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Método de seção Quando precisamos encontrar força em apenas alguns membros da fazenda, podemos analisar fazendas usando o método de seção. Esse método baseia-se no princípio de que, se a fazenda está em equilíbrio, então qualquer segmento dela também está em equilíbrio. 1 Método de seção ISOSTÁTICA II Por exemplo, considere os dois
membros da fazenda mostrados no lado esquerdo desta imagem: É claro que o equilíbrio exige que o membro do toldo (T) seja empurrado até 2019, enquanto a compressão dos membros (C) é propensa ao tremor de 2019. 2 Seção MÉTODO DE SEÇÃO ISOST-TICA II também pode ser usado para cortar ou dividir membros em toda a fazenda. Como
apenas três equações de equilíbrio independente (u3a3Fx nº 0, u3a3Fy No. 0, u3a3MO No. 0) podem ser aplicadas ao gráfico corporal livre de qualquer segmento, então tentaremos escolher uma seção que geralmente passa por não mais do que três membros onde as forças são desconhecidas. 3 Método de seção ISOSTÁTICO II Por exemplo,
considere a fazenda na imagem abaixo: 4 seções de método ISOSTACTICAL II Gráficos corporais livres dos dois segmentos mostrados nos seguintes desenhos: 5 Método de Seção ISOST-TICA II Ao aplicar equações de equilíbrio, devemos considerar cuidadosamente as formas de escrever equações para produzir uma solução direta para cada uma das
incógnitas, em vez de abordar equações simultâneas. Assim como no método de nó, existem duas maneiras pelas quais podemos determinar a direção correta da força desconhecida do membro: 6 Método de seção ISOSTACTICAL II A direção correta de uma força membro desconhecida pode, em muitos casos, ser determinada pela observação 2019.
Em casos mais complexos, pode-se assumir uma sensação de força desconhecida do membro. Considere sempre que a força desconhecida do membro na seção de tração, ou seja, o pino puxa. 7 Exercício ISOST-TICA II A Fazenda de Asas Internas para a aeronave está sujeita às forças mostradas. Determine a força nos membros BC, BH e HI e
indique se os membros estão sob tração ou compressão. 8 EXERCÍCIO ISOST-TICA II 2 Identifique a força nos membros da fazenda B.C., CG e GF e indique se esses membros estão sob tração ou compressão. 9 Exercício ISOSOSÁTICO II 3 Identifique a força nos membros da fazenda HI, HB e B.C. e indique se esses membros estão sob tração ou
compressão. 10 EXERCÍCIO ISOST-TICA II 4 Identifique a força nos membros da fazenda BG, B.C. e HG e indique se esses membros estão sob tração ou compressão. 11 EXERCÍCIO ISOST-TICA II 5 Identifique a força nos membros da fazenda ED, EH e GH e indique se esses membros estão sob tração ou compressão. 12 ISOSTACTICAL II Lista
adicional de exercício 13 EXERCÍCIO ISOSTÁTICO II Determinar força em membros da fazenda BD e DE e indicar se esses membros estão sob tração ou compressão. 14 Exercício ISOSTÁTICO II 2 Identificar Membros da fazenda CD, LD e KL e indicam se esses membros estão sob tração ou compressão. 15 Exercício ISOST-TICA II 3 Identifique a
força nos membros da fazenda CE, DE e DF e indique se esses membros estão sob tração ou compressão. 16 EXERCÍCIO ISOST-TICA II 4 Identifique a força nos membros da fazenda AD, CD e DE e indique se esses membros estão sob tração ou compressão. 17 Exercício ISOST-TICA II 5 Identifique a força nos membros da fazenda CE, DE e DF e
indique se esses membros estão sob tração ou compressão. 18 RELATÓRIO DO MÉTODO DA SEÇÃO ISOST-TICA II Nº: 05 AUTORES: Donizete Gabriel Rateiro Loyo Registro:201602340137 CLASSE: 1001 1 Seção de Processo ou Corte de Ritter A aplicação deste processo permite determinar a força axial em qualquer barra, sem a necessidade de
fazer considerações consistentes de equilíbrio conjunto. Sejam as fazendas na Figura 2.2, para as quais você quer identificar força nas barras 4-6, 5-6 e 5-7. Figura 2.2 u2013 O corte de Ritter é inicialmente considerado por toda a fazenda como sólido livre e identifica reações nos suportes 1 e 11, respectivamente 0,8t e 0,2t. Em seguida, em vez de
analisar o saldo dos nódulos 1, 2, 3, 4 e 5, como no processo de nó, a fazenda é estudada, cortada em duas pela seção mn, e então o equilíbrio do lado esquerdo ou direito é estudado. Nesta decisão, escolhemos o equilíbrio do lado direito, como mostra a figura 2.3. Neste ato firme a resposta vertical nas forças 11 e 3 n46, N56 e N57 representando três
forças normais em barras cortadas pela seção mn. As forças assentadas nessas barras devem naturalmente coincidir com os respectivos eixos, de modo que suas direções 2 são conhecidas sem saber apenas seus sentimentos e intensidade. É conveniente tomar como um impulso a direção do desconhecido, e se o resultado do cálculo é negativo, então
a força é compactada. Na placa examinada há um sistema de poder de equilíbrio no plano, para o qual três equilíbrios independentes podem ser pregados, a fim de determinar as três forças normais procuradas. Ao igualar a soma algébrica zero de momentos de todas as forças em relação ao ponto 5 (eliminando assim dois dos normais desconhecidos),
temos: N46 × 2 e 0,2 × 6 e 0 ou, N46 e u2212 0,6 t Sinal negativo indica compressão em vez de tração, como foi permitido. Da mesma forma, tomando o Ponto 6 como o centro dos momentos, fica-se: N57 × 2 s u2212 0.2 × 5 e 0u, N57 - 0,5 t Para o cálculo n56 é zero soma algébrica de projeções de todas as forças no eixo vertical (u3a3Y No 0), recibo:
N56 × sen'u3b1 2212 0.2 - 0 tg u3b1 - 2/1 s u2192 sen'u3b1 - 0.894 ou, ou, ou, 0,894 ou, ou, ou, ou, 0,894 N56 e 0,224t Como vimos, o processo de seções ou corte de ritter consiste, essencialmente, considerando em isolamento parte da fazenda de tal forma que as forças normais internas que você deseja se tornar calcular forças externas aplicadas a
uma placa dura ou livre. este processo vem para equilibrar o sistema comum de forças em um plano para o qual as equações gerais de equilíbrio podem ser aplicadas para calcular forças desconhecidas. O sucesso ou falha do procedimento depende apenas da escolha da seção. Normalmente, ele tende a cortar apenas três barras não competitivas,
porque apenas três desconhecidos podem ser identