .1166040E+02      .5545329E-04 

73      .1275382E+04      .2946472E+05      .1166018E+02      .2024416E+01 
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74      .2364041E+04     -.4545315E+04     -.1798734E+01      .3752446E+01 

75     -.1758550E+04     -.6758655E+05     -.2674627E+02     -.2791349E+01 

76     -.4943351E+03     -.1483028E+05     -.5868839E+01     -.7846588E+00 

77      .4943351E+03      .8779305E-01      .3474266E-04      .7846588E+00 

78      .7180484E+03     -.9648862E-01     -.3818379E-04      .1139759E+01 

79      .1706465E+04     -.2154304E+05     -.8525307E+01      .2708674E+01 

80     -.2411614E+04     -.7273746E+05     -.2878466E+02     -.3827958E+01 

81     -.1501561E+04     -.8426466E+04     -.3334636E+01     -.2383431E+01 

82     -.1291137E+00      .3161509E+05      .1251115E+02     -.2049424E-03 

83      .7411684E-01      .3161735E+05      .1251205E+02      .1176458E-03 

84      .1501636E+04      .3161707E+05      .1251194E+02      .2383550E+01 

85      .2411423E+04     -.8426021E+04     -.3334460E+01      .3827655E+01 

86     -.1706388E+04     -.7273054E+05     -.2878192E+02     -.2708552E+01 

87     -.7180296E+03     -.2154031E+05     -.8524226E+01     -.1139729E+01 

88      .7180296E+03     -.6886650E+00     -.2725279E-03      .1139729E+01 

89      .4756965E+03      .2099620E+00      .8308901E-04      .7550738E+00 

90      .1694602E+04     -.1427074E+05     -.5647412E+01      .2689844E+01 

91     -.2280564E+04     -.6510890E+05     -.2576578E+02     -.3619944E+01 

92     -.1234999E+04     -.4293436E+04     -.1699057E+01     -.1960316E+01 

93     -.2773643E-01      .2864008E+05      .1133384E+02     -.4402608E-04 

94     -.3017835E-01      .2864100E+05      .1133421E+02     -.4790215E-04 

95      .1235014E+04      .2864183E+05      .1133453E+02      .1960340E+01 

96      .2280555E+04     -.4291918E+04     -.1698456E+01      .3619928E+01 

97     -.1694565E+04     -.6510616E+05     -.2576469E+02     -.2689785E+01 

98     -.4756075E+03     -.1426860E+05     -.5646564E+01     -.7549326E+00 

99      .4756075E+03      .2905275E+00      .1149715E-03      .7549326E+00 

100      .7170829E+03      .1823306E+00      .7215436E-04      .1138227E+01 

101      .1673564E+04     -.2151161E+05     -.8512865E+01      .2656450E+01 

102     -.2365542E+04     -.7171837E+05     -.2838137E+02     -.3754828E+01 

103     -.1463413E+04     -.8636882E+04     -.3417904E+01     -.2322878E+01 

104      .8741219E-01      .3038725E+05      .1202526E+02      .1387495E-03 

105      .2750641E-01      .3038527E+05      .1202447E+02      .4366096E-04 

106      .1463477E+04      .3038504E+05      .1202438E+02      .2322979E+01 

107      .2365395E+04     -.8640087E+04     -.3419173E+01      .3754595E+01 

108     -.1673515E+04     -.7171637E+05     -.2838058E+02     -.2656374E+01 

109     -.7170969E+03     -.2151197E+05     -.8513012E+01     -.1138249E+01 

110      .7170969E+03     -.1027702E+01     -.4066963E-03      .1138249E+01 

111      .2367498E+03     -.1274253E+00     -.5042649E-04      .3757932E+00 

112      .8835306E+03     -.7102659E+04     -.2810761E+01      .1402429E+01 

113     -.1182361E+04     -.3360847E+05     -.1330000E+02     -.1876763E+01 

114     -.6512596E+03     -.2079160E+04     -.8227935E+00     -.1033745E+01 

115     -.9830587E-02      .1528764E+05      .6049834E+01     -.1560411E-04 

116      .4420836E-03      .1528802E+05      .6049985E+01      .7017201E-06 

117      .6512617E+03      .1528829E+05      .6050092E+01      .1033749E+01 

118      .1182344E+04     -.2078519E+04     -.8225399E+00      .1876737E+01 

119     -.8834879E+03     -.3360754E+05     -.1329963E+02     -.1402362E+01 

120     -.2367658E+03     -.7102890E+04     -.2810852E+01     -.3758187E+00 

121      .2367658E+03     -.1005109E+00     -.3977556E-04      .3758187E+00 

122     -.1211743E-03     -.1630966E-01     -.1183654E-04     -.1409003E-05 

123     -.1504908E+03     -.5474349E-01     -.3972945E-04     -.1749894E+01 

124     -.1504902E+03      .4589861E+04      .3331038E+01     -.1749886E+01 

125     -.4099347E+03      .9179790E+04      .6662126E+01     -.4766682E+01 

126     -.4099379E+03      .2168281E+05      .1573605E+02     -.4766720E+01 

127     -.5664575E+03      .3418596E+05      .2481006E+02     -.6586715E+01 

128     -.5664460E+03      .5146337E+05      .3734894E+02     -.6586581E+01 

129     -.1398943E+02      .6874006E+05      .4988730E+02     -.1626678E+00 

130     -.1398442E+02      .6916710E+05      .5019722E+02     -.1626096E+00 

131      .2330211E+04      .6959713E+05      .5050931E+02      .2709548E+02 

132      .2329746E+04     -.1474512E+04     -.1070110E+01      .2709007E+02 

133      .7703532E+04     -.7253656E+05     -.5264257E+02      .8957595E+02 

134     -.8546403E+04     -.3074905E+06     -.2231577E+03     -.9937679E+02 

135     -.2748279E+04     -.4681701E+05     -.3397690E+02     -.3195674E+02 
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136     -.2748799E+04      .3700674E+05      .2685721E+02     -.3196278E+02 

137      .2558217E+04      .1208431E+06      .8770047E+02      .2974671E+02 

138      .2558194E+04      .4281982E+05      .3107599E+02      .2974644E+02 

139      .8148079E+04     -.3520173E+05     -.2554725E+02      .9474511E+02 

140     -.8102026E+04     -.2837164E+06     -.2059039E+03     -.9420961E+02 

141     -.2918620E+04     -.3660584E+05     -.2656626E+02     -.3393744E+02 

142     -.2918349E+04      .5241286E+05      .3803802E+02     -.3393429E+02 

143      .2335980E-01      .1414261E+06      .1026383E+03      .2716256E-03 

144      .7890202E-02     -.1414257E+06     -.1026380E+03      .9174654E-04 

145      .1759182E-02      .7486708E-02      .5433391E-05      .2045561E-04 

146     -.1504761E+03     -.6199200E-01     -.4498997E-04     -.1749722E+01 

147     -.1504739E+03      .4589410E+04      .3330711E+01     -.1749697E+01 

148     -.4099042E+03      .9178822E+04      .6661424E+01     -.4766328E+01 

149     -.4099076E+03      .2168086E+05      .1573463E+02     -.4766367E+01 

150     -.5664572E+03      .3418300E+05      .2480792E+02     -.6586712E+01 

151     -.5664559E+03      .5146022E+05      .3734666E+02     -.6586697E+01 

152     -.1409919E+02      .6873772E+05      .4988560E+02     -.1639441E+00 

153     -.1416128E+02      .6916801E+05      .5019788E+02     -.1646660E+00 

154      .2330132E+04      .6959994E+05      .5051134E+02      .2709456E+02 

155      .2330232E+04     -.1465803E+04     -.1063789E+01      .2709572E+02 

156      .7703540E+04     -.7253523E+05     -.5264160E+02      .8957605E+02 

157     -.8546664E+04     -.3074904E+06     -.2231576E+03     -.9937981E+02 

158     -.2748525E+04     -.4681848E+05     -.3397797E+02     -.3195959E+02 

159     -.2748360E+04      .3701098E+05      .2686029E+02     -.3195767E+02 

160      .2558246E+04      .1208421E+06      .8769976E+02      .2974705E+02 

161      .2557761E+04      .4281665E+05      .3107369E+02      .2974141E+02 

162      .8148142E+04     -.3519727E+05     -.2554401E+02      .9474584E+02 

163     -.8102027E+04     -.2837149E+06     -.2059028E+03     -.9420962E+02 

164     -.2918356E+04     -.3660393E+05     -.2656488E+02     -.3393437E+02 

165     -.2918461E+04      .5240752E+05      .3803415E+02     -.3393560E+02 

166      .6878851E-01      .1414226E+06      .1026358E+03      .7998665E-03 

167     -.3753851E-01     -.1414214E+06     -.1026350E+03     -.4364943E-03 

 

REACOES ENTRE OS DORMENTES E OS TRILHOS 

ELEMENTO        REACAO (kgf) 

155         -150.48 

156         -259.43 

157         -156.52 

158          552.47 

159         2344.06 

160         5373.39 

161         5798.19 

162         5306.77 

163         5590.17 

164         5183.81 

165         2918.51 

166         -150.47 

167         -259.43 

168         -156.56 

169          552.33 

170         2343.89 

171         5373.16 

172         5797.89 

173         5306.55 

174         5590.05 

175         5183.64 

176         2918.37 

 

SOMA =      65000.33 

 

SAÍDA RESPOSTA 
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D E S L O C A M E N T O S   E                           R O T A C O E S 

 

PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

1      -.20509250E-02       .34218200E-04 

2      -.10823250E-02       .28423620E-04 

3      -.49317760E-03       .78620970E-05 

4      -.53925780E-03      -.77820310E-05 

5      -.76103550E-03      -.68679680E-05 

6      -.85265910E-03      -.37375210E-08 

7      -.76123080E-03       .68609420E-05 

8      -.53962470E-03       .77764110E-05 

9      -.49366200E-03      -.78650260E-05 

10      -.10828500E-02      -.28423800E-04 

11      -.20514400E-02      -.34217550E-04 

12      -.19937220E-02       .30790910E-04 

13      -.11122800E-02       .26562290E-04 

14      -.49724780E-03       .12607250E-04 

15      -.34137440E-03       .96697910E-06 

16      -.36282700E-03      -.13528040E-05 

17      -.38090630E-03      -.30748230E-08 

18      -.36298820E-03       .13469790E-05 

19      -.34168060E-03      -.97196000E-06 

20      -.49767240E-03      -.12611110E-04 

21      -.11128030E-02      -.26565110E-04 

22      -.19943220E-02      -.30793380E-04 

23      -.52190800E-02       .52874690E-04 

24      -.37224460E-02       .43914010E-04 

25      -.27758810E-02       .15789330E-04 

26      -.26944320E-02      -.53809370E-05 

27      -.28832570E-02      -.63453720E-05 

28      -.29678990E-02      -.26240540E-08 

29      -.28833910E-02       .63407900E-05 

30      -.26946640E-02       .53782420E-05 

31      -.27761670E-02      -.15791210E-04 

32      -.37227940E-02      -.43915770E-04 

33      -.52194710E-02      -.52875990E-04 

34      -.13021390E-01       .72010820E-05 

35      -.12796250E-01       .81117980E-05 

36      -.12445280E-01       .17962970E-04 

37      -.11839250E-01       .24304980E-04 

38      -.11286920E-01       .15132620E-04 

39      -.11085170E-01      -.71011670E-09 

40      -.11286950E-01      -.15132430E-04 

41      -.11839240E-01      -.24302350E-04 

42      -.12445210E-01      -.17963080E-04 

43      -.12796270E-01      -.81170170E-05 

44      -.13021600E-01      -.72077710E-05 

45      -.27666130E-01      -.17844370E-03 

46      -.32710450E-01      -.14754600E-03 

47      -.34965250E-01       .38713400E-04 

48      -.31412080E-01       .18420620E-03 

49      -.26936120E-01       .12773900E-03 

50      -.25232700E-01       .17395260E-07 

51      -.26935230E-01      -.12770640E-03 

52      -.31410400E-01      -.18418120E-03 

53      -.34963130E-01      -.38708690E-04 

54      -.32708590E-01       .14752620E-03 

55      -.27665020E-01       .17841520E-03 

56      -.51209690E-01      -.21336590E-03 

57      -.57216710E-01      -.17397040E-03 

58      -.60331900E-01      -.29720310E-05 

59      -.58199950E-01       .12880820E-03 
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60      -.54927460E-01       .95741420E-04 

61      -.53650790E-01       .10932860E-07 

62      -.54926850E-01      -.95715520E-04 

63      -.58198570E-01      -.12877290E-03 

64      -.60329530E-01       .30073200E-05 

65      -.57213460E-01       .17399510E-03 

66      -.51205780E-01       .21338580E-03 

67      -.53663890E-01      -.51136910E-03 

68      -.68131540E-01      -.42402830E-03 

69      -.75125340E-01       .61336270E-04 

70      -.66988470E-01       .43892680E-03 

71      -.56231780E-01       .30848250E-03 

72      -.52118540E-01       .10683720E-07 

73      -.56231230E-01      -.30846090E-03 

74      -.66987310E-01      -.43890260E-03 

75      -.75123650E-01      -.61325500E-04 

76      -.68129900E-01       .42401650E-03 

77      -.53662720E-01       .51135090E-03 

78      -.56613070E-01      -.19635080E-03 

79      -.62123020E-01      -.15829360E-03 

80      -.64825620E-01       .82682130E-05 

81      -.62456810E-01       .13572910E-03 

82      -.59043430E-01       .99314420E-04 

83      -.57719020E-01       .15043170E-07 

84      -.59042610E-01      -.99283360E-04 

85      -.62455200E-01      -.13569970E-03 

86      -.64823390E-01      -.82539220E-05 

87      -.62120670E-01       .15828910E-03 

88      -.56610920E-01       .19634240E-03 

89      -.53091300E-01      -.48746970E-03 

90      -.66875030E-01      -.40343260E-03 

91      -.73463050E-01       .64024630E-04 

92      -.65496970E-01       .42731740E-03 

93      -.55034910E-01       .29987310E-03 

94      -.51036150E-01       .32523620E-07 

95      -.55033290E-01      -.29981960E-03 

96      -.65494170E-01      -.42728230E-03 

97      -.73459600E-01      -.64012350E-04 

98      -.66871620E-01       .40341980E-03 

99      -.53088490E-01       .48744730E-03 

100      -.51522300E-01      -.19930440E-03 

101      -.57121390E-01      -.16129960E-03 

102      -.59933270E-01       .34071420E-05 

103      -.57719640E-01       .12959460E-03 

104      -.54446840E-01       .95437940E-04 

105      -.53174310E-01       .29384800E-08 

106      -.54446660E-01      -.95428990E-04 

107      -.57719100E-01      -.12957580E-03 

108      -.59932170E-01      -.33864190E-05 

109      -.57119760E-01       .16131490E-03 

110      -.51520240E-01       .19931760E-03 

111      -.32301440E-01      -.23918470E-03 

112      -.39058700E-01      -.19735730E-03 

113      -.42163710E-01       .42386730E-04 

114      -.37809100E-01       .22919430E-03 

115      -.32215110E-01       .16005190E-03 

116      -.30081050E-01       .20562940E-08 

117      -.32215030E-01      -.16005060E-03 

118      -.37809040E-01      -.22919750E-03 

119      -.42163800E-01      -.42395740E-04 

120      -.39059170E-01       .19734350E-03 

121      -.32302310E-01       .23917100E-03 
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122       .53726370E-03       .36699290E-04 

123       .16565930E-02       .36699360E-04 

124       .26901360E-02       .28261130E-04 

125       .32089440E-02       .29462920E-05 

126       .25503750E-02      -.53793220E-04 

127      -.53983300E-03      -.15650550E-03 

128      -.75530830E-02      -.31396740E-03 

129      -.20337710E-01      -.53495630E-03 

130      -.40516320E-01      -.78849300E-03 

131      -.68451750E-01      -.10436000E-02 

132      -.10285570E+00      -.11688430E-02 

133      -.13709460E+00      -.10327860E-02 

134      -.16013570E+00      -.33412020E-03 

135      -.15795660E+00       .31727030E-03 

136      -.14722140E+00       .33530910E-03 

137      -.14063660E+00       .45103180E-04 

138      -.14457860E+00      -.25578090E-03 

139      -.15332260E+00      -.26978190E-03 

140      -.15493210E+00       .31653680E-03 

141      -.13398770E+00       .90543120E-03 

142      -.10598330E+00       .87636980E-03 

143      -.83856660E-01       .52001050E-03 

144      -.75926500E-01       .14142580E-24 

145       .53653820E-03       .36700990E-04 

146       .16559190E-02       .36701070E-04 

147       .26895230E-02       .28263700E-04 

148       .32084430E-02       .29513600E-05 

149       .25501000E-02      -.53782900E-04 

150      -.53966630E-03      -.15648630E-03 

151      -.75521640E-02      -.31393730E-03 

152      -.20335700E-01      -.53491510E-03 

153      -.40512980E-01      -.78844880E-03 

154      -.68447210E-01      -.10435690E-02 

155      -.10285040E+00      -.11688260E-02 

156      -.13708900E+00      -.10327740E-02 

157      -.16012980E+00      -.33411280E-03 

158      -.15795060E+00       .31726550E-03 

159      -.14721560E+00       .33529560E-03 

160      -.14063120E+00       .45098300E-04 

161      -.14457330E+00      -.25578120E-03 

162      -.15331740E+00      -.26979650E-03 

163      -.15492760E+00       .31650600E-03 

164      -.13398420E+00       .90539680E-03 

165      -.10598080E+00       .87634380E-03 

166      -.83854730E-01       .51999650E-03 

167      -.75924790E-01       .14142190E-24 

 

 

SAÍDA TIESAI 

 

ARQUIVO DE DADOS 

3    1    5    5    4 

280.000    30.000      .000    61.000      .000 

3      .000      .300    30.000  2000.000      .000      .000 

.000    40.000 

1      .000      .400    25.000  2196.000     -.370      .000 

.190    29.000 

3      .000      .400   200.000   800.000      .000      .000 

.200    29.000 

0 

1      .000    80.000 

2    61.000    80.000 
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3   122.000    80.000 

4   183.000    80.000 

5   244.000    80.000 

6   305.000    80.000 

7      .000   140.000 

8    61.000   140.000 

9   122.000   140.000 

10   183.000   140.000 

11   244.000   140.000 

12   305.000   140.000 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  1 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       2569.61 

7       2871.15 

8       3261.43 

9       3757.94 

10       3997.25 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  2 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1948.96 

7       2207.83 

8       2698.96 

9       3217.01 

10       3259.05 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  3 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1779.51 
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7       1970.88 

8       2346.62 

9       2852.26 

10       2934.58 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  4 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1741.39 

7       1913.04 

8       2215.78 

9       2714.71 

10       2840.17 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

RUPTURA EM X=      .000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=    61.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=    61.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=    61.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   305.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=    61.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   122.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   183.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   244.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   305.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  5 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 
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6       1747.06 

7       1916.42 

8       2191.58 

9       2694.36 

10       2836.79 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

P R O G R A M A   F L A P S 

 

* *  T E N S O E S   N O R M A I S  * * 

X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

.000    80.000     3.000          .3435E+01 .3730E+01 .1462E+01 

61.000    80.000     3.000          .4243E+01 .4646E+01 .1578E+01 

122.000    80.000     3.000          .4727E+01 .5287E+01 .1443E+01 

183.000    80.000     3.000          .4327E+01 .4780E+01 .1521E+01 

244.000    80.000     3.000          .3318E+01 .3575E+01 .1411E+01 

305.000    80.000     3.000          .2435E+01 .2739E+01 .7939E+00 

.000   140.000     3.000          .3133E+01 .2331E+01 .8987E+00 

61.000   140.000     3.000          .3908E+01 .2841E+01 .9696E+00 

122.000   140.000     3.000          .4294E+01 .3029E+01 .8872E+00 

183.000   140.000     3.000          .3947E+01 .2843E+01 .9348E+00 

244.000   140.000     3.000          .3078E+01 .2290E+01 .8670E+00 

305.000   140.000     3.000          .2159E+01 .1536E+01 .4880E+00 

.000    80.000     9.000          .2134E+01 .2494E+01 .1401E+01 

61.000    80.000     9.000          .2642E+01 .3138E+01 .1514E+01 

122.000    80.000     9.000          .2928E+01 .3660E+01 .1388E+01 

183.000    80.000     9.000          .2685E+01 .3262E+01 .1460E+01 

244.000    80.000     9.000          .2072E+01 .2369E+01 .1352E+01 

305.000    80.000     9.000          .1498E+01 .1907E+01 .7626E+00 

.000   140.000     9.000          .2275E+01 .1184E+01 .8120E+00 

61.000   140.000     9.000          .2883E+01 .1428E+01 .8778E+00 

122.000   140.000     9.000          .3234E+01 .1486E+01 .8051E+00 

183.000   140.000     9.000          .2932E+01 .1416E+01 .8466E+00 

244.000   140.000     9.000          .2234E+01 .1171E+01 .7837E+00 

305.000   140.000     9.000          .1619E+01 .7493E+00 .4420E+00 

.000    80.000    15.000          .1315E+01 .1604E+01 .1236E+01 

61.000    80.000    15.000          .1639E+01 .2038E+01 .1339E+01 

122.000    80.000    15.000          .1822E+01 .2415E+01 .1233E+01 

183.000    80.000    15.000          .1666E+01 .2131E+01 .1293E+01 

244.000    80.000    15.000          .1281E+01 .1518E+01 .1193E+01 

305.000    80.000    15.000          .9253E+00 .1258E+01 .6755E+00 

.000   140.000    15.000          .1543E+01 .6700E+00 .6417E+00 

61.000   140.000    15.000          .1970E+01 .8054E+00 .6964E+00 

122.000   140.000    15.000          .2229E+01 .8234E+00 .6417E+00 

183.000   140.000    15.000          .2008E+01 .7924E+00 .6723E+00 

244.000   140.000    15.000          .1515E+01 .6673E+00 .6200E+00 

305.000   140.000    15.000          .1113E+01 .4117E+00 .3510E+00 

.000    80.000    21.000          .8861E+00 .1069E+01 .1069E+01 

61.000    80.000    21.000          .1117E+01 .1371E+01 .1166E+01 

122.000    80.000    21.000          .1253E+01 .1639E+01 .1083E+01 

183.000    80.000    21.000          .1137E+01 .1437E+01 .1128E+01 

244.000    80.000    21.000          .8663E+00 .1013E+01 .1033E+01 

305.000    80.000    21.000          .6317E+00 .8504E+00 .5900E+00 

.000   140.000    21.000          .1079E+01 .4765E+00 .5297E+00 

61.000   140.000    21.000          .1379E+01 .5756E+00 .5803E+00 

122.000   140.000    21.000          .1560E+01 .5902E+00 .5407E+00 
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183.000   140.000    21.000          .1405E+01 .5664E+00 .5614E+00 

244.000   140.000    21.000          .1061E+01 .4757E+00 .5130E+00 

305.000   140.000    21.000          .7774E+00 .2936E+00 .2931E+00 

.000    80.000    27.000          .5658E+00 .6691E+00 .9275E+00 

61.000    80.000    27.000          .7252E+00 .8703E+00 .1023E+01 

122.000    80.000    27.000          .8227E+00 .1059E+01 .9626E+00 

183.000    80.000    27.000          .7397E+00 .9181E+00 .9920E+00 

244.000    80.000    27.000          .5566E+00 .6327E+00 .8985E+00 

305.000    80.000    27.000          .4096E+00 .5477E+00 .5200E+00 

.000   140.000    27.000          .7367E+00 .2899E+00 .4750E+00 

61.000   140.000    27.000          .9475E+00 .3520E+00 .5274E+00 

122.000   140.000    27.000          .1076E+01 .3609E+00 .4989E+00 

183.000   140.000    27.000          .9661E+00 .3459E+00 .5116E+00 

244.000   140.000    27.000          .7263E+00 .2907E+00 .4617E+00 

305.000   140.000    27.000          .5337E+00 .1781E+00 .2672E+00 

.000    80.000    32.500          .6632E+00 .7054E+00 .8382E+00 

61.000    80.000    32.500          .8307E+00 .8916E+00 .9356E+00 

122.000    80.000    32.500          .9282E+00 .1040E+01 .8947E+00 

183.000    80.000    32.500          .8455E+00 .9258E+00 .9108E+00 

244.000    80.000    32.500          .6468E+00 .6727E+00 .8138E+00 

305.000    80.000    32.500          .4704E+00 .5387E+00 .4786E+00 

.000   140.000    32.500          .6639E+00 .3959E+00 .4521E+00 

61.000   140.000    32.500          .8396E+00 .4827E+00 .5092E+00 

122.000   140.000    32.500          .9334E+00 .5070E+00 .4893E+00 

183.000   140.000    32.500          .8503E+00 .4795E+00 .4955E+00 

244.000   140.000    32.500          .6549E+00 .3927E+00 .4411E+00 

305.000   140.000    32.500          .4650E+00 .2538E+00 .2588E+00 

.000    80.000    37.500          .4547E+00 .4781E+00 .7739E+00 

61.000    80.000    37.500          .5763E+00 .6111E+00 .8752E+00 

122.000    80.000    37.500          .6516E+00 .7238E+00 .8507E+00 

183.000    80.000    37.500          .5884E+00 .6380E+00 .8552E+00 

244.000    80.000    37.500          .4442E+00 .4549E+00 .7532E+00 

305.000    80.000    37.500          .3282E+00 .3743E+00 .4506E+00 

.000   140.000    37.500          .4791E+00 .2663E+00 .4346E+00 

61.000   140.000    37.500          .6096E+00 .3265E+00 .4966E+00 

122.000   140.000    37.500          .6814E+00 .3450E+00 .4847E+00 

183.000   140.000    37.500          .6181E+00 .3248E+00 .4847E+00 

244.000   140.000    37.500          .4733E+00 .2644E+00 .4257E+00 

305.000   140.000    37.500          .3381E+00 .1721E+00 .2533E+00 

.000    80.000    42.500          .2173E+00 .2195E+00 .7201E+00 

61.000    80.000    42.500          .2905E+00 .2966E+00 .8262E+00 

122.000    80.000    42.500          .3453E+00 .3790E+00 .8171E+00 

183.000    80.000    42.500          .3007E+00 .3187E+00 .8106E+00 

244.000    80.000    42.500          .2141E+00 .2058E+00 .7027E+00 

305.000    80.000    42.500          .1696E+00 .1951E+00 .4284E+00 

.000   140.000    42.500          .2978E+00 .1031E+00 .4269E+00 

61.000   140.000    42.500          .3880E+00 .1294E+00 .4945E+00 

122.000   140.000    42.500          .4428E+00 .1405E+00 .4898E+00 

183.000   140.000    42.500          .3954E+00 .1297E+00 .4841E+00 

244.000   140.000    42.500          .2958E+00 .1026E+00 .4197E+00 

305.000   140.000    42.500          .2169E+00 .6937E-01 .2531E+00 

.000    80.000    47.500         -.1334E+00-.1575E+00 .6755E+00 

61.000    80.000    47.500         -.1263E+00-.1551E+00 .7859E+00 

122.000    80.000    47.500         -.9654E-01-.1031E+00 .7902E+00 

183.000    80.000    47.500         -.1181E+00-.1357E+00 .7740E+00 

244.000    80.000    47.500         -.1245E+00-.1591E+00 .6608E+00 

305.000    80.000    47.500         -.6160E-01-.5555E-01 .4103E+00 

.000   140.000    47.500          .6708E-01-.1525E+00 .4188E+00 

61.000   140.000    47.500          .1117E+00-.1791E+00 .4913E+00 

122.000   140.000    47.500          .1528E+00-.1807E+00 .4929E+00 

183.000   140.000    47.500          .1197E+00-.1762E+00 .4822E+00 

244.000   140.000    47.500          .7025E-01-.1501E+00 .4130E+00 
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305.000   140.000    47.500          .6790E-01-.9267E-01 .2522E+00 

.000    80.000    52.500         -.4235E+00-.4704E+00 .6371E+00 

61.000    80.000    52.500         -.4684E+00-.5273E+00 .7497E+00 

122.000    80.000    52.500         -.4570E+00-.4969E+00 .7638E+00 

183.000    80.000    52.500         -.4615E+00-.5093E+00 .7407E+00 

244.000    80.000    52.500         -.4038E+00-.4618E+00 .6246E+00 

305.000    80.000    52.500         -.2516E+00-.2612E+00 .3936E+00 

.000   140.000    52.500         -.1137E+00-.3640E+00 .4095E+00 

61.000   140.000    52.500         -.1029E+00-.4337E+00 .4850E+00 

122.000   140.000    52.500         -.7070E-01-.4455E+00 .4912E+00 

183.000   140.000    52.500         -.9408E-01-.4288E+00 .4770E+00 

244.000   140.000    52.500         -.1059E+00-.3589E+00 .4049E+00 

305.000   140.000    52.500         -.4778E-01-.2266E+00 .2495E+00 

.000    80.000    59.000          .2345E+00 .2291E+00 .6033E+00 

61.000    80.000    59.000          .3007E+00 .2949E+00 .7162E+00 

122.000    80.000    59.000          .3419E+00 .3460E+00 .7369E+00 

183.000    80.000    59.000          .3070E+00 .3059E+00 .7093E+00 

244.000    80.000    59.000          .2305E+00 .2209E+00 .5924E+00 

305.000    80.000    59.000          .1703E+00 .1760E+00 .3776E+00 

.000   140.000    59.000          .2337E+00 .1472E+00 .3990E+00 

61.000   140.000    59.000          .2972E+00 .1826E+00 .4757E+00 

122.000   140.000    59.000          .3281E+00 .1958E+00 .4851E+00 

183.000   140.000    59.000          .2995E+00 .1824E+00 .4685E+00 

244.000   140.000    59.000          .2327E+00 .1463E+00 .3952E+00 

305.000   140.000    59.000          .1612E+00 .9724E-01 .2451E+00 

.000    80.000    69.000          .1770E+00 .1717E+00 .5552E+00 

61.000    80.000    69.000          .2280E+00 .2220E+00 .6652E+00 

122.000    80.000    69.000          .2603E+00 .2616E+00 .6916E+00 

183.000    80.000    69.000          .2331E+00 .2305E+00 .6605E+00 

244.000    80.000    69.000          .1741E+00 .1655E+00 .5460E+00 

305.000    80.000    69.000          .1295E+00 .1330E+00 .3523E+00 

.000   140.000    69.000          .1789E+00 .1109E+00 .3776E+00 

61.000   140.000    69.000          .2279E+00 .1378E+00 .4534E+00 

122.000   140.000    69.000          .2519E+00 .1482E+00 .4655E+00 

183.000   140.000    69.000          .2297E+00 .1378E+00 .4472E+00 

244.000   140.000    69.000          .1783E+00 .1101E+00 .3748E+00 

305.000   140.000    69.000          .1236E+00 .7357E-01 .2340E+00 

.000    80.000    85.000          .1145E+00 .1116E+00 .4845E+00 

61.000    80.000    85.000          .1483E+00 .1451E+00 .5866E+00 

122.000    80.000    85.000          .1704E+00 .1727E+00 .6169E+00 

183.000    80.000    85.000          .1519E+00 .1513E+00 .5841E+00 

244.000    80.000    85.000          .1126E+00 .1073E+00 .4774E+00 

305.000    80.000    85.000          .8459E-01 .8782E-01 .3122E+00 

.000   140.000    85.000          .1197E+00 .7087E-01 .3400E+00 

61.000   140.000    85.000          .1530E+00 .8833E-01 .4113E+00 

122.000   140.000    85.000          .1699E+00 .9528E-01 .4253E+00 

183.000   140.000    85.000          .1544E+00 .8841E-01 .4062E+00 

244.000   140.000    85.000          .1193E+00 .7042E-01 .3381E+00 

305.000   140.000    85.000          .8327E-01 .4723E-01 .2126E+00 

.000    80.000   115.000          .5341E-01 .5411E-01 .3760E+00 

61.000    80.000   115.000          .6986E-01 .7127E-01 .4603E+00 

122.000    80.000   115.000          .8140E-01 .8688E-01 .4898E+00 

183.000    80.000   115.000          .7191E-01 .7504E-01 .4597E+00 

244.000    80.000   115.000          .5244E-01 .5163E-01 .3713E+00 

305.000    80.000   115.000          .4036E-01 .4435E-01 .2463E+00 

.000   140.000   115.000          .6130E-01 .3187E-01 .2725E+00 

61.000   140.000   115.000          .7894E-01 .3987E-01 .3320E+00 

122.000   140.000   115.000          .8868E-01 .4312E-01 .3458E+00 

183.000   140.000   115.000          .8002E-01 .3992E-01 .3285E+00 

244.000   140.000   115.000          .6096E-01 .3171E-01 .2715E+00 

305.000   140.000   115.000          .4351E-01 .2131E-01 .1720E+00 

.000    80.000   155.000          .1582E-01 .1868E-01 .2692E+00 
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61.000    80.000   155.000          .2135E-01 .2543E-01 .3325E+00 

122.000    80.000   155.000          .2596E-01 .3315E-01 .3570E+00 

183.000    80.000   155.000          .2232E-01 .2758E-01 .3328E+00 

244.000    80.000   155.000          .1544E-01 .1731E-01 .2662E+00 

305.000    80.000   155.000          .1286E-01 .1719E-01 .1787E+00 

.000   140.000   155.000          .2454E-01 .7664E-02 .2000E+00 

61.000   140.000   155.000          .3215E-01 .9682E-02 .2451E+00 

122.000   140.000   155.000          .3726E-01 .1050E-01 .2566E+00 

183.000   140.000   155.000          .3299E-01 .9684E-02 .2427E+00 

244.000   140.000   155.000          .2423E-01 .7677E-02 .1996E+00 

305.000   140.000   155.000          .1835E-01 .5130E-02 .1271E+00 

.000    80.000   195.000          .4061E-02 .6916E-02 .2050E+00 

61.000    80.000   195.000          .6041E-02 .1005E-01 .2539E+00 

122.000    80.000   195.000          .8253E-02 .1476E-01 .2736E+00 

183.000    80.000   195.000          .6609E-02 .1153E-01 .2544E+00 

244.000    80.000   195.000          .3875E-02 .5989E-02 .2028E+00 

305.000    80.000   195.000          .4073E-02 .7872E-02 .1367E+00 

.000   140.000   195.000          .1234E-01-.2393E-03 .1537E+00 

61.000   140.000   195.000          .1653E-01-.2268E-03 .1887E+00 

122.000   140.000   195.000          .1986E-01-.2133E-03 .1980E+00 

183.000   140.000   195.000          .1720E-01-.2307E-03 .1870E+00 

244.000   140.000   195.000          .1208E-01-.2047E-03 .1535E+00 

305.000   140.000   195.000          .9817E-02-.1471E-03 .9793E-01 

.000    80.000   255.000         -.1129E-02 .1698E-02 .1652E+00 

61.000    80.000   255.000         -.7501E-03 .3176E-02 .2050E+00 

122.000    80.000   255.000          .3464E-03 .6374E-02 .2214E+00 

183.000    80.000   255.000         -.3778E-03 .4290E-02 .2055E+00 

244.000    80.000   255.000         -.1225E-02 .1012E-02 .1635E+00 

305.000    80.000   255.000          .1551E-03 .3588E-02 .1105E+00 

.000   140.000   255.000          .6550E-02-.3473E-02 .1245E+00 

61.000   140.000   255.000          .9076E-02-.4283E-02 .1531E+00 

122.000   140.000   255.000          .1147E-01-.4595E-02 .1608E+00 

183.000   140.000   255.000          .9637E-02-.4287E-02 .1517E+00 

244.000   140.000   255.000          .6331E-02-.3433E-02 .1244E+00 

305.000   140.000   255.000          .5693E-02-.2302E-02 .7946E-01 

 

* *  T E N S O E S  C I S A L H A N T E S  * * 

 

X         Y         Z               Txy        Tzx       Tzy 

.000    80.000     3.000          .5160E+00 .1270E-01-.1134E+01 

61.000    80.000     3.000          .6348E+00 .3983E-02-.1362E+01 

122.000    80.000     3.000          .6751E+00-.6421E-03-.1278E+01 

183.000    80.000     3.000          .6330E+00-.3885E-02-.1287E+01 

244.000    80.000     3.000          .5117E+00-.1188E-01-.1182E+01 

305.000    80.000     3.000          .3370E+00-.1710E-01-.5928E+00 

.000   140.000     3.000          .5159E+00 .7383E-02-.1373E+01 

61.000   140.000     3.000          .6293E+00 .1680E-02-.1687E+01 

122.000   140.000     3.000          .6467E+00-.3918E-03-.1731E+01 

183.000   140.000     3.000          .6183E+00-.1742E-02-.1653E+01 

244.000   140.000     3.000          .5186E+00-.6600E-02-.1390E+01 

305.000   140.000     3.000          .3176E+00-.1024E-01-.8386E+00 

.000    80.000     9.000          .6517E+00 .4404E-01 .3265E+02 

61.000    80.000     9.000          .8153E+00 .1373E-01 .4184E+02 

122.000    80.000     9.000          .8849E+00-.2230E-02 .4755E+02 

183.000    80.000     9.000          .8178E+00-.1340E-01 .4272E+02 

244.000    80.000     9.000          .6471E+00-.4118E-01 .3208E+02 

305.000    80.000     9.000          .4386E+00-.5935E-01 .2372E+02 

.000   140.000     9.000          .7555E+00 .2575E-01-.9969E+01 

61.000   140.000     9.000          .9185E+00 .5883E-02-.1241E+02 

122.000   140.000     9.000          .9422E+00-.1366E-02-.1324E+02 

183.000   140.000     9.000          .9025E+00-.6097E-02-.1235E+02 

244.000   140.000     9.000          .7581E+00-.2303E-01-.9964E+01 
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305.000   140.000     9.000          .4643E+00-.3570E-01-.6513E+01 

.000    80.000    15.000          .5496E+00 .7727E-01 .8315E+00 

61.000    80.000    15.000          .6751E+00 .2397E-01-.2066E+02 

122.000    80.000    15.000          .7240E+00-.3915E-02-.4951E+02 

183.000    80.000    15.000          .6763E+00-.2342E-01-.7971E+02 

244.000    80.000    15.000          .5416E+00-.7219E-01-.9532E+02 

305.000    80.000    15.000          .3646E+00-.1042E+00-.5611E+02 

.000   140.000    15.000          .6055E+00 .4511E-01-.8038E+01 

61.000   140.000    15.000          .7359E+00 .1025E-01-.3336E+02 

122.000   140.000    15.000          .7563E+00-.2394E-02-.6675E+02 

183.000   140.000    15.000          .7238E+00-.1064E-01-.9537E+02 

244.000   140.000    15.000          .6068E+00-.4032E-01-.1014E+03 

305.000   140.000    15.000          .3734E+00-.6255E-01-.6970E+02 

.000    80.000    21.000          .3893E+00 .1102E+00-.5054E+00 

61.000    80.000    21.000          .4706E+00 .3422E-01-.6870E+00 

122.000    80.000    21.000          .4989E+00-.5581E-02-.6442E+00 

183.000    80.000    21.000          .4707E+00-.3344E-01-.6268E+00 

244.000    80.000    21.000          .3812E+00-.1030E+00-.4968E+00 

305.000    80.000    21.000          .2548E+00-.1485E+00-.2090E+00 

.000   140.000    21.000          .4104E+00 .6433E-01-.6080E+00 

61.000   140.000    21.000          .4980E+00 .1465E-01-.8152E+00 

122.000   140.000    21.000          .5119E+00-.3413E-02-.8526E+00 

183.000   140.000    21.000          .4900E+00-.1519E-01-.7804E+00 

244.000   140.000    21.000          .4107E+00-.5751E-01-.5976E+00 

305.000   140.000    21.000          .2534E+00-.8918E-01-.3318E+00 

.000    80.000    27.000          .3040E+00 .1379E+00-.5054E+00 

61.000    80.000    27.000          .3645E+00 .4306E-01-.6870E+00 

122.000    80.000    27.000          .3825E+00-.6979E-02-.6442E+00 

183.000    80.000    27.000          .3635E+00-.4203E-01-.6268E+00 

244.000    80.000    27.000          .2974E+00-.1290E+00-.4968E+00 

305.000    80.000    27.000          .1962E+00-.1858E+00-.2090E+00 

.000   140.000    27.000          .3015E+00 .8057E-01-.6080E+00 

61.000   140.000    27.000          .3641E+00 .1844E-01-.8152E+00 

122.000   140.000    27.000          .3728E+00-.4273E-02-.8526E+00 

183.000   140.000    27.000          .3581E+00-.1910E-01-.7804E+00 

244.000   140.000    27.000          .3012E+00-.7208E-01-.5976E+00 

305.000   140.000    27.000          .1853E+00-.1117E+00-.3318E+00 

.000    80.000    32.500          .1882E+00 .1568E+00-.2803E-44 

61.000    80.000    32.500          .2246E+00 .4917E-01-.4204E-44 

122.000    80.000    32.500          .2341E+00-.7931E-02-.4204E-44 

183.000    80.000    32.500          .2235E+00-.4797E-01-.4204E-44 

244.000    80.000    32.500          .1841E+00-.1468E+00-.2803E-44 

305.000    80.000    32.500          .1203E+00-.2112E+00-.1401E-44 

.000   140.000    32.500          .1761E+00 .9166E-01-.2803E-44 

61.000   140.000    32.500          .2120E+00 .2104E-01-.4204E-44 

122.000   140.000    32.500          .2165E+00-.4859E-02-.4204E-44 

183.000   140.000    32.500          .2084E+00-.2179E-01-.4204E-44 

244.000   140.000    32.500          .1757E+00-.8204E-01-.2803E-44 

305.000   140.000    32.500          .1079E+00-.1270E+00-.1401E-44 

.000    80.000    37.500          .1519E+00 .1673E+00-.2274E+00 

61.000    80.000    37.500          .1811E+00 .5259E-01-.3091E+00 

122.000    80.000    37.500          .1881E+00-.8459E-02-.2899E+00 

183.000    80.000    37.500          .1800E+00-.5128E-01-.2820E+00 

244.000    80.000    37.500          .1488E+00-.1567E+00-.2236E+00 

305.000    80.000    37.500          .9658E-01-.2253E+00-.9404E-01 

.000   140.000    37.500          .1328E+00 .9786E-01-.2736E+00 

61.000   140.000    37.500          .1596E+00 .2252E-01-.3669E+00 

122.000   140.000    37.500          .1629E+00-.5186E-02-.3837E+00 

183.000   140.000    37.500          .1569E+00-.2330E-01-.3512E+00 

244.000   140.000    37.500          .1324E+00-.8761E-01-.2689E+00 

305.000   140.000    37.500          .8133E-01-.1356E+00-.1493E+00 

.000    80.000    42.500          .1389E+00 .1663E+00-.4577E+02 
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61.000    80.000    42.500          .1660E+00 .5238E-01-.5517E+02 

122.000    80.000    42.500          .1718E+00-.8402E-02-.5179E+02 

183.000    80.000    42.500          .1646E+00-.5106E-01-.5208E+02 

244.000    80.000    42.500          .1367E+00-.1557E+00-.4786E+02 

305.000    80.000    42.500          .8752E-01-.2238E+00-.2385E+02 

.000   140.000    42.500          .1147E+00 .9725E-01-.5638E+02 

61.000   140.000    42.500          .1379E+00 .2242E-01-.6962E+02 

122.000   140.000    42.500          .1404E+00-.5153E-02-.7164E+02 

183.000   140.000    42.500          .1354E+00-.2319E-01-.6823E+02 

244.000   140.000    42.500          .1145E+00-.8708E-01-.5722E+02 

305.000   140.000    42.500          .7001E-01-.1347E+00-.3456E+02 

.000    80.000    47.500          .1585E+00 .1513E+00-.5021E+00 

61.000    80.000    47.500          .1899E+00 .4782E-01-.6235E+00 

122.000    80.000    47.500          .1954E+00-.7641E-02-.6510E+00 

183.000    80.000    47.500          .1876E+00-.4658E-01-.6145E+00 

244.000    80.000    47.500          .1568E+00-.1418E+00-.5075E+00 

305.000    80.000    47.500          .9872E-01-.2036E+00-.3155E+00 

.000   140.000    47.500          .1294E+00 .8856E-01-.3975E+00 

61.000   140.000    47.500          .1546E+00 .2047E-01-.4848E+00 

122.000   140.000    47.500          .1563E+00-.4691E-02-.4916E+00 

183.000   140.000    47.500          .1515E+00-.2116E-01-.4732E+00 

244.000   140.000    47.500          .1291E+00-.7932E-01-.4026E+00 

305.000   140.000    47.500          .7813E-01-.1226E+00-.2386E+00 

.000    80.000    52.500          .1842E+00 .1199E+00-.5781E-02 

61.000    80.000    52.500          .2208E+00 .3815E-01-.4361E-01 

122.000    80.000    52.500          .2262E+00-.6049E-02-.9163E-03 

183.000    80.000    52.500          .2176E+00-.3713E-01 .3571E-01 

244.000    80.000    52.500          .1828E+00-.1125E+00 .2581E-01 

305.000    80.000    52.500          .1138E+00-.1612E+00-.1156E-01 

.000   140.000    52.500          .1501E+00 .7024E-01 .6053E-01 

61.000   140.000    52.500          .1784E+00 .1631E-01 .5055E-02 

122.000   140.000    52.500          .1792E+00-.3718E-02-.3465E-02 

183.000   140.000    52.500          .1746E+00-.1685E-01-.7208E-02 

244.000   140.000    52.500          .1496E+00-.6295E-01-.4986E-01 

305.000   140.000    52.500          .8987E-01-.9724E-01-.8796E-01 

.000    80.000    59.000          .5726E-01 .9881E-01-.2803E-44 

61.000    80.000    59.000          .6917E-01 .3169E-01-.2803E-44 

122.000    80.000    59.000          .7195E-01-.4977E-02-.1401E-44 

183.000    80.000    59.000          .6855E-01-.3080E-01-.2803E-44 

244.000    80.000    59.000          .5668E-01-.9283E-01-.2803E-44 

305.000    80.000    59.000          .3622E-01-.1327E+00-.1401E-44 

.000   140.000    59.000          .4788E-01 .5796E-01-.4204E-44 

61.000   140.000    59.000          .5769E-01 .1354E-01-.4204E-44 

122.000   140.000    59.000          .5879E-01-.3065E-02-.4204E-44 

183.000   140.000    59.000          .5664E-01-.1397E-01-.4204E-44 

244.000   140.000    59.000          .4787E-01-.5199E-01-.4204E-44 

305.000   140.000    59.000          .2921E-01-.8019E-01-.2803E-44 

.000    80.000    69.000          .4333E-01 .9089E-01-.2803E-44 

61.000    80.000    69.000          .5261E-01 .2929E-01-.4204E-44 

122.000    80.000    69.000          .5492E-01-.4574E-02-.4204E-44 

183.000    80.000    69.000          .5216E-01-.2844E-01-.4204E-44 

244.000    80.000    69.000          .4299E-01-.8545E-01-.2803E-44 

305.000    80.000    69.000          .2752E-01-.1220E+00-.1401E-44 

.000   140.000    69.000          .3670E-01 .5334E-01-.2803E-44 

61.000   140.000    69.000          .4429E-01 .1251E-01-.4204E-44 

122.000   140.000    69.000          .4519E-01-.2820E-02-.4204E-44 

183.000   140.000    69.000          .4349E-01-.1289E-01-.4204E-44 

244.000   140.000    69.000          .3672E-01-.4787E-01-.2803E-44 

305.000   140.000    69.000          .2241E-01-.7379E-01-.1401E-44 

.000    80.000    85.000          .2933E-01 .7554E-01-.9917E-03 

61.000    80.000    85.000          .3586E-01 .2446E-01-.1188E-02 

122.000    80.000    85.000          .3771E-01-.3798E-02-.1115E-02 
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183.000    80.000    85.000          .3562E-01-.2374E-01-.1123E-02 

244.000    80.000    85.000          .2913E-01-.7108E-01-.1032E-02 

305.000    80.000    85.000          .1882E-01-.1014E+00-.5188E-03 

.000   140.000    85.000          .2531E-01 .4437E-01-.1189E-02 

61.000   140.000    85.000          .3070E-01 .1044E-01-.1458E-02 

122.000   140.000    85.000          .3147E-01-.2345E-02-.1494E-02 

183.000   140.000    85.000          .3018E-01-.1075E-01-.1429E-02 

244.000   140.000    85.000          .2536E-01-.3983E-01-.1203E-02 

305.000   140.000    85.000          .1555E-01-.6136E-01-.7255E-03 

.000    80.000   115.000          .1611E-01 .5028E-01-.5372E-03 

61.000    80.000   115.000          .1987E-01 .1636E-01-.6503E-03 

122.000    80.000   115.000          .2121E-01-.2526E-02-.6107E-03 

183.000    80.000   115.000          .1984E-01-.1586E-01-.6132E-03 

244.000    80.000   115.000          .1598E-01-.4735E-01-.5636E-03 

305.000    80.000   115.000          .1058E-01-.6744E-01-.2792E-03 

.000   140.000   115.000          .1433E-01 .2955E-01-.6742E-03 

61.000   140.000   115.000          .1758E-01 .6979E-02-.8365E-03 

122.000   140.000   115.000          .1823E-01-.1561E-02-.8634E-03 

183.000   140.000   115.000          .1732E-01-.7182E-02-.8199E-03 

244.000   140.000   115.000          .1439E-01-.2654E-01-.6857E-03 

305.000   140.000   115.000          .8939E-02-.4086E-01-.4145E-03 

.000    80.000   155.000          .8066E-02 .2685E-01-.1945E-01 

61.000    80.000   155.000          .1005E-01 .8773E-02-.2328E-01 

122.000    80.000   155.000          .1099E-01-.1348E-02-.2183E-01 

183.000    80.000   155.000          .1013E-01-.8500E-02-.2201E-01 

244.000    80.000   155.000          .7949E-02-.2530E-01-.2022E-01 

305.000    80.000   155.000          .5506E-02-.3599E-01-.1018E-01 

.000   140.000   155.000          .8290E-02 .1579E-01-.2321E-01 

61.000   140.000   155.000          .1026E-01 .3739E-02-.2843E-01 

122.000   140.000   155.000          .1074E-01-.8337E-03-.2910E-01 

183.000   140.000   155.000          .1013E-01-.3846E-02-.2785E-01 

244.000   140.000   155.000          .8337E-02-.1419E-01-.2347E-01 

305.000   140.000   155.000          .5248E-02-.2182E-01-.1415E-01 

.000    80.000   195.000          .5486E-02 .1429E-01-.5255E-03 

61.000    80.000   195.000          .6888E-02 .4676E-02-.6309E-03 

122.000    80.000   195.000          .7625E-02-.7172E-03-.5919E-03 

183.000    80.000   195.000          .6973E-02-.4530E-02-.5961E-03 

244.000    80.000   195.000          .5393E-02-.1347E-01-.5477E-03 

305.000    80.000   195.000          .3824E-02-.1916E-01-.2746E-03 

.000   140.000   195.000          .6387E-02 .8610E-02-.6358E-03 

61.000   140.000   195.000          .7941E-02 .2212E-02-.7814E-03 

122.000   140.000   195.000          .8349E-02-.2426E-03-.8016E-03 

183.000   140.000   195.000          .7851E-02-.1837E-02-.7655E-03 

244.000   140.000   195.000          .6435E-02-.7357E-02-.6438E-03 

305.000   140.000   195.000          .4063E-02-.1151E-01-.3884E-03 

.000    80.000   255.000          .4208E-02 .4998E-02 .2660E-03 

61.000    80.000   255.000          .5313E-02 .1636E-02 .3193E-03 

122.000    80.000   255.000          .5929E-02-.2508E-03 .2996E-03 

183.000    80.000   255.000          .5393E-02-.1585E-02 .3017E-03 

244.000    80.000   255.000          .4134E-02-.4712E-02 .2772E-03 

305.000    80.000   255.000          .2970E-02-.6699E-02 .1390E-03 

.000   140.000   255.000          .5216E-02 .3027E-02 .3218E-03 

61.000   140.000   255.000          .6501E-02 .7911E-03 .3955E-03 

122.000   140.000   255.000          .6848E-02-.6922E-04 .4058E-03 

183.000   140.000   255.000          .6430E-02-.6262E-03 .3875E-03 

244.000   140.000   255.000          .5260E-02-.2558E-02 .3259E-03 

305.000   140.000   255.000          .3326E-02-.4016E-02 .1966E-03 

 

* *  D E F O R M A C O E S   N O R M A I S  * * 

 

X         Y         Z               Ex         Ey        Ez 

.000    80.000     3.000          .9388E-03 .1131E-02-.3438E-03 
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61.000    80.000     3.000          .1188E-02 .1450E-02-.5445E-03 

122.000    80.000     3.000          .1354E-02 .1718E-02-.7803E-03 

183.000    80.000     3.000          .1218E-02 .1513E-02-.6057E-03 

244.000    80.000     3.000          .9110E-03 .1078E-02-.3287E-03 

305.000    80.000     3.000          .6878E-03 .8851E-03-.3792E-03 

.000   140.000     3.000          .1082E-02 .5609E-03-.3703E-03 

61.000   140.000     3.000          .1382E-02 .6889E-03-.5275E-03 

122.000   140.000     3.000          .1559E-02 .7373E-03-.6548E-03 

183.000   140.000     3.000          .1407E-02 .6894E-03-.5512E-03 

244.000   140.000     3.000          .1066E-02 .5532E-03-.3718E-03 

305.000   140.000     3.000          .7760E-03 .3709E-03-.3103E-03 

.000    80.000     9.000          .4827E-03 .7167E-03 .6279E-05 

61.000    80.000     9.000          .6230E-03 .9457E-03-.1100E-03 

122.000    80.000     9.000          .7066E-03 .1183E-02-.2939E-03 

183.000    80.000     9.000          .6343E-03 .1009E-02-.1620E-03 

244.000    80.000     9.000          .4778E-03 .6710E-03 .9776E-05 

305.000    80.000     9.000          .3484E-03 .6144E-03-.1294E-03 

.000   140.000     9.000          .8382E-03 .1288E-03-.1128E-03 

61.000   140.000     9.000          .1096E-02 .1500E-03-.2078E-03 

122.000   140.000     9.000          .1273E-02 .1369E-03-.3054E-03 

183.000   140.000     9.000          .1126E-02 .1412E-03-.2288E-03 

244.000   140.000     9.000          .8241E-03 .1326E-03-.1189E-03 

305.000   140.000     9.000          .6307E-03 .6550E-04-.1342E-03 

.000    80.000    15.000          .2315E-03 .4194E-03 .1800E-03 

61.000    80.000    15.000          .3128E-03 .5723E-03 .1181E-03 

122.000    80.000    15.000          .3636E-03 .7492E-03-.1902E-04 

183.000    80.000    15.000          .3191E-03 .6220E-03 .7685E-04 

244.000    80.000    15.000          .2340E-03 .3881E-03 .1765E-03 

305.000    80.000    15.000          .1726E-03 .3889E-03 .1022E-04 

.000   140.000    15.000          .5746E-03 .7326E-05-.1105E-04 

61.000   140.000    15.000          .7595E-03 .2803E-05-.6804E-04 

122.000   140.000    15.000          .8946E-03-.1887E-04-.1369E-03 

183.000   140.000    15.000          .7844E-03-.5840E-05-.8395E-04 

244.000   140.000    15.000          .5646E-03 .1332E-04-.1741E-04 

305.000   140.000    15.000          .4419E-03-.1371E-04-.5316E-04 

.000    80.000    21.000          .1223E-03 .2415E-03 .2410E-03 

61.000    80.000    21.000          .1779E-03 .3430E-03 .2099E-03 

122.000    80.000    21.000          .2181E-03 .4690E-03 .1078E-03 

183.000    80.000    21.000          .1838E-03 .3790E-03 .1777E-03 

244.000    80.000    21.000          .1262E-03 .2216E-03 .2347E-03 

305.000    80.000    21.000          .9975E-04 .2420E-03 .7271E-04 

.000   140.000    21.000          .3884E-03-.3006E-05 .3157E-04 

61.000   140.000    21.000          .5160E-03-.6081E-05-.2992E-05 

122.000   140.000    21.000          .6103E-03-.2002E-04-.5215E-04 

183.000   140.000    21.000          .5334E-03-.1180E-04-.1505E-04 

244.000   140.000    21.000          .3821E-03 .1767E-05 .2604E-04 

305.000   140.000    21.000          .3007E-03-.1379E-04-.1408E-04 

.000    80.000    27.000          .4340E-04 .1105E-03 .2785E-03 

61.000    80.000    27.000          .7864E-04 .1730E-03 .2720E-03 

122.000    80.000    27.000          .1081E-03 .2617E-03 .1991E-03 

183.000    80.000    27.000          .8332E-04 .1993E-03 .2473E-03 

244.000    80.000    27.000          .4860E-04 .9811E-04 .2709E-03 

305.000    80.000    27.000          .4464E-04 .1344E-03 .1164E-03 

.000   140.000    27.000          .2536E-03-.3678E-04 .8350E-04 

61.000   140.000    27.000          .3418E-03-.4524E-04 .6877E-04 

122.000   140.000    27.000          .4091E-03-.5580E-04 .3389E-04 

183.000   140.000    27.000          .3544E-03-.4872E-04 .5901E-04 

244.000   140.000    27.000          .2503E-03-.3286E-04 .7830E-04 

305.000   140.000    27.000          .2000E-03-.3106E-04 .2682E-04 

.000    80.000    32.500          .2620E-04 .5999E-04 .1664E-03 

61.000    80.000    32.500          .5716E-04 .1059E-03 .1412E-03 

122.000    80.000    32.500          .8839E-04 .1778E-03 .6153E-04 
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183.000    80.000    32.500          .6344E-04 .1278E-03 .1158E-03 

244.000    80.000    32.500          .2986E-04 .5062E-04 .1637E-03 

305.000    80.000    32.500          .3634E-04 .9104E-04 .4293E-04 

.000   140.000    32.500          .1858E-03-.2889E-04 .1614E-04 

61.000   140.000    32.500          .2535E-03-.3251E-04-.1131E-04 

122.000   140.000    32.500          .3062E-03-.3553E-04-.4971E-04 

183.000   140.000    32.500          .2634E-03-.3366E-04-.2083E-04 

244.000   140.000    32.500          .1839E-03-.2616E-04 .1264E-04 

305.000   140.000    32.500          .1488E-03-.2048E-04-.1641E-04 

.000    80.000    37.500         -.2403E-04-.6984E-05 .2091E-03 

61.000    80.000    37.500         -.9505E-05 .1590E-04 .2089E-03 

122.000    80.000    37.500          .1135E-04 .6413E-04 .1568E-03 

183.000    80.000    37.500         -.4641E-05 .3162E-04 .1903E-03 

244.000    80.000    37.500         -.2036E-04-.1254E-04 .2053E-03 

305.000    80.000    37.500         -.9010E-06 .3274E-04 .8851E-04 

.000   140.000    37.500          .1037E-03-.5173E-04 .7120E-04 

61.000   140.000    37.500          .1463E-03-.6052E-04 .6372E-04 

122.000   140.000    37.500          .1824E-03-.6339E-04 .3871E-04 

183.000   140.000    37.500          .1536E-03-.6070E-04 .5613E-04 

244.000   140.000    37.500          .1029E-03-.4966E-04 .6813E-04 

305.000   140.000    37.500          .8766E-04-.3364E-04 .2566E-04 

.000    80.000    42.500         -.7234E-04-.7093E-04 .2489E-03 

61.000    80.000    42.500         -.7238E-04-.6847E-04 .2698E-03 

122.000    80.000    42.500         -.6076E-04-.3925E-04 .2407E-03 

183.000    80.000    42.500         -.6890E-04-.5742E-04 .2568E-03 

244.000    80.000    42.500         -.6813E-04-.7341E-04 .2440E-03 

305.000    80.000    42.500         -.3642E-04-.2013E-04 .1289E-03 

.000   140.000    42.500          .3916E-04-.8524E-04 .1216E-03 

61.000   140.000    42.500          .6315E-04-.1020E-03 .1312E-03 

122.000   140.000    42.500          .8699E-04-.1061E-03 .1170E-03 

183.000   140.000    42.500          .6837E-04-.1013E-03 .1251E-03 

244.000   140.000    42.500          .3965E-04-.8377E-04 .1188E-03 

305.000   140.000    42.500          .4010E-04-.5412E-04 .6324E-04 

.000    80.000    47.500         -.1264E-03-.1389E-03 .2939E-03 

61.000    80.000    47.500         -.1405E-03-.1555E-03 .3335E-03 

122.000    80.000    47.500         -.1378E-03-.1412E-03 .3229E-03 

183.000    80.000    47.500         -.1386E-03-.1478E-03 .3250E-03 

244.000    80.000    47.500         -.1207E-03-.1387E-03 .2874E-03 

305.000    80.000    47.500         -.7553E-04-.7238E-04 .1697E-03 

.000   140.000    47.500         -.1463E-04-.1287E-03 .1681E-03 

61.000   140.000    47.500         -.4885E-05-.1560E-03 .1923E-03 

122.000   140.000    47.500          .1037E-04-.1629E-03 .1871E-03 

183.000   140.000    47.500         -.9870E-06-.1548E-03 .1874E-03 

244.000   140.000    47.500         -.1296E-04-.1275E-03 .1652E-03 

305.000   140.000    47.500          .1524E-05-.8191E-04 .9726E-04 

.000    80.000    52.500         -.1728E-03-.1960E-03 .3506E-03 

61.000    80.000    52.500         -.1965E-03-.2255E-03 .4047E-03 

122.000    80.000    52.500         -.1987E-03-.2184E-03 .4038E-03 

183.000    80.000    52.500         -.1953E-03-.2189E-03 .3980E-03 

244.000    80.000    52.500         -.1653E-03-.1939E-03 .3422E-03 

305.000    80.000    52.500         -.1073E-03-.1121E-03 .2110E-03 

.000   140.000    52.500         -.4651E-04-.1700E-03 .2117E-03 

61.000   140.000    52.500         -.4349E-04-.2068E-03 .2466E-03 

122.000   140.000    52.500         -.3137E-04-.2164E-03 .2460E-03 

183.000   140.000    52.500         -.3996E-04-.2051E-03 .2419E-03 

244.000   140.000    52.500         -.4384E-04-.1687E-03 .2083E-03 

305.000   140.000    52.500         -.2007E-04-.1083E-03 .1266E-03 

.000    80.000    59.000         -.1231E-03-.1325E-03 .5224E-03 

61.000    80.000    59.000         -.1297E-03-.1398E-03 .5974E-03 

122.000    80.000    59.000         -.1141E-03-.1069E-03 .5772E-03 

183.000    80.000    59.000         -.1238E-03-.1258E-03 .5802E-03 

244.000    80.000    59.000         -.1185E-03-.1354E-03 .5148E-03 
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305.000    80.000    59.000         -.6394E-04-.5387E-04 .2988E-03 

.000   140.000    59.000          .1904E-04-.1323E-03 .3082E-03 

61.000   140.000    59.000          .4239E-04-.1582E-03 .3547E-03 

122.000   140.000    59.000          .6966E-04-.1618E-03 .3444E-03 

183.000   140.000    59.000          .4885E-04-.1559E-03 .3447E-03 

244.000   140.000    59.000          .2015E-04-.1311E-03 .3046E-03 

305.000   140.000    59.000          .3035E-04-.8161E-04 .1772E-03 

.000    80.000    69.000         -.1421E-03-.1514E-03 .5196E-03 

61.000    80.000    69.000         -.1586E-03-.1692E-03 .6065E-03 

122.000    80.000    69.000         -.1512E-03-.1489E-03 .6035E-03 

183.000    80.000    69.000         -.1542E-03-.1586E-03 .5938E-03 

244.000    80.000    69.000         -.1381E-03-.1532E-03 .5127E-03 

305.000    80.000    69.000         -.8079E-04-.7464E-04 .3091E-03 

.000   140.000    69.000         -.2066E-04-.1397E-03 .3272E-03 

61.000   140.000    69.000         -.1072E-04-.1684E-03 .3839E-03 

122.000   140.000    69.000          .7964E-05-.1734E-03 .3819E-03 

183.000   140.000    69.000         -.5435E-05-.1662E-03 .3753E-03 

244.000   140.000    69.000         -.1965E-04-.1389E-03 .3243E-03 

305.000   140.000    69.000          .6838E-06-.8683E-04 .1939E-03 

.000    80.000    85.000         -.1549E-03-.1600E-03 .4926E-03 

61.000    80.000    85.000         -.1805E-03-.1861E-03 .5866E-03 

122.000    80.000    85.000         -.1818E-03-.1777E-03 .5995E-03 

183.000    80.000    85.000         -.1779E-03-.1789E-03 .5786E-03 

244.000    80.000    85.000         -.1516E-03-.1609E-03 .4868E-03 

305.000    80.000    85.000         -.9428E-04-.8864E-04 .3041E-03 

.000   140.000    85.000         -.5581E-04-.1413E-03 .3297E-03 

61.000   140.000    85.000         -.5850E-04-.1717E-03 .3934E-03 

122.000   140.000    85.000         -.4796E-04-.1785E-03 .3990E-03 

183.000   140.000    85.000         -.5430E-04-.1698E-03 .3864E-03 

244.000   140.000    85.000         -.5518E-04-.1407E-03 .3278E-03 

305.000   140.000    85.000         -.2585E-04-.8891E-04 .2005E-03 

.000    80.000   115.000         -.1483E-03-.1471E-03 .4163E-03 

61.000    80.000   115.000         -.1785E-03-.1760E-03 .5048E-03 

122.000    80.000   115.000         -.1866E-03-.1770E-03 .5281E-03 

183.000    80.000   115.000         -.1775E-03-.1720E-03 .5012E-03 

244.000    80.000   115.000         -.1459E-03-.1473E-03 .4120E-03 

305.000    80.000   115.000         -.9489E-04-.8790E-04 .2656E-03 

.000   140.000   115.000         -.7554E-04-.1271E-03 .2940E-03 

61.000   140.000   115.000         -.8728E-04-.1557E-03 .3557E-03 

122.000   140.000   115.000         -.8361E-04-.1634E-03 .3664E-03 

183.000   140.000   115.000         -.8418E-04-.1544E-03 .3506E-03 

244.000   140.000   115.000         -.7542E-04-.1266E-03 .2931E-03 

305.000   140.000   115.000         -.4226E-04-.8111E-04 .1826E-03 

.000    80.000   155.000         -.1242E-03-.1192E-03 .3193E-03 

61.000    80.000   155.000         -.1523E-03-.1451E-03 .3922E-03 

122.000    80.000   155.000         -.1626E-03-.1501E-03 .4167E-03 

183.000    80.000   155.000         -.1523E-03-.1431E-03 .3911E-03 

244.000    80.000   155.000         -.1225E-03-.1192E-03 .3164E-03 

305.000    80.000   155.000         -.8186E-04-.7427E-04 .2083E-03 

.000   140.000   155.000         -.7315E-04-.1027E-03 .2339E-03 

61.000   140.000   155.000         -.8719E-04-.1265E-03 .2854E-03 

122.000   140.000   155.000         -.8697E-04-.1338E-03 .2969E-03 

183.000   140.000   155.000         -.8497E-04-.1257E-03 .2821E-03 

244.000   140.000   155.000         -.7335E-04-.1023E-03 .2335E-03 

305.000   140.000   155.000         -.4318E-04-.6632E-04 .1471E-03 

.000    80.000   195.000         -.1009E-03-.9588E-04 .2508E-03 

61.000    80.000   195.000         -.1244E-03-.1174E-03 .3094E-03 

122.000    80.000   195.000         -.1339E-03-.1225E-03 .3305E-03 

183.000    80.000   195.000         -.1247E-03-.1161E-03 .3090E-03 

244.000    80.000   195.000         -.9956E-04-.9586E-04 .2486E-03 

305.000    80.000   195.000         -.6719E-04-.6054E-04 .1649E-03 

.000   140.000   195.000         -.6129E-04-.8331E-04 .1860E-03 
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61.000   140.000   195.000         -.7358E-04-.1029E-03 .2277E-03 

122.000   140.000   195.000         -.7405E-04-.1092E-03 .2376E-03 

183.000   140.000   195.000         -.7187E-04-.1024E-03 .2252E-03 

244.000   140.000   195.000         -.6152E-04-.8303E-04 .1859E-03 

305.000   140.000   195.000         -.3662E-04-.5406E-04 .1176E-03 

.000    80.000   255.000         -.8486E-04-.7991E-04 .2062E-03 

61.000    80.000   255.000         -.1050E-03-.9817E-04 .2551E-03 

122.000    80.000   255.000         -.1134E-03-.1029E-03 .2734E-03 

183.000    80.000   255.000         -.1054E-03-.9722E-04 .2550E-03 

244.000    80.000   255.000         -.8378E-04-.7987E-04 .2045E-03 

305.000    80.000   255.000         -.5684E-04-.5083E-04 .1362E-03 

.000   140.000   255.000         -.5233E-04-.6987E-04 .1541E-03 

61.000   140.000   255.000         -.6305E-04-.8643E-04 .1890E-03 

122.000   140.000   255.000         -.6374E-04-.9186E-04 .1975E-03 

183.000   140.000   255.000         -.6167E-04-.8603E-04 .1870E-03 

244.000   140.000   255.000         -.5256E-04-.6964E-04 .1540E-03 

305.000   140.000   255.000         -.3146E-04-.4545E-04 .9763E-04 

 

SIMULAÇÃO VAGÃO HFU 

 

SAÍDA CONTATO 

 

PONTO NODAL  PRESSAO 

1       .00000000E+00 

2       .00000000E+00 

3       .00000000E+00 

4       .00000000E+00 

5       .00000000E+00 

6       .00000000E+00 

7       .00000000E+00 

8       .00000000E+00 

9       .00000000E+00 

10       .00000000E+00 

11       .00000000E+00 

12       .48613130E+00 

13       .56103100E+00 

14       .72553990E+00 

15       .54233570E+00 

16       .85046850E+00 

17       .00000000E+00 

18       .85046850E+00 

19       .54233570E+00 

20       .72553990E+00 

21       .56103100E+00 

22       .48613130E+00 

23       .71368390E+00 

24       .13268370E+01 

25       .18715380E+01 

26       .12554820E+01 

27       .14045110E+01 

28       .00000000E+00 

29       .14045110E+01 

30       .12554820E+01 

31       .18715380E+01 

32       .13268370E+01 

33       .71368390E+00 

34       .13862750E+01 

35       .13358350E+01 

36       .17061110E+01 

37       .13728350E+01 

38       .21308220E+01 

39       .00000000E+00 
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40       .21308220E+01 

41       .13728350E+01 

42       .17061110E+01 

43       .13358350E+01 

44       .13862750E+01 

45       .64012680E+00 

46       .12696230E+01 

47       .17922470E+01 

48       .11166090E+01 

49       .13386620E+01 

50       .00000000E+00 

51       .13386620E+01 

52       .11166090E+01 

53       .17922470E+01 

54       .12696230E+01 

55       .64012680E+00 

56       .13179060E+01 

57       .13208530E+01 

58       .16937090E+01 

59       .12963700E+01 

60       .20786090E+01 

61       .00000000E+00 

62       .20786090E+01 

63       .12963700E+01 

64       .16937090E+01 

65       .13208530E+01 

66       .13179060E+01 

67       .74173740E+00 

68       .14486770E+01 

69       .19919030E+01 

70       .12990430E+01 

71       .15169600E+01 

72       .00000000E+00 

73       .15169600E+01 

74       .12990430E+01 

75       .19919030E+01 

76       .14486770E+01 

77       .74173740E+00 

78       .10620070E+01 

79       .11072270E+01 

80       .13877460E+01 

81       .10622580E+01 

82       .17382550E+01 

83       .00000000E+00 

84       .17382550E+01 

85       .10622580E+01 

86       .13877460E+01 

87       .11072270E+01 

88       .10620070E+01 

89       .72801310E+00 

90       .20527000E+01 

91       .18976330E+01 

92       .12509190E+01 

93       .14641340E+01 

94       .00000000E+00 

95       .14641340E+01 

96       .12509190E+01 

97       .18976330E+01 

98       .20527000E+01 

99       .72801310E+00 

100       .11412080E+01 

101       .16378400E+01 
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102       .13690020E+01 

103       .10980730E+01 

104       .17760710E+01 

105       .00000000E+00 

106       .17760710E+01 

107       .10980730E+01 

108       .13690020E+01 

109       .16378400E+01 

110       .11412080E+01 

111       .12386270E+00 

112       .11148540E+01 

113       .10248140E+01 

114       .65111980E+00 

115       .79249810E+00 

116       .00000000E+00 

117       .79249810E+00 

118       .65111980E+00 

119       .10248140E+01 

120       .11148540E+01 

121       .12386270E+00 

 

SAÍDA OUTFLEX 

 

S U P E R E S T R U T U R A 

 

MOMENTOS FLETORES E ESFORCOS CORTANTES 

PONTO   F. CORTANTE        M. FLETOR      St(kgf/cm2)        Txy (kgf/cm2) 

1     -.9081456E+02      .2429399E-01      .9613949E-05     -.1441501E+00 

2     -.1629372E+03      .2724458E+04      .1078160E+01     -.2586305E+00 

3      .2393695E+03      .7612588E+04      .3012557E+01      .3799517E+00 

4      .1076775E+03      .1229480E+04      .4865464E+00      .1709166E+00 

5      .1669650E-02     -.1641883E+04     -.6497484E+00      .2650238E-05 

6      .2539170E-02     -.1641959E+04     -.6497782E+00      .4030429E-05 

7     -.1076766E+03     -.1642073E+04     -.6498235E+00     -.1709153E+00 

8     -.2393723E+03      .1229186E+04      .4864302E+00     -.3799561E+00 

9      .1629341E+03      .7612373E+04      .3012472E+01      .2586255E+00 

10      .9081496E+02      .2724406E+04      .1078139E+01      .1441507E+00 

11     -.9081496E+02      .4541218E-01      .1797113E-04     -.1441507E+00 

12      .2917336E+03      .3774062E+00      .1493523E-03      .4630693E+00 

13      .7822366E+03     -.8751109E+04     -.3463108E+01      .1241645E+01 

14     -.1114280E+04     -.3221876E+05     -.1275004E+02     -.1768698E+01 

15     -.6802703E+03     -.2504420E+04     -.9910831E+00     -.1079794E+01 

16      .1943649E-02      .1563717E+05      .6188155E+01      .3085158E-05 

17     -.7309018E-02      .1563641E+05      .6187853E+01     -.1160162E-04 

18      .6803704E+03      .1563762E+05      .6188330E+01      .1079953E+01 

19      .1114166E+04     -.2505488E+04     -.9915059E+00      .1768518E+01 

20     -.7822028E+03     -.3221681E+05     -.1274928E+02     -.1241592E+01 

21     -.2916814E+03     -.8750505E+04     -.3462869E+01     -.4629863E+00 

22      .2916814E+03     -.1109820E+00     -.4391932E-04      .4629863E+00 

23      .4281987E+03      .3057695E+00      .1210033E-03      .6796805E+00 

24      .1588210E+04     -.1284540E+05     -.5083357E+01      .2520969E+01 

25     -.2127932E+04     -.6049157E+05     -.2393855E+02     -.3377669E+01 

26     -.1123583E+04     -.3746689E+04     -.1482691E+01     -.1783464E+01 

27      .2138492E-01      .2621575E+05      .1037445E+02      .3394431E-04 

28      .1001420E-01      .2621571E+05      .1037444E+02      .1589556E-04 

29      .1123619E+04      .2621525E+05      .1037426E+02      .1783522E+01 

30      .2127974E+04     -.3748136E+04     -.1483263E+01      .3377737E+01 

31     -.1588287E+04     -.6049409E+05     -.2393955E+02     -.2521091E+01 

32     -.4282114E+03     -.1284612E+05     -.5083641E+01     -.6797006E+00 

33      .4282114E+03     -.1589199E+00     -.6288994E-04      .6797006E+00 

34      .8317743E+03     -.8413590E+00     -.3329540E-03      .1320277E+01 

35      .1999777E+04     -.2495505E+05     -.9875553E+01      .3174249E+01 
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36     -.2803452E+04     -.8494768E+05     -.3361665E+02     -.4449924E+01 

37     -.1705161E+04     -.1018850E+05     -.4031930E+01     -.2706605E+01 

38     -.1417834E+00      .3528221E+05      .1396236E+02     -.2250530E-03 

39     -.1249892E+00      .3528593E+05      .1396383E+02     -.1983955E-03 

40      .1705114E+04      .3528935E+05      .1396518E+02      .2706531E+01 

41      .2803830E+04     -.1018027E+05     -.4028677E+01      .4450524E+01 

42     -.1999889E+04     -.8494877E+05     -.3361708E+02     -.3174427E+01 

43     -.8318205E+03     -.2495337E+05     -.9874887E+01     -.1320350E+01 

44      .8318205E+03     -.9845003E+00     -.3895999E-03      .1320350E+01 

45      .3841068E+03     -.8125748E-01     -.3215632E-04      .6096933E+00 

46      .1494255E+04     -.1152327E+05     -.4560144E+01      .2371833E+01 

47     -.1991326E+04     -.5635080E+05     -.2229991E+02     -.3160835E+01 

48     -.1070932E+04     -.3248714E+04     -.1285625E+01     -.1699892E+01 

49      .2095435E-01      .2530978E+05      .1001593E+02      .3326088E-04 

50     -.5426953E-01      .2530924E+05      .1001572E+02     -.8614211E-04 

51      .1070937E+04      .2531028E+05      .1001613E+02      .1699900E+01 

52      .1991351E+04     -.3247931E+04     -.1285315E+01      .3160875E+01 

53     -.1494290E+04     -.5635087E+05     -.2229993E+02     -.2371889E+01 

54     -.3840852E+03     -.1152256E+05     -.4559864E+01     -.6096591E+00 

55      .3840852E+03      .8686712E-01      .3437624E-04      .6096591E+00 

56      .7909789E+03      .2637829E+00      .1043878E-03      .1255522E+01 

57      .1945920E+04     -.2373001E+05     -.9390764E+01      .3088762E+01 

58     -.2732979E+04     -.8210987E+05     -.3249363E+02     -.4338061E+01 

59     -.1663506E+04     -.9231224E+04     -.3653105E+01     -.2640485E+01 

60     -.2057109E+00      .3512863E+05      .1390158E+02     -.3265253E-03 

61     -.9118035E-01      .3513457E+05      .1390393E+02     -.1447307E-03 

62      .1663510E+04      .3513677E+05      .1390480E+02      .2640492E+01 

63      .2732875E+04     -.9225664E+04     -.3650905E+01      .4337896E+01 

64     -.1946007E+04     -.8210356E+05     -.3249114E+02     -.3088901E+01 

65     -.7907101E+03     -.2372229E+05     -.9387709E+01     -.1255095E+01 

66      .7907101E+03      .1008288E+01      .3990134E-03      .1255095E+01 

67      .4451685E+03      .1225330E+00      .4849044E-04      .7066167E+00 

68      .1711859E+04     -.1335444E+05     -.5284801E+01      .2717236E+01 

69     -.2284586E+04     -.6471016E+05     -.2560798E+02     -.3626327E+01 

70     -.1213589E+04     -.3788067E+04     -.1499066E+01     -.1926332E+01 

71      .3121629E-01      .2857440E+05      .1130785E+02      .4954967E-04 

72      .5558724E-01      .2857405E+05      .1130771E+02      .8823372E-04 

73      .1213576E+04      .2857296E+05      .1130728E+02      .1926311E+01 

74      .2284376E+04     -.3789310E+04     -.1499557E+01      .3625994E+01 

75     -.1711805E+04     -.6470608E+05     -.2560637E+02     -.2717151E+01 

76     -.4450598E+03     -.1335182E+05     -.5283763E+01     -.7064441E+00 

77      .4450598E+03     -.1055377E+00     -.4176481E-04      .7064441E+00 

78      .6375191E+03      .9402316E+00      .3720813E-03      .1011935E+01 

79      .1605974E+04     -.1912461E+05     -.7568251E+01      .2549165E+01 

80     -.2268046E+04     -.6730402E+05     -.2663446E+02     -.3600074E+01 

81     -.1391547E+04     -.6823589E+04     -.2700324E+01     -.2208805E+01 

82     -.1330783E-01      .3028568E+05      .1198506E+02     -.2112355E-04 

83     -.8900645E-01      .3028894E+05      .1198635E+02     -.1412801E-03 

84      .1391421E+04      .3029085E+05      .1198711E+02      .2208605E+01 

85      .2268135E+04     -.6814466E+04     -.2696713E+01      .3600214E+01 

86     -.1605910E+04     -.6729844E+05     -.2663225E+02     -.2549063E+01 

87     -.6374139E+03     -.1912184E+05     -.7567153E+01     -.1011768E+01 

88      .6374139E+03     -.5462785E+00     -.2161807E-03      .1011768E+01 

89      .4369350E+03     -.5060294E-01     -.2002529E-04      .6935475E+00 

90      .1645030E+04     -.1310795E+05     -.5187258E+01      .2611158E+01 

91     -.2202717E+04     -.6245842E+05     -.2471690E+02     -.3496376E+01 

92     -.1171383E+04     -.3718878E+04     -.1471685E+01     -.1859339E+01 

93      .3169969E-01      .2751834E+05      .1088993E+02      .5031696E-04 

94      .2658169E-01      .2751782E+05      .1088973E+02      .4219315E-04 

95      .1171414E+04      .2751721E+05      .1088948E+02      .1859387E+01 

96      .2202712E+04     -.3719776E+04     -.1472040E+01      .3496369E+01 

97     -.1645085E+04     -.6245852E+05     -.2471694E+02     -.2611246E+01 
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98     -.4368694E+03     -.1310634E+05     -.5186620E+01     -.6934435E+00 

99      .4368694E+03      .2403375E+00      .9510963E-04      .6934435E+00 

100      .6849915E+03      .5998638E+00      .2373863E-03      .1087288E+01 

101      .1649408E+04     -.2054808E+05     -.8131567E+01      .2618108E+01 

102     -.2328398E+04     -.7002970E+05     -.2771311E+02     -.3695871E+01 

103     -.1421936E+04     -.7939331E+04     -.3141860E+01     -.2257041E+01 

104     -.1026895E+00      .2997860E+05      .1186354E+02     -.1629993E-03 

105     -.9641770E-01      .2998065E+05      .1186435E+02     -.1530440E-03 

106      .1421958E+04      .2998323E+05      .1186537E+02      .2257077E+01 

107      .2328219E+04     -.7934779E+04     -.3140059E+01      .3695586E+01 

108     -.1649121E+04     -.7001990E+05     -.2770923E+02     -.2617652E+01 

109     -.6848461E+03     -.2054576E+05     -.8130647E+01     -.1087057E+01 

110      .6848461E+03      .9568367E-01      .3786524E-04      .1087057E+01 

111      .2230819E+03     -.4860508E-01     -.1923467E-04      .3540982E+00 

112      .8793701E+03     -.6692645E+04     -.2648504E+01      .1395826E+01 

113     -.1170961E+04     -.3307400E+05     -.1308849E+02     -.1858669E+01 

114     -.6341352E+03     -.1848468E+04     -.7315010E+00     -.1006564E+01 

115     -.1796019E-01      .1506201E+05      .5960544E+01     -.2850825E-04 

116      .3467446E-02      .1506299E+05      .5960932E+01      .5503883E-05 

117      .6340988E+03      .1506315E+05      .5960994E+01      .1006506E+01 

118      .1170962E+04     -.1846254E+04     -.7306246E+00      .1858670E+01 

119     -.8793324E+03     -.3307195E+05     -.1308768E+02     -.1395766E+01 

120     -.2230766E+03     -.6692294E+04     -.2648366E+01     -.3540899E+00 

121      .2230766E+03     -.7372425E-01     -.2917517E-04      .3540899E+00 

122      .1136883E-01     -.1220520E+00     -.8857778E-04      .1321957E-03 

123     -.4990647E+03     -.4688127E+00     -.3402354E-03     -.5803078E+01 

124     -.4990533E+03      .1522110E+05      .1104654E+02     -.5802946E+01 

125      .1995781E+04      .3044454E+05      .2209477E+02      .2320676E+02 

126      .1995693E+04     -.3042266E+05     -.2207889E+02      .2320573E+02 

127      .7254769E+04     -.9129034E+05     -.6625291E+02      .8435777E+02 

128     -.8995489E+04     -.3125633E+06     -.2268392E+03     -.1045987E+03 

129     -.2784530E+04     -.3820339E+05     -.2772567E+02     -.3237826E+02 

130     -.2784386E+04      .4672923E+05      .3391319E+02     -.3237658E+02 

131      .2178575E+04      .1316548E+06      .9554694E+02      .2533227E+02 

132      .2178600E+04      .6520692E+05      .4732316E+02      .2533256E+02 

133      .8254380E+04     -.1237801E+04     -.8983200E+00      .9598116E+02 

134     -.7995665E+04     -.2529919E+06     -.1836059E+03     -.9297285E+02 

135     -.2311844E+04     -.9117581E+04     -.6616978E+01     -.2688190E+02 

136     -.2312056E+04      .6139586E+05      .4455733E+02     -.2688437E+02 

137      .2738353E+04      .1319128E+06      .9573417E+02      .3184131E+02 

138      .2738554E+04      .4839533E+05      .3512235E+02      .3184365E+02 

139      .8193438E+04     -.3512585E+05     -.2549218E+02      .9527254E+02 

140     -.8056774E+04     -.2850257E+06     -.2068541E+03     -.9368343E+02 

141     -.2918519E+04     -.3929698E+05     -.2851933E+02     -.3393626E+02 

142     -.2918380E+04      .4971879E+05      .3608284E+02     -.3393465E+02 

143      .4647359E-01      .1387324E+06      .1006834E+03      .5403906E-03 

144     -.1522359E-01     -.1387313E+06     -.1006826E+03     -.1770185E-03 

145      .1429879E-01      .2365115E+00      .1716454E-03      .1662650E-03 

146     -.4990721E+03     -.7903485E+00     -.5735863E-03     -.5803164E+01 

147     -.4990587E+03      .1522188E+05      .1104710E+02     -.5803008E+01 

148      .1995607E+04      .3044177E+05      .2209276E+02      .2320473E+02 

149      .1995797E+04     -.3042268E+05     -.2207891E+02      .2320694E+02 

150      .7255112E+04     -.9128828E+05     -.6625141E+02      .8436177E+02 

151     -.8995175E+04     -.3125661E+06     -.2268412E+03     -.1045951E+03 

152     -.2784585E+04     -.3821286E+05     -.2773254E+02     -.3237889E+02 

153     -.2784746E+04      .4671686E+05      .3390421E+02     -.3238077E+02 

154      .2178679E+04      .1316546E+06      .9554679E+02      .2533348E+02 

155      .2178196E+04      .6520679E+05      .4732307E+02      .2532786E+02 

156      .8254608E+04     -.1224514E+04     -.8886766E+00      .9598382E+02 

157     -.7995878E+04     -.2529870E+06     -.1836024E+03     -.9297533E+02 

158     -.2311794E+04     -.9111534E+04     -.6612590E+01     -.2688132E+02 

159     -.2311919E+04      .6140056E+05      .4456074E+02     -.2688278E+02 
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160      .2738407E+04      .1319141E+06      .9573515E+02      .3184195E+02 

161      .2738425E+04      .4839111E+05      .3511929E+02      .3184215E+02 

162      .8193349E+04     -.3513055E+05     -.2549559E+02      .9527149E+02 

163     -.8056633E+04     -.2850265E+06     -.2068547E+03     -.9368179E+02 

164     -.2918191E+04     -.3929390E+05     -.2851709E+02     -.3393246E+02 

165     -.2918747E+04      .4971320E+05      .3607877E+02     -.3393892E+02 

166      .3612191E-01      .1387330E+06      .1006839E+03      .4200222E-03 

167     -.4871912E-02     -.1387328E+06     -.1006837E+03     -.5665014E-04 

 

REACOES ENTRE OS DORMENTES E OS TRILHOS 

 

ELEMENTO        REACAO (kgf) 

155         -499.07 

156         2494.43 

157         5258.78 

158         6210.02 

159         4962.97 

160         6075.59 

161         5683.93 

162         5050.57 

163         5455.34 

164         5138.27 

165         2918.62 

166         -499.07 

167         2494.58 

168         5258.83 

169         6210.29 

170         4962.95 

171         6075.71 

172         5683.74 

173         5050.46 

174         5455.29 

175         5138.28 

176         2918.53 

 

SOMA =      97499.07 

 

SAIDA RESPOSTA 

 

D E S L O C A M E N T O S   E                           R O T A C O E S 

 

PONTO NODAL   DESLOCAMENTO   ROTACAO 

1      -.97022530E-02       .10384990E-03 

2      -.67471990E-02       .87805750E-04 

3      -.48822050E-02       .26932000E-04 

4      -.49296430E-02      -.19352150E-04 

5      -.54837170E-02      -.17193230E-04 

6      -.57130130E-02      -.38750130E-08 

7      -.54839170E-02       .17186140E-04 

8      -.49300110E-02       .19346600E-04 

9      -.48826930E-02      -.26935650E-04 

10      -.67477660E-02      -.87807540E-04 

11      -.97028640E-02      -.10385100E-03 

12      -.30279270E-01      -.72632410E-04 

13      -.32303640E-01      -.57171600E-04 

14      -.33140390E-01       .15207610E-04 

15      -.31800420E-01       .69736210E-04 

16      -.30089130E-01       .49114500E-04 

17      -.29434230E-01       .32145500E-08 

18      -.30088960E-01      -.49108140E-04 

19      -.31800090E-01      -.69729490E-04 

20      -.33139880E-01      -.15202140E-04 
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21      -.32303020E-01       .57173890E-04 

22      -.30278620E-01       .72633050E-04 

23      -.47948510E-01      -.45172450E-03 

24      -.60743810E-01      -.37607930E-03 

25      -.66950990E-01       .55795190E-04 

26      -.59659500E-01       .39205470E-03 

27      -.50075860E-01       .27443810E-03 

28      -.46416920E-01      -.17026030E-07 

29      -.50076780E-01      -.27447210E-03 

30      -.59661230E-01      -.39208050E-03 

31      -.66953150E-01      -.55800370E-04 

32      -.60745820E-01       .37609030E-03 

33      -.47950130E-01       .45173900E-03 

34      -.60892460E-01      -.23740520E-03 

35      -.67573740E-01      -.19331900E-03 

36      -.70990820E-01       .84255380E-06 

37      -.68454590E-01       .15024150E-03 

38      -.64656210E-01       .11083500E-03 

39      -.63178170E-01       .16418710E-07 

40      -.64655440E-01      -.11081360E-03 

41      -.68453550E-01      -.15024320E-03 

42      -.70990040E-01      -.85537690E-06 

43      -.67573360E-01       .19330230E-03 

44      -.60892620E-01       .23738520E-03 

45      -.53681160E-01      -.39909080E-03 

46      -.64975280E-01      -.33123030E-03 

47      -.70236560E-01       .68472920E-04 

48      -.63015510E-01       .38045020E-03 

49      -.53745490E-01       .26497140E-03 

50      -.50212520E-01       .18871910E-08 

51      -.53745410E-01      -.26497130E-03 

52      -.63015540E-01      -.38045850E-03 

53      -.70236890E-01      -.68486540E-04 

54      -.64976070E-01       .33121120E-03 

55      -.53682620E-01       .39906690E-03 

56      -.62885640E-01      -.22127850E-03 

57      -.69104790E-01      -.17935750E-03 

58      -.72196480E-01       .76224230E-05 

59      -.69572050E-01       .15106120E-03 

60      -.65776390E-01       .11039230E-03 

61      -.64303740E-01       .53783530E-07 

62      -.65773660E-01      -.11029880E-03 

63      -.69567150E-01      -.15099220E-03 

64      -.72190010E-01      -.75742640E-05 

65      -.69097150E-01       .17938540E-03 

66      -.62877370E-01       .22129690E-03 

67      -.57094050E-01      -.46800640E-03 

68      -.70347810E-01      -.38936230E-03 

69      -.76645110E-01       .70351290E-04 

70      -.68570970E-01       .42890850E-03 

71      -.58110450E-01       .29916280E-03 

72      -.54121400E-01       .17037970E-07 

73      -.58109500E-01      -.29912230E-03 

74      -.68568770E-01      -.42885660E-03 

75      -.76641600E-01      -.70314530E-04 

76      -.70343810E-01       .38936060E-03 

77      -.57090440E-01       .46798790E-03 

78      -.56760300E-01      -.17088810E-03 

79      -.61549100E-01      -.13710250E-03 

80      -.63797400E-01       .15588180E-04 

81      -.61407490E-01       .13199570E-03 

82      -.58119840E-01       .95153650E-04 
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83      -.56850670E-01       .33745910E-07 

84      -.58118200E-01      -.95099680E-04 

85      -.61404740E-01      -.13196790E-03 

86      -.63794230E-01      -.15583820E-04 

87      -.61546060E-01       .13709090E-03 

88      -.56757700E-01       .17087220E-03 

89      -.53214570E-01      -.45593070E-03 

90      -.66120560E-01      -.37873780E-03 

91      -.72260740E-01       .66266500E-04 

92      -.64508270E-01       .41267700E-03 

93      -.54437880E-01       .28809800E-03 

94      -.50596490E-01       .71813080E-08 

95      -.54437460E-01      -.28807910E-03 

96      -.64507190E-01      -.41264560E-03 

97      -.72258730E-01      -.66229650E-04 

98      -.66117600E-01       .37876160E-03 

99      -.53211100E-01       .45594470E-03 

100      -.51681400E-01      -.18997350E-03 

101      -.57017590E-01      -.15367110E-03 

102      -.59664500E-01       .63500320E-05 

103      -.57429280E-01       .12878950E-03 

104      -.54191720E-01       .94178980E-04 

105      -.52935730E-01       .18504370E-07 

106      -.54190760E-01      -.94146900E-04 

107      -.57427640E-01      -.12877050E-03 

108      -.59662600E-01      -.63520300E-05 

109      -.57016140E-01       .15364790E-03 

110      -.51680750E-01       .18994570E-03 

111      -.32991930E-01      -.22952650E-03 

112      -.39483600E-01      -.19011430E-03 

113      -.42451100E-01       .44066400E-04 

114      -.38112160E-01       .22686950E-03 

115      -.32591120E-01       .15770220E-03 

116      -.30488240E-01       .12757120E-07 

117      -.32590520E-01      -.15768380E-03 

118      -.38111280E-01      -.22686910E-03 

119      -.42450500E-01      -.44088160E-04 

120      -.39483910E-01       .19007800E-03 

121      -.32993370E-01       .22948780E-03 

122       .36620580E-01      -.11269920E-02 

123       .22473330E-02      -.11269910E-02 

124      -.32410380E-01      -.11549740E-02 

125      -.68775090E-01      -.12389250E-02 

126      -.10713170E+00      -.12389600E-02 

127      -.14207640E+00      -.10151950E-02 

128      -.16378520E+00      -.27273520E-03 

129      -.15970540E+00       .37212860E-03 

130      -.14780070E+00       .35646180E-03 

131      -.14113620E+00       .28510530E-04 

132      -.14640700E+00      -.33341750E-03 

133      -.15899060E+00      -.45101750E-03 

134      -.16797160E+00       .16382840E-04 

135      -.15784410E+00       .49826790E-03 

136      -.14345360E+00       .40216090E-03 

137      -.13594840E+00       .46767720E-04 

138      -.14035770E+00      -.28472030E-03 

139      -.15019420E+00      -.30911040E-03 

140      -.15298160E+00       .27947290E-03 

141      -.13306840E+00       .87572120E-03 

142      -.10581920E+00       .85656030E-03 

143      -.84145700E-01       .51010490E-03 

144      -.76366610E-01       .13873180E-24 
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145       .36620700E-01      -.11270110E-02 

146       .22468570E-02      -.11270110E-02 

147      -.32411450E-01      -.11549930E-02 

148      -.68776780E-01      -.12389470E-02 

149      -.10713400E+00      -.12389810E-02 

150      -.14207930E+00      -.10152110E-02 

151      -.16378850E+00      -.27273910E-03 

152      -.15970850E+00       .37214970E-03 

153      -.14780270E+00       .35651090E-03 

154      -.14113620E+00       .28586150E-04 

155      -.14640460E+00      -.33333360E-03 

156      -.15898590E+00      -.45095810E-03 

157      -.16796570E+00       .16404890E-04 

158      -.15783790E+00       .49826150E-03 

159      -.14344790E+00       .40213440E-03 

160      -.13594370E+00       .46732100E-04 

161      -.14035410E+00      -.28475560E-03 

162      -.15019150E+00      -.30913690E-03 

163      -.15297950E+00       .27945950E-03 

164      -.13306660E+00       .87571770E-03 

165      -.10581750E+00       .85656380E-03 

166      -.84143780E-01       .51010900E-03 

167      -.76364620E-01       .13873290E-24 

 

SAIDA TIESAI 

 

ARQUIVO DE DADOS 

3    1    5    5    6 

280.000    30.000      .000    61.000      .000 

3      .000      .300    30.000  2000.000      .000      .000 

.000    40.000 

1      .000      .400    25.000  2196.000     -.370      .000 

.190    29.000 

3      .000      .400   200.000   800.000      .000      .000 

.200    29.000 

0 

1  -305.000    80.000 

2  -244.000    80.000 

3  -183.000    80.000 

4  -122.000    80.000 

5   -61.000    80.000 

6      .000    80.000 

7  -305.000   140.000 

8  -244.000   140.000 

9  -183.000   140.000 

10  -122.000   140.000 

11   -61.000   140.000 

12      .000   140.000 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  1 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       3234.65 

7       3603.75 

8       4067.94 

9       4672.10 

10       5066.63 
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11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  2 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       2375.80 

7       2726.40 

8       3430.21 

9       4141.05 

10       4230.41 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  3 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       2112.63 

7       2362.51 

8       2906.56 

9       3615.78 

10       3709.08 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  4 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1981.09 

7       2193.96 

8       2608.49 

9       3279.93 



I.52 

10       3407.19 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  5 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1914.83 

7       2112.71 

8       2458.32 

9       3090.62 

10       3249.22 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  6 

 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1896.87 

7       2089.60 

8       2404.46 

9       3008.27 

10       3196.21 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=    80.000  Z=     3.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=   140.000  Z=     3.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=    80.000  Z=     9.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=   140.000  Z=     9.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=    80.000  Z=    15.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=   140.000  Z=    15.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=    80.000  Z=    21.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=   140.000  Z=    21.000 

RUPTURA EM X=  -305.000  Y=   140.000  Z=    27.000 

RUPTURA EM X=  -183.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=  -122.000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   -61.000  Y=    80.000  Z=    47.500 
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RUPTURA EM X=      .000  Y=    80.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=  -183.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=  -122.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=   -61.000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=   140.000  Z=    47.500 

RUPTURA EM X=  -244.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=  -183.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=  -122.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   -61.000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=    80.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=  -244.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=  -183.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=  -122.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=   -61.000  Y=   140.000  Z=    52.500 

RUPTURA EM X=      .000  Y=   140.000  Z=    52.500 

 

INCREMENTO DE CARGA No:  7 

SUBCAMADA   MODULO (kgf/cm2) 

1       2000.00 

2       2000.00 

3       2000.00 

4       2000.00 

5       2000.00 

6       1899.59 

7       2092.17 

8       2397.18 

9       2989.94 

10       3192.31 

11        800.00 

12        800.00 

13        800.00 

14        800.00 

15        800.00 

16        800.00 

17        800.00 

 

P R O G R A M A   F L A P S 

 

* *  T E N S O E S   N O R M A I S  * * 

X         Y         Z                Sx        Sy        Sz 

-305.000    80.000     3.000          .1340E+01 .1646E+01-.6478E-03 

-244.000    80.000     3.000          .2464E+01 .2804E+01 .6785E+00 

-183.000    80.000     3.000          .3290E+01 .3521E+01 .1431E+01 

-122.000    80.000     3.000          .4423E+01 .4867E+01 .1690E+01 

-61.000    80.000     3.000          .4824E+01 .5397E+01 .1350E+01 

.000    80.000     3.000          .4979E+01 .5587E+01 .1653E+01 

-305.000   140.000     3.000          .1133E+01 .6778E+00-.4121E-03 

-244.000   140.000     3.000          .2179E+01 .1515E+01 .4169E+00 

-183.000   140.000     3.000          .3077E+01 .2302E+01 .8795E+00 

-122.000   140.000     3.000          .4003E+01 .2926E+01 .1038E+01 

-61.000   140.000     3.000          .4429E+01 .3096E+01 .8294E+00 

.000   140.000     3.000          .4421E+01 .3158E+01 .1016E+01 

-305.000    80.000     9.000          .8111E+00 .1257E+01 .3765E-02 

-244.000    80.000     9.000          .1518E+01 .1986E+01 .6529E+00 

-183.000    80.000     9.000          .2067E+01 .2326E+01 .1372E+01 

-122.000    80.000     9.000          .2749E+01 .3318E+01 .1621E+01 

-61.000    80.000     9.000          .3007E+01 .3753E+01 .1300E+01 

.000    80.000     9.000          .3074E+01 .3894E+01 .1587E+01 

-305.000   140.000     9.000          .9427E+00 .2820E+00 .2274E-02 

-244.000   140.000     9.000          .1663E+01 .7296E+00 .3782E+00 

-183.000   140.000     9.000          .2233E+01 .1188E+01 .7946E+00 

-122.000   140.000     9.000          .2955E+01 .1470E+01 .9388E+00 
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-61.000   140.000     9.000          .3366E+01 .1521E+01 .7532E+00 

.000   140.000     9.000          .3317E+01 .1551E+01 .9193E+00 

-305.000    80.000    15.000          .5138E+00 .8810E+00 .9780E-02 

-244.000    80.000    15.000          .9488E+00 .1332E+01 .5803E+00 

-183.000    80.000    15.000          .1291E+01 .1498E+01 .1211E+01 

-122.000    80.000    15.000          .1712E+01 .2175E+01 .1433E+01 

-61.000    80.000    15.000          .1893E+01 .2501E+01 .1157E+01 

.000    80.000    15.000          .1914E+01 .2584E+01 .1406E+01 

-305.000   140.000    15.000          .6776E+00 .1371E+00 .5870E-02 

-244.000   140.000    15.000          .1157E+01 .4002E+00 .3012E+00 

-183.000   140.000    15.000          .1522E+01 .6864E+00 .6280E+00 

-122.000   140.000    15.000          .2028E+01 .8315E+00 .7427E+00 

-61.000   140.000    15.000          .2340E+01 .8516E+00 .6013E+00 

.000   140.000    15.000          .2291E+01 .8620E+00 .7288E+00 

-305.000    80.000    21.000          .3720E+00 .6208E+00 .2274E-01 

-244.000    80.000    21.000          .6629E+00 .9181E+00 .5113E+00 

-183.000    80.000    21.000          .8870E+00 .1016E+01 .1049E+01 

-122.000    80.000    21.000          .1180E+01 .1483E+01 .1245E+01 

-61.000    80.000    21.000          .1328E+01 .1727E+01 .1022E+01 

.000    80.000    21.000          .1327E+01 .1771E+01 .1227E+01 

-305.000   140.000    21.000          .4763E+00 .1031E+00 .1369E-01 

-244.000   140.000    21.000          .8148E+00 .2930E+00 .2538E+00 

-183.000   140.000    21.000          .1075E+01 .5002E+00 .5190E+00 

-122.000   140.000    21.000          .1430E+01 .6057E+00 .6154E+00 

-61.000   140.000    21.000          .1651E+01 .6259E+00 .5099E+00 

.000   140.000    21.000          .1614E+01 .6287E+00 .6071E+00 

-305.000    80.000    27.000          .2622E+00 .4300E+00 .3951E-01 

-244.000    80.000    27.000          .4499E+00 .6143E+00 .4561E+00 

-183.000    80.000    27.000          .5925E+00 .6581E+00 .9113E+00 

-122.000    80.000    27.000          .7899E+00 .9735E+00 .1087E+01 

-61.000    80.000    27.000          .9081E+00 .1154E+01 .9153E+00 

.000    80.000    27.000          .8922E+00 .1174E+01 .1079E+01 

-305.000   140.000    27.000          .3357E+00 .6779E-01 .2383E-01 

-244.000   140.000    27.000          .5684E+00 .1899E+00 .2345E+00 

-183.000   140.000    27.000          .7475E+00 .3242E+00 .4663E+00 

-122.000   140.000    27.000          .9936E+00 .3917E+00 .5550E+00 

-61.000   140.000    27.000          .1156E+01 .4080E+00 .4749E+00 

.000   140.000    27.000          .1123E+01 .4064E+00 .5518E+00 

-305.000    80.000    32.500          .2692E+00 .3617E+00 .5805E-01 

-244.000    80.000    32.500          .4877E+00 .5720E+00 .4256E+00 

-183.000    80.000    32.500          .6563E+00 .6751E+00 .8233E+00 

-122.000    80.000    32.500          .8734E+00 .9577E+00 .9877E+00 

-61.000    80.000    32.500          .9729E+00 .1089E+01 .8580E+00 

.000    80.000    32.500          .9802E+00 .1121E+01 .9904E+00 

-305.000   140.000    32.500          .2643E+00 .1039E+00 .3508E-01 

-244.000   140.000    32.500          .4822E+00 .2528E+00 .2306E+00 

-183.000   140.000    32.500          .6656E+00 .4043E+00 .4447E+00 

-122.000   140.000    32.500          .8698E+00 .5019E+00 .5316E+00 

-61.000   140.000    32.500          .9857E+00 .5291E+00 .4710E+00 

.000   140.000    32.500          .9675E+00 .5322E+00 .5331E+00 

-305.000    80.000    37.500          .1959E+00 .2625E+00 .7625E-01 

-244.000    80.000    37.500          .3372E+00 .3944E+00 .4062E+00 

-183.000    80.000    37.500          .4411E+00 .4449E+00 .7592E+00 

-122.000    80.000    37.500          .5917E+00 .6431E+00 .9170E+00 

-61.000    80.000    37.500          .6741E+00 .7468E+00 .8227E+00 

.000    80.000    37.500          .6700E+00 .7634E+00 .9288E+00 

-305.000   140.000    37.500          .1957E+00 .7157E-01 .4615E-01 

-244.000   140.000    37.500          .3478E+00 .1679E+00 .2290E+00 

-183.000   140.000    37.500          .4738E+00 .2651E+00 .4281E+00 

-122.000   140.000    37.500          .6211E+00 .3300E+00 .5142E+00 

-61.000   140.000    37.500          .7122E+00 .3516E+00 .4715E+00 

.000   140.000    37.500          .6937E+00 .3514E+00 .5201E+00 
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-305.000    80.000    42.500          .1217E+00 .1680E+00 .9463E-01 

-244.000    80.000    42.500          .1738E+00 .2075E+00 .3922E+00 

-183.000    80.000    42.500          .2002E+00 .1863E+00 .7059E+00 

-122.000    80.000    42.500          .2791E+00 .2988E+00 .8592E+00 

-61.000    80.000    42.500          .3501E+00 .3822E+00 .7978E+00 

.000    80.000    42.500          .3290E+00 .3800E+00 .8800E+00 

-305.000   140.000    42.500          .1365E+00 .3226E-01 .5735E-01 

-244.000   140.000    42.500          .2215E+00 .6412E-01 .2323E+00 

-183.000   140.000    42.500          .2868E+00 .9430E-01 .4219E+00 

-122.000   140.000    42.500          .3810E+00 .1198E+00 .5089E+00 

-61.000   140.000    42.500          .4562E+00 .1341E+00 .4818E+00 

.000   140.000    42.500          .4323E+00 .1305E+00 .5192E+00 

-305.000    80.000    47.500          .1589E-01 .4874E-01 .1110E+00 

-244.000    80.000    47.500         -.7589E-01-.6402E-01 .3812E+00 

-183.000    80.000    47.500         -.1759E+00-.2188E+00 .6617E+00 

-122.000    80.000    47.500         -.2074E+00-.2255E+00 .8116E+00 

-61.000    80.000    47.500         -.1406E+00-.1548E+00 .7786E+00 

.000    80.000    47.500         -.1985E+00-.1899E+00 .8403E+00 

-305.000   140.000    47.500          .7297E-01-.3592E-01 .6732E-01 

-244.000   140.000    47.500          .6283E-01-.1111E+00 .2347E+00 

-183.000   140.000    47.500          .3711E-01-.1902E+00 .4150E+00 

-122.000   140.000    47.500          .6553E-01-.2326E+00 .5027E+00 

-61.000   140.000    47.500          .1349E+00-.2308E+00 .4898E+00 

.000   140.000    47.500          .9552E-01-.2417E+00 .5168E+00 

-305.000    80.000    52.500         -.7081E-01-.4711E-01 .1219E+00 

-244.000    80.000    52.500         -.2895E+00-.2953E+00 .3699E+00 

-183.000    80.000    52.500         -.5011E+00-.5715E+00 .6238E+00 

-122.000    80.000    52.500         -.6279E+00-.6793E+00 .7699E+00 

-61.000    80.000    52.500         -.5574E+00-.6117E+00 .7579E+00 

.000    80.000    52.500         -.6529E+00-.6797E+00 .8042E+00 

-305.000   140.000    52.500          .2533E-01-.9460E-01 .7398E-01 

-244.000   140.000    52.500         -.6403E-01-.2632E+00 .2345E+00 

-183.000   140.000    52.500         -.1660E+00-.4372E+00 .4066E+00 

-122.000   140.000    52.500         -.1904E+00-.5390E+00 .4940E+00 

-61.000   140.000    52.500         -.1203E+00-.5464E+00 .4916E+00 

.000   140.000    52.500         -.1764E+00-.5652E+00 .5109E+00 

-305.000    80.000    59.000          .1049E+00 .1201E+00 .1278E+00 

-244.000    80.000    59.000          .1766E+00 .1851E+00 .3582E+00 

-183.000    80.000    59.000          .2303E+00 .2188E+00 .5914E+00 

-122.000    80.000    59.000          .3077E+00 .3074E+00 .7335E+00 

-61.000    80.000    59.000          .3572E+00 .3599E+00 .7355E+00 

.000    80.000    59.000          .3486E+00 .3595E+00 .7710E+00 

-305.000   140.000    59.000          .8734E-01 .4529E-01 .7760E-01 

-244.000   140.000    59.000          .1633E+00 .9761E-01 .2320E+00 

-183.000   140.000    59.000          .2327E+00 .1489E+00 .3970E+00 

-122.000   140.000    59.000          .2985E+00 .1872E+00 .4834E+00 

-61.000   140.000    59.000          .3410E+00 .2042E+00 .4878E+00 

.000   140.000    59.000          .3285E+00 .2015E+00 .5019E+00 

-305.000    80.000    69.000          .8146E-01 .9256E-01 .1297E+00 

-244.000    80.000    69.000          .1350E+00 .1406E+00 .3375E+00 

-183.000    80.000    69.000          .1743E+00 .1642E+00 .5452E+00 

-122.000    80.000    69.000          .2335E+00 .2317E+00 .6796E+00 

-61.000    80.000    69.000          .2731E+00 .2732E+00 .6944E+00 

.000    80.000    69.000          .2654E+00 .2720E+00 .7191E+00 

-305.000   140.000    69.000          .6763E-01 .3499E-01 .7880E-01 

-244.000   140.000    69.000          .1257E+00 .7419E-01 .2230E+00 

-183.000   140.000    69.000          .1787E+00 .1123E+00 .3765E+00 

-122.000   140.000    69.000          .2292E+00 .1415E+00 .4595E+00 

-61.000   140.000    69.000          .2627E+00 .1550E+00 .4702E+00 

.000   140.000    69.000          .2524E+00 .1528E+00 .4789E+00 

-305.000    80.000    85.000          .5492E-01 .6342E-01 .1252E+00 

-244.000    80.000    85.000          .8893E-01 .9371E-01 .3025E+00 
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-183.000    80.000    85.000          .1130E+00 .1066E+00 .4769E+00 

-122.000    80.000    85.000          .1523E+00 .1521E+00 .5978E+00 

-61.000    80.000    85.000          .1798E+00 .1813E+00 .6237E+00 

.000    80.000    85.000          .1739E+00 .1801E+00 .6374E+00 

-305.000   140.000    85.000          .4674E-01 .2296E-01 .7617E-01 

-244.000   140.000    85.000          .8526E-01 .4794E-01 .2041E+00 

-183.000   140.000    85.000          .1199E+00 .7208E-01 .3398E+00 

-122.000   140.000    85.000          .1544E+00 .9102E-01 .4157E+00 

-61.000   140.000    85.000          .1780E+00 .1002E+00 .4317E+00 

.000   140.000    85.000          .1706E+00 .9844E-01 .4352E+00 

-305.000    80.000   115.000          .2781E-01 .3458E-01 .1074E+00 

-244.000    80.000   115.000          .4311E-01 .4818E-01 .2416E+00 

-183.000    80.000   115.000          .5288E-01 .5125E-01 .3713E+00 

-122.000    80.000   115.000          .7223E-01 .7549E-01 .4682E+00 

-61.000    80.000   115.000          .8673E-01 .9186E-01 .4991E+00 

.000    80.000   115.000          .8344E-01 .9124E-01 .5032E+00 

-305.000   140.000   115.000          .2592E-01 .1063E-01 .6535E-01 

-244.000   140.000   115.000          .4513E-01 .2189E-01 .1665E+00 

-183.000   140.000   115.000          .6144E-01 .3278E-01 .2732E+00 

-122.000   140.000   115.000          .8011E-01 .4139E-01 .3351E+00 

-61.000   140.000   115.000          .9359E-01 .4587E-01 .3530E+00 

.000   140.000   115.000          .8945E-01 .4482E-01 .3522E+00 

-305.000    80.000   155.000          .1035E-01 .1589E-01 .8277E-01 

-244.000    80.000   155.000          .1433E-01 .1943E-01 .1770E+00 

-183.000    80.000   155.000          .1576E-01 .1705E-01 .2667E+00 

-122.000    80.000   155.000          .2253E-01 .2774E-01 .3380E+00 

-61.000    80.000   155.000          .2837E-01 .3550E-01 .3662E+00 

.000    80.000   155.000          .2694E-01 .3551E-01 .3655E+00 

-305.000   140.000   155.000          .1244E-01 .2708E-02 .5041E-01 

-244.000   140.000   155.000          .1955E-01 .5491E-02 .1239E+00 

-183.000   140.000   155.000          .2446E-01 .8251E-02 .2012E+00 

-122.000   140.000   155.000          .3303E-01 .1035E-01 .2472E+00 

-61.000   140.000   155.000          .3976E-01 .1165E-01 .2633E+00 

.000   140.000   155.000          .3791E-01 .1119E-01 .2607E+00 

-305.000    80.000   195.000          .4460E-02 .9014E-02 .6478E-01 

-244.000    80.000   195.000          .4984E-02 .9404E-02 .1360E+00 

-183.000    80.000   195.000          .4080E-02 .5749E-02 .2034E+00 

-122.000    80.000   195.000          .6690E-02 .1156E-01 .2583E+00 

-61.000    80.000   195.000          .9509E-02 .1605E-01 .2816E+00 

.000    80.000   195.000          .8757E-02 .1631E-01 .2800E+00 

-305.000   140.000   195.000          .7544E-02 .8047E-04 .3947E-01 

-244.000   140.000   195.000          .1072E-01 .8845E-04 .9577E-01 

-183.000   140.000   195.000          .1218E-01 .1384E-03 .1549E+00 

-122.000   140.000   195.000          .1715E-01 .1354E-03 .1905E+00 

-61.000   140.000   195.000          .2139E-01 .2834E-03 .2037E+00 

.000   140.000   195.000          .2030E-01 .1393E-03 .2011E+00 

-305.000    80.000   255.000          .1754E-02 .5656E-02 .5306E-01 

-244.000    80.000   255.000          .7811E-03 .4732E-02 .1102E+00 

-183.000    80.000   255.000         -.1089E-02 .7899E-03 .1641E+00 

-122.000    80.000   255.000         -.3600E-03 .4251E-02 .2087E+00 

-61.000    80.000   255.000          .1040E-02 .7145E-02 .2283E+00 

.000    80.000   255.000          .6192E-03 .7468E-02 .2265E+00 

-305.000   140.000   255.000          .5066E-02-.9966E-03 .3233E-01 

-244.000   140.000   255.000          .6427E-02-.2135E-02 .7788E-01 

-183.000   140.000   255.000          .6355E-02-.3212E-02 .1257E+00 

-122.000   140.000   255.000          .9535E-02-.4077E-02 .1546E+00 

-61.000   140.000   255.000          .1250E-01-.4406E-02 .1657E+00 

.000   140.000   255.000          .1179E-01-.4411E-02 .1634E+00 

 

* *  T E N S O E S  C I S A L H A N T E S  * * 
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-305.000    80.000     3.000          .1478E+00 .1163E-01-.4113E-01 

-244.000    80.000     3.000          .3305E+00 .1824E-01-.5344E+00 

-183.000    80.000     3.000          .5107E+00 .1363E-01-.1227E+01 

-122.000    80.000     3.000          .6407E+00 .4040E-02-.1321E+01 

-61.000    80.000     3.000          .6896E+00 .2863E-03-.1329E+01 

.000    80.000     3.000          .6870E+00-.9089E-04-.1235E+01 

-305.000   140.000     3.000          .1100E+00 .6416E-02-.2895E+00 

-244.000   140.000     3.000          .3050E+00 .1082E-01-.8110E+00 

-183.000   140.000     3.000          .5234E+00 .7963E-02-.1415E+01 

-122.000   140.000     3.000          .6287E+00 .1575E-02-.1681E+01 

-61.000   140.000     3.000          .6627E+00 .4776E-04-.1794E+01 

.000   140.000     3.000          .6506E+00 .3663E-03-.1729E+01 

-305.000    80.000     9.000          .2183E+00 .4031E-01 .1462E+02 

-244.000    80.000     9.000          .4410E+00 .6334E-01 .2453E+02 

-183.000    80.000     9.000          .6511E+00 .4730E-01 .3188E+02 

-122.000    80.000     9.000          .8277E+00 .1388E-01 .4266E+02 

-61.000    80.000     9.000          .9184E+00 .9726E-03 .4956E+02 

.000    80.000     9.000          .9004E+00-.2423E-03 .4839E+02 

-305.000   140.000     9.000          .1584E+00 .2239E-01-.2948E+01 

-244.000   140.000     9.000          .4477E+00 .3773E-01-.6468E+01 

-183.000   140.000     9.000          .7706E+00 .2777E-01-.1005E+02 

-122.000   140.000     9.000          .9265E+00 .5512E-02-.1250E+02 

-61.000   140.000     9.000          .9692E+00 .1697E-03-.1372E+02 

.000   140.000     9.000          .9582E+00 .1267E-02-.1337E+02 

-305.000    80.000    15.000          .1679E+00 .7082E-01 .7768E+01 

-244.000    80.000    15.000          .3627E+00 .1114E+00 .4098E+02 

-183.000    80.000    15.000          .5457E+00 .8320E-01 .7208E+02 

-122.000    80.000    15.000          .6941E+00 .2425E-01 .5815E+02 

-61.000    80.000    15.000          .7450E+00 .1684E-02 .2683E+02 

.000    80.000    15.000          .7511E+00-.3333E-03-.3569E+01 

-305.000   140.000    15.000          .1295E+00 .3928E-01 .2189E+02 

-244.000   140.000    15.000          .3615E+00 .6626E-01 .5099E+02 

-183.000   140.000    15.000          .6183E+00 .4877E-01 .7382E+02 

-122.000   140.000    15.000          .7454E+00 .9605E-02 .6506E+02 

-61.000   140.000    15.000          .7800E+00 .2868E-03 .3501E+02 

.000   140.000    15.000          .7726E+00 .2263E-02-.1187E+01 

-305.000    80.000    21.000          .1080E+00 .1014E+00 .4850E-01 

-244.000    80.000    21.000          .2493E+00 .1595E+00-.1691E+00 

-183.000    80.000    21.000          .3814E+00 .1191E+00-.5665E+00 

-122.000    80.000    21.000          .4852E+00 .3472E-01-.6554E+00 

-61.000    80.000    21.000          .5056E+00 .2413E-02-.7030E+00 

.000    80.000    21.000          .5226E+00-.4874E-03-.6046E+00 

-305.000   140.000    21.000          .8811E-01 .5622E-01-.7140E-01 

-244.000   140.000    21.000          .2452E+00 .9483E-01-.3241E+00 

-183.000   140.000    21.000          .4179E+00 .6980E-01-.6482E+00 

-122.000   140.000    21.000          .5050E+00 .1376E-01-.8152E+00 

-61.000   140.000    21.000          .5271E+00 .4129E-03-.9233E+00 

.000   140.000    21.000          .5241E+00 .3230E-02-.8553E+00 

-305.000    80.000    27.000          .7676E-01 .1273E+00 .4850E-01 

-244.000    80.000    27.000          .1868E+00 .2001E+00-.1691E+00 

-183.000    80.000    27.000          .2915E+00 .1494E+00-.5665E+00 

-122.000    80.000    27.000          .3688E+00 .4378E-01-.6554E+00 

-61.000    80.000    27.000          .3787E+00 .3061E-02-.7030E+00 

.000    80.000    27.000          .3948E+00-.7251E-03-.6046E+00 

-305.000   140.000    27.000          .6170E-01 .7064E-01-.7140E-01 

-244.000   140.000    27.000          .1764E+00 .1191E+00-.3241E+00 

-183.000   140.000    27.000          .3023E+00 .8764E-01-.6482E+00 

-122.000   140.000    27.000          .3652E+00 .1737E-01-.8152E+00 

-61.000   140.000    27.000          .3781E+00 .5316E-03-.9233E+00 

.000   140.000    27.000          .3784E+00 .4011E-02-.8553E+00 

-305.000    80.000    32.500          .4584E-01 .1453E+00 .0000E+00 
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-244.000    80.000    32.500          .1176E+00 .2281E+00-.1401E-44 

-183.000    80.000    32.500          .1871E+00 .1704E+00-.2803E-44 

-122.000    80.000    32.500          .2354E+00 .5014E-01-.4204E-44 

-61.000    80.000    32.500          .2387E+00 .3523E-02-.4204E-44 

.000    80.000    32.500          .2505E+00-.9411E-03-.4204E-44 

-305.000   140.000    32.500          .3574E-01 .8061E-01 .0000E+00 

-244.000   140.000    32.500          .1052E+00 .1358E+00-.1401E-44 

-183.000   140.000    32.500          .1814E+00 .9997E-01-.2803E-44 

-122.000   140.000    32.500          .2190E+00 .1989E-01-.4204E-44 

-61.000   140.000    32.500          .2249E+00 .6177E-03-.4204E-44 

.000   140.000    32.500          .2265E+00 .4535E-02-.4204E-44 

-305.000    80.000    37.500          .3579E-01 .1554E+00 .2183E-01 

-244.000    80.000    37.500          .9402E-01 .2439E+00-.7607E-01 

-183.000    80.000    37.500          .1511E+00 .1822E+00-.2549E+00 

-122.000    80.000    37.500          .1894E+00 .5375E-01-.2949E+00 

-61.000    80.000    37.500          .1914E+00 .3789E-02-.3163E+00 

.000    80.000    37.500          .2009E+00-.1083E-02-.2721E+00 

-305.000   140.000    37.500          .2666E-01 .8625E-01-.3213E-01 

-244.000   140.000    37.500          .7913E-01 .1452E+00-.1459E+00 

-183.000   140.000    37.500          .1366E+00 .1069E+00-.2917E+00 

-122.000   140.000    37.500          .1650E+00 .2133E-01-.3668E+00 

-61.000   140.000    37.500          .1689E+00 .6702E-03-.4155E+00 

.000   140.000    37.500          .1707E+00 .4817E-02-.3849E+00 

-305.000    80.000    42.500          .3146E-01 .1544E+00-.1684E+01 

-244.000    80.000    42.500          .8456E-01 .2422E+00-.2154E+02 

-183.000    80.000    42.500          .1382E+00 .1810E+00-.4969E+02 

-122.000    80.000    42.500          .1716E+00 .5353E-01-.5328E+02 

-61.000    80.000    42.500          .1743E+00 .3784E-02-.5404E+02 

.000    80.000    42.500          .1809E+00-.1147E-02-.4970E+02 

-305.000   140.000    42.500          .2232E-01 .8570E-01-.1228E+02 

-244.000   140.000    42.500          .6716E-01 .1443E+00-.3354E+02 

-183.000   140.000    42.500          .1167E+00 .1062E+00-.5827E+02 

-122.000   140.000    42.500          .1406E+00 .2123E-01-.6918E+02 

-61.000   140.000    42.500          .1438E+00 .6716E-03-.7451E+02 

.000   140.000    42.500          .1451E+00 .4765E-02-.7121E+02 

-305.000    80.000    47.500          .3494E-01 .1397E+00-.1252E+00 

-244.000    80.000    47.500          .9775E-01 .2190E+00-.3094E+00 

-183.000    80.000    47.500          .1636E+00 .1636E+00-.5153E+00 

-122.000    80.000    47.500          .2007E+00 .4857E-01-.6216E+00 

-61.000    80.000    47.500          .2046E+00 .3448E-02-.6775E+00 

.000    80.000    47.500          .2099E+00-.1130E-02-.6491E+00 

-305.000   140.000    47.500          .2364E-01 .7758E-01-.7400E-01 

-244.000   140.000    47.500          .7642E-01 .1305E+00-.2284E+00 

-183.000   140.000    47.500          .1353E+00 .9612E-01-.4105E+00 

-122.000   140.000    47.500          .1622E+00 .1928E-01-.4834E+00 

-61.000   140.000    47.500          .1638E+00 .6177E-03-.5080E+00 

.000   140.000    47.500          .1664E+00 .4276E-02-.4923E+00 

-305.000    80.000    52.500          .4013E-01 .1083E+00-.2808E-01 

-244.000    80.000    52.500          .1165E+00 .1694E+00 .4669E-02 

-183.000    80.000    52.500          .1982E+00 .1266E+00-.4235E-02 

-122.000    80.000    52.500          .2413E+00 .3790E-01-.5174E-01 

-61.000    80.000    52.500          .2457E+00 .2715E-02-.7769E-02 

.000    80.000    52.500          .2509E+00-.1040E-02 .2697E-01 

-305.000   140.000    52.500          .2631E-01 .6014E-01 .4712E-01 

-244.000   140.000    52.500          .9053E-01 .1011E+00 .9024E-01 

-183.000   140.000    52.500          .1625E+00 .7445E-01 .6483E-01 

-122.000   140.000    52.500          .1942E+00 .1503E-01 .2252E-02 

-61.000   140.000    52.500          .1939E+00 .4928E-03-.1218E-02 

.000   140.000    52.500          .1984E+00 .3262E-02 .8622E-02 

-305.000    80.000    59.000          .1322E-01 .8740E-01 .0000E+00 

-244.000    80.000    59.000          .3409E-01 .1364E+00-.1401E-44 

-183.000    80.000    59.000          .5552E-01 .1020E+00-.4204E-44 
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-122.000    80.000    59.000          .6866E-01 .3086E-01-.4204E-44 

-61.000    80.000    59.000          .7118E-01 .2237E-02-.4204E-44 

.000    80.000    59.000          .7241E-01-.1010E-02-.2803E-44 

-305.000   140.000    59.000          .9096E-02 .4858E-01-.1401E-44 

-244.000   140.000    59.000          .2715E-01 .8155E-01-.2803E-44 

-183.000   140.000    59.000          .4720E-01 .6008E-01-.5605E-44 

-122.000   140.000    59.000          .5676E-01 .1223E-01-.5605E-44 

-61.000   140.000    59.000          .5837E-01 .4141E-03-.7006E-44 

.000   140.000    59.000          .5855E-01 .2575E-02-.5605E-44 

-305.000    80.000    69.000          .1039E-01 .8074E-01 .0000E+00 

-244.000    80.000    69.000          .2611E-01 .1259E+00-.1401E-44 

-183.000    80.000    69.000          .4229E-01 .9418E-01-.2803E-44 

-122.000    80.000    69.000          .5228E-01 .2864E-01-.4204E-44 

-61.000    80.000    69.000          .5475E-01 .2089E-02-.4204E-44 

.000    80.000    69.000          .5522E-01-.1017E-02-.4204E-44 

-305.000   140.000    69.000          .7086E-02 .4489E-01 .0000E+00 

-244.000   140.000    69.000          .2094E-01 .7530E-01-.1401E-44 

-183.000   140.000    69.000          .3636E-01 .5548E-01-.2803E-44 

-122.000   140.000    69.000          .4371E-01 .1135E-01-.4204E-44 

-61.000   140.000    69.000          .4511E-01 .3897E-03-.4204E-44 

.000   140.000    69.000          .4510E-01 .2352E-02-.4204E-44 

-305.000    80.000    85.000          .7541E-02 .6744E-01-.3716E-04 

-244.000    80.000    85.000          .1806E-01 .1050E+00-.4857E-03 

-183.000    80.000    85.000          .2879E-01 .7858E-01-.1113E-02 

-122.000    80.000    85.000          .3573E-01 .2404E-01-.1200E-02 

-61.000    80.000    85.000          .3792E-01 .1764E-02-.1203E-02 

.000    80.000    85.000          .3793E-01-.9240E-03-.1123E-02 

-305.000   140.000    85.000          .5164E-02 .3750E-01-.2579E-03 

-244.000   140.000    85.000          .1467E-01 .6287E-01-.7299E-03 

-183.000   140.000    85.000          .2523E-01 .4633E-01-.1276E-02 

-122.000   140.000    85.000          .3038E-01 .9518E-02-.1516E-02 

-61.000   140.000    85.000          .3167E-01 .3322E-03-.1612E-02 

.000   140.000    85.000          .3143E-01 .1940E-02-.1558E-02 

-305.000    80.000   115.000          .4693E-02 .4514E-01-.1989E-04 

-244.000    80.000   115.000          .1033E-01 .7020E-01-.2504E-03 

-183.000    80.000   115.000          .1584E-01 .5254E-01-.5806E-03 

-122.000    80.000   115.000          .1992E-01 .1617E-01-.6198E-03 

-61.000    80.000   115.000          .2152E-01 .1194E-02-.6340E-03 

.000    80.000   115.000          .2141E-01-.6692E-03-.5766E-03 

-305.000   140.000   115.000          .3299E-02 .2511E-01-.1503E-03 

-244.000   140.000   115.000          .8577E-02 .4206E-01-.4002E-03 

-183.000   140.000   115.000          .1439E-01 .3100E-01-.6923E-03 

-122.000   140.000   115.000          .1741E-01 .6397E-02-.8213E-03 

-61.000   140.000   115.000          .1857E-01 .2266E-03-.8927E-03 

.000   140.000   115.000          .1815E-01 .1283E-02-.8464E-03 

-305.000    80.000   155.000          .2799E-02 .2424E-01-.6918E-03 

-244.000    80.000   155.000          .5499E-02 .3766E-01-.9093E-02 

-183.000    80.000   155.000          .7898E-02 .2819E-01-.2079E-01 

-122.000    80.000   155.000          .1019E-01 .8720E-02-.2246E-01 

-61.000    80.000   155.000          .1126E-01 .6474E-03-.2246E-01 

.000    80.000   155.000          .1120E-01-.3821E-03-.2104E-01 

-305.000   140.000   155.000          .2106E-02 .1349E-01-.4738E-02 

-244.000   140.000   155.000          .5123E-02 .2258E-01-.1354E-01 

-183.000   140.000   155.000          .8404E-02 .1664E-01-.2370E-01 

-122.000   140.000   155.000          .1023E-01 .3447E-02-.2817E-01 

-61.000   140.000   155.000          .1108E-01 .1236E-03-.2986E-01 

.000   140.000   155.000          .1074E-01 .6822E-03-.2894E-01 

-305.000    80.000   195.000          .2078E-02 .1294E-01-.1902E-04 

-244.000    80.000   195.000          .3865E-02 .2010E-01-.2471E-03 

-183.000    80.000   195.000          .5362E-02 .1505E-01-.5671E-03 

-122.000    80.000   195.000          .7014E-02 .4660E-02-.6106E-03 

-61.000    80.000   195.000          .7853E-02 .3465E-03-.6143E-03 
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.000    80.000   195.000          .7791E-02-.2075E-03-.5710E-03 

-305.000   140.000   195.000          .1683E-02 .7199E-02-.1339E-03 

-244.000   140.000   195.000          .3990E-02 .1215E-01-.3750E-03 

-183.000   140.000   195.000          .6501E-02 .9082E-02-.6543E-03 

-122.000   140.000   195.000          .7915E-02 .2076E-02-.7772E-03 

-61.000   140.000   195.000          .8655E-02 .2534E-03-.8296E-03 

.000   140.000   195.000          .8327E-02 .5924E-03-.7992E-03 

-305.000    80.000   255.000          .1681E-02 .4530E-02 .9281E-05 

-244.000    80.000   255.000          .3025E-02 .7035E-02 .1206E-03 

-183.000    80.000   255.000          .4113E-02 .5267E-02 .2768E-03 

-122.000    80.000   255.000          .5419E-02 .1632E-02 .2980E-03 

-61.000    80.000   255.000          .6132E-02 .1214E-03 .2998E-03 

.000    80.000   255.000          .6058E-02-.7307E-04 .2787E-03 

-305.000   140.000   255.000          .1400E-02 .2521E-02 .6534E-04 

-244.000   140.000   255.000          .3277E-02 .4259E-02 .1830E-03 

-183.000   140.000   255.000          .5322E-02 .3195E-02 .3193E-03 

-122.000   140.000   255.000          .6481E-02 .7449E-03 .3794E-03 

-61.000   140.000   255.000          .7120E-02 .1029E-03 .4049E-03 

.000   140.000   255.000          .6825E-02 .2246E-03 .3901E-03 

 

 

 

* *  D E F O R M A C O E S   N O R M A I S  * * 

 

X         Y         Z               Ex         Ey        Ez 

-305.000    80.000     3.000          .4231E-03 .6220E-03-.4481E-03 

-244.000    80.000     3.000          .7095E-03 .9308E-03-.4510E-03 

-183.000    80.000     3.000          .9020E-03 .1053E-02-.3061E-03 

-122.000    80.000     3.000          .1228E-02 .1516E-02-.5485E-03 

-61.000    80.000     3.000          .1400E-02 .1772E-02-.8581E-03 

.000    80.000     3.000          .1404E-02 .1798E-02-.7584E-03 

-305.000   140.000     3.000          .4650E-03 .1689E-03-.2719E-03 

-244.000   140.000     3.000          .7995E-03 .3683E-03-.3456E-03 

-183.000   140.000     3.000          .1061E-02 .5576E-03-.3671E-03 

-122.000   140.000     3.000          .1407E-02 .7069E-03-.5201E-03 

-61.000   140.000     3.000          .1626E-02 .7591E-03-.7139E-03 

.000   140.000     3.000          .1585E-02 .7633E-03-.6290E-03 

-305.000    80.000     9.000          .2164E-03 .5064E-03-.3084E-03 

-244.000    80.000     9.000          .3632E-03 .6672E-03-.1991E-03 

-183.000    80.000     9.000          .4790E-03 .6470E-03 .2694E-04 

-122.000    80.000     9.000          .6336E-03 .1004E-02-.9969E-04 

-61.000    80.000     9.000          .7453E-03 .1231E-02-.3640E-03 

.000    80.000     9.000          .7150E-03 .1248E-02-.2515E-03 

-305.000   140.000     9.000          .4287E-03-.7370E-06-.1826E-03 

-244.000   140.000     9.000          .6654E-03 .5859E-04-.1698E-03 

-183.000   140.000     9.000          .8190E-03 .1399E-03-.1158E-03 

-122.000   140.000     9.000          .1116E-02 .1509E-03-.1944E-03 

-61.000   140.000     9.000          .1342E-02 .1425E-03-.3565E-03 

.000   140.000     9.000          .1288E-02 .1398E-03-.2705E-03 

-305.000    80.000    15.000          .1233E-03 .3619E-03-.2043E-03 

-244.000    80.000    15.000          .1876E-03 .4364E-03-.5188E-04 

-183.000    80.000    15.000          .2390E-03 .3736E-03 .1873E-03 

-122.000    80.000    15.000          .3147E-03 .6158E-03 .1334E-03 

-61.000    80.000    15.000          .3978E-03 .7931E-03-.8072E-04 

.000    80.000    15.000          .3587E-03 .7940E-03 .2808E-04 

-305.000   140.000    15.000          .3174E-03-.3400E-04-.1193E-03 

-244.000   140.000    15.000          .4733E-03-.1863E-04-.8301E-04 

-183.000   140.000    15.000          .5638E-03 .2068E-04-.1722E-04 

-122.000   140.000    15.000          .7779E-03 .1621E-06-.5758E-04 

-61.000   140.000    15.000          .9521E-03-.1542E-04-.1781E-03 

.000   140.000    15.000          .9071E-03-.2204E-04-.1086E-03 

-305.000    80.000    21.000          .8945E-04 .2512E-03-.1376E-03 
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-244.000    80.000    21.000          .1170E-03 .2829E-03 .1850E-04 

-183.000    80.000    21.000          .1338E-03 .2174E-03 .2392E-03 

-122.000    80.000    21.000          .1810E-03 .3777E-03 .2229E-03 

-61.000    80.000    21.000          .2516E-03 .5111E-03 .5269E-04 

.000    80.000    21.000          .2137E-03 .5024E-03 .1489E-03 

-305.000   140.000    21.000          .2206E-03-.2197E-04-.8006E-04 

-244.000   140.000    21.000          .3254E-03-.1378E-04-.3925E-04 

-183.000   140.000    21.000          .3845E-03 .1102E-04 .2326E-04 

-122.000   140.000    21.000          .5316E-03-.3879E-05 .2385E-05 

-61.000   140.000    21.000          .6552E-03-.1117E-04-.8662E-04 

.000   140.000    21.000          .6215E-03-.1879E-04-.3281E-04 

-305.000    80.000    27.000          .6066E-04 .1698E-03-.8408E-04 

-244.000    80.000    27.000          .6441E-04 .1713E-03 .6838E-04 

-183.000    80.000    27.000          .6085E-04 .1035E-03 .2681E-03 

-122.000    80.000    27.000          .8597E-04 .2053E-03 .2788E-03 

-61.000    80.000    27.000          .1437E-03 .3033E-03 .1484E-03 

.000    80.000    27.000          .1081E-03 .2913E-03 .2297E-03 

-305.000   140.000    27.000          .1541E-03-.2004E-04-.4861E-04 

-244.000   140.000    27.000          .2205E-03-.2548E-04 .3511E-05 

-183.000   140.000    27.000          .2552E-03-.1999E-04 .7240E-04 

-122.000   140.000    27.000          .3548E-03-.3644E-04 .6970E-04 

-61.000   140.000    27.000          .4455E-03-.4066E-04 .2882E-05 

.000   140.000    27.000          .4176E-03-.4796E-04 .4654E-04 

-305.000    80.000    32.500          .5334E-04 .1215E-03-.1023E-03 

-244.000    80.000    32.500          .4669E-04 .1088E-03 .8991E-06 

-183.000    80.000    32.500          .2996E-04 .4382E-04 .1531E-03 

-122.000    80.000    32.500          .5012E-04 .1123E-03 .1344E-03 

-61.000    80.000    32.500          .1022E-03 .1877E-03 .1753E-04 

.000    80.000    32.500          .7140E-04 .1752E-03 .7892E-04 

-305.000   140.000    32.500          .1099E-03-.8344E-05-.5906E-04 

-244.000   140.000    32.500          .1521E-03-.1703E-04-.3337E-04 

-183.000   140.000    32.500          .1716E-03-.2096E-04 .8809E-05 

-122.000   140.000    32.500          .2403E-03-.3091E-04-.8983E-05 

-61.000   140.000    32.500          .3083E-03-.2819E-04-.7104E-04 

.000   140.000    32.500          .2850E-03-.3580E-04-.3518E-04 

-305.000    80.000    37.500          .2886E-04 .7346E-04-.5120E-04 

-244.000    80.000    37.500          .8105E-05 .4638E-04 .5429E-04 

-183.000    80.000    37.500         -.1940E-04-.1681E-04 .1935E-03 

-122.000    80.000    37.500         -.1544E-04 .1894E-04 .2022E-03 

-61.000    80.000    37.500          .2213E-04 .7079E-04 .1216E-03 

.000    80.000    37.500         -.3284E-05 .5920E-04 .1699E-03 

-305.000   140.000    37.500          .7102E-04-.1203E-04-.2904E-04 

-244.000   140.000    37.500          .9035E-04-.3004E-04 .1087E-04 

-183.000   140.000    37.500          .9393E-04-.4575E-04 .6338E-04 

-122.000   140.000    37.500          .1355E-03-.5931E-04 .6392E-04 

-61.000   140.000    37.500          .1831E-03-.5824E-04 .2195E-04 

.000   140.000    37.500          .1649E-03-.6411E-04 .4881E-04 

-305.000    80.000    42.500          .6943E-05 .3398E-04-.8861E-05 

-244.000    80.000    42.500         -.2757E-04-.7880E-05 .9998E-04 

-183.000    80.000    42.500         -.6539E-04-.7346E-04 .2300E-03 

-122.000    80.000    42.500         -.7680E-04-.6531E-04 .2620E-03 

-61.000    80.000    42.500         -.5085E-04-.3212E-04 .2106E-03 

.000    80.000    42.500         -.7303E-04-.4320E-04 .2488E-03 

-305.000   140.000    42.500          .4198E-04-.1889E-04-.4234E-05 

-244.000   140.000    42.500          .4293E-04-.4898E-04 .4927E-04 

-183.000   140.000    42.500          .3353E-04-.7892E-04 .1124E-03 

-122.000   140.000    42.500          .5401E-04-.9851E-04 .1287E-03 

-61.000   140.000    42.500          .8753E-04-.1006E-03 .1025E-03 

.000   140.000    42.500          .7195E-04-.1043E-03 .1227E-03 

-305.000    80.000    47.500         -.1605E-04-.6694E-06 .2847E-04 

-244.000    80.000    47.500         -.6781E-04-.6225E-04 .1462E-03 

-183.000    80.000    47.500         -.1181E-03-.1382E-03 .2741E-03 
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-122.000    80.000    47.500         -.1478E-03-.1563E-03 .3294E-03 

-61.000    80.000    47.500         -.1305E-03-.1371E-03 .2999E-03 

.000    80.000    47.500         -.1534E-03-.1494E-03 .3330E-03 

-305.000   140.000    47.500          .2020E-04-.3078E-04 .1756E-04 

-244.000   140.000    47.500          .4477E-05-.7697E-04 .8496E-04 

-183.000   140.000    47.500         -.1766E-04-.1241E-03 .1593E-03 

-122.000   140.000    47.500         -.1421E-04-.1538E-03 .1905E-03 

-61.000   140.000    47.500          .1047E-04-.1608E-03 .1767E-03 

.000   140.000    47.500         -.4865E-05-.1628E-03 .1924E-03 

-305.000    80.000    52.500         -.3155E-04-.2115E-04 .5295E-04 

-244.000    80.000    52.500         -.1000E-03-.1026E-03 .1891E-03 

-183.000    80.000    52.500         -.1635E-03-.1944E-03 .3298E-03 

-122.000    80.000    52.500         -.2081E-03-.2306E-03 .4050E-03 

-61.000    80.000    52.500         -.1929E-03-.2167E-03 .3839E-03 

.000    80.000    52.500         -.2201E-03-.2319E-03 .4189E-03 

-305.000   140.000    52.500          .1052E-04-.4208E-04 .3185E-04 

-244.000   140.000    52.500         -.1646E-04-.1038E-03 .1145E-03 

-183.000   140.000    52.500         -.4815E-04-.1671E-03 .2029E-03 

-122.000   140.000    52.500         -.5400E-04-.2069E-03 .2462E-03 

-61.000   140.000    52.500         -.3082E-04-.2177E-03 .2375E-03 

.000   140.000    52.500         -.4845E-04-.2190E-03 .2530E-03 

-305.000    80.000    59.000          .7163E-05 .3378E-04 .4724E-04 

-244.000    80.000    59.000         -.5092E-04-.3600E-04 .2669E-03 

-183.000    80.000    59.000         -.1172E-03-.1374E-03 .5148E-03 

-122.000    80.000    59.000         -.1358E-03-.1364E-03 .6093E-03 

-61.000    80.000    59.000         -.1012E-03-.9645E-04 .5608E-03 

.000    80.000    59.000         -.1295E-03-.1104E-03 .6098E-03 

-305.000   140.000    59.000          .4773E-04-.2585E-04 .3068E-04 

-244.000   140.000    59.000          .3938E-04-.7567E-04 .1595E-03 

-183.000   140.000    59.000          .1795E-04-.1288E-03 .3055E-03 

-122.000   140.000    59.000          .3784E-04-.1570E-03 .3614E-03 

-61.000   140.000    59.000          .8027E-04-.1592E-03 .3372E-03 

.000   140.000    59.000          .5888E-04-.1633E-03 .3623E-03 

-305.000    80.000    69.000         -.9286E-05 .1014E-04 .7506E-04 

-244.000    80.000    69.000         -.7032E-04-.6049E-04 .2841E-03 

-183.000    80.000    69.000         -.1369E-03-.1545E-03 .5123E-03 

-122.000    80.000    69.000         -.1637E-03-.1669E-03 .6168E-03 

-61.000    80.000    69.000         -.1425E-03-.1422E-03 .5949E-03 

.000    80.000    69.000         -.1638E-03-.1523E-03 .6302E-03 

-305.000   140.000    69.000          .2764E-04-.2947E-04 .4719E-04 

-244.000   140.000    69.000          .8538E-05-.8161E-04 .1788E-03 

-183.000   140.000    69.000         -.2103E-04-.1372E-03 .3251E-03 

-122.000   140.000    69.000         -.1396E-04-.1675E-03 .3890E-03 

-61.000   140.000    69.000          .1582E-04-.1727E-03 .3788E-03 

.000   140.000    69.000         -.3462E-06-.1747E-03 .3961E-03 

-305.000    80.000    85.000         -.2568E-04-.1080E-04 .9738E-04 

-244.000    80.000    85.000         -.8693E-04-.7857E-04 .2868E-03 

-183.000    80.000    85.000         -.1505E-03-.1618E-03 .4864E-03 

-122.000    80.000    85.000         -.1847E-03-.1849E-03 .5951E-03 

-61.000    80.000    85.000         -.1778E-03-.1751E-03 .5991E-03 

.000    80.000    85.000         -.1913E-03-.1806E-03 .6197E-03 

-305.000   140.000    85.000          .8854E-05-.3275E-04 .6037E-04 

-244.000   140.000    85.000         -.1946E-04-.8477E-04 .1886E-03 

-183.000   140.000    85.000         -.5607E-04-.1398E-03 .3288E-03 

-122.000   140.000    85.000         -.6041E-04-.1713E-03 .3970E-03 

-61.000   140.000    85.000         -.4340E-04-.1796E-03 .4005E-03 

.000   140.000    85.000         -.5360E-04-.1798E-03 .4094E-03 

-305.000    80.000   115.000         -.3621E-04-.2436E-04 .1030E-03 

-244.000    80.000   115.000         -.9098E-04-.8210E-04 .2563E-03 

-183.000    80.000   115.000         -.1452E-03-.1480E-03 .4120E-03 

-122.000    80.000   115.000         -.1816E-03-.1759E-03 .5114E-03 

-61.000    80.000   115.000         -.1871E-03-.1781E-03 .5346E-03 
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.000    80.000   115.000         -.1929E-03-.1793E-03 .5417E-03 

-305.000   140.000   115.000         -.5587E-05-.3235E-04 .6341E-04 

-244.000   140.000   115.000         -.3776E-04-.7844E-04 .1746E-03 

-183.000   140.000   115.000         -.7620E-04-.1264E-03 .2944E-03 

-122.000   140.000   115.000         -.8810E-04-.1559E-03 .3581E-03 

-61.000   140.000   115.000         -.8247E-04-.1660E-03 .3716E-03 

.000   140.000   115.000         -.8671E-04-.1648E-03 .3732E-03 

-305.000    80.000   155.000         -.3639E-04-.2669E-04 .9033E-04 

-244.000    80.000   155.000         -.8030E-04-.7137E-04 .2044E-03 

-183.000    80.000   155.000         -.1222E-03-.1199E-03 .3169E-03 

-122.000    80.000   155.000         -.1547E-03-.1456E-03 .3974E-03 

-61.000    80.000   155.000         -.1654E-03-.1529E-03 .4259E-03 

.000    80.000   155.000         -.1668E-03-.1518E-03 .4256E-03 

-305.000   140.000   155.000         -.1100E-04-.2804E-04 .5544E-04 

-244.000   140.000   155.000         -.4026E-04-.6486E-04 .1423E-03 

-183.000   140.000   155.000         -.7415E-04-.1025E-03 .2352E-03 

-122.000   140.000   155.000         -.8751E-04-.1272E-03 .2874E-03 

-61.000   140.000   155.000         -.8778E-04-.1370E-03 .3034E-03 

.000   140.000   155.000         -.8857E-04-.1353E-03 .3013E-03 

-305.000    80.000   195.000         -.3132E-04-.2336E-04 .7424E-04 

-244.000    80.000   195.000         -.6649E-04-.5875E-04 .1628E-03 

-183.000    80.000   195.000         -.9948E-04-.9656E-04 .2494E-03 

-122.000    80.000   195.000         -.1266E-03-.1180E-03 .3138E-03 

-61.000    80.000   195.000         -.1369E-03-.1255E-03 .3392E-03 

.000    80.000   195.000         -.1372E-03-.1240E-03 .3374E-03 

-305.000   140.000   195.000         -.1034E-04-.2341E-04 .4552E-04 

-244.000   140.000   195.000         -.3452E-04-.5314E-04 .1143E-03 

-183.000   140.000   195.000         -.6232E-04-.8338E-04 .1875E-03 

-122.000   140.000   195.000         -.7389E-04-.1037E-03 .2295E-03 

-61.000   140.000   195.000         -.7525E-04-.1122E-03 .2438E-03 

.000   140.000   195.000         -.7525E-04-.1105E-03 .2412E-03 

-305.000    80.000   255.000         -.2716E-04-.2034E-04 .6262E-04 

-244.000    80.000   255.000         -.5651E-04-.4960E-04 .1351E-03 

-183.000    80.000   255.000         -.8383E-04-.8054E-04 .2053E-03 

-122.000    80.000   255.000         -.1069E-03-.9884E-04 .2589E-03 

-61.000    80.000   255.000         -.1164E-03-.1057E-03 .2813E-03 

.000    80.000   255.000         -.1162E-03-.1042E-03 .2791E-03 

-305.000   140.000   255.000         -.9333E-05-.1994E-04 .3838E-04 

-244.000   140.000   255.000         -.2984E-04-.4482E-04 .9520E-04 

-183.000   140.000   255.000         -.5330E-04-.7005E-04 .1556E-03 

-122.000   140.000   255.000         -.6336E-04-.8718E-04 .1906E-03 

-61.000   140.000   255.000         -.6502E-04-.9461E-04 .2031E-03 

.000   140.000   255.000         -.6474E-04-.9309E-04 .2005E-03 


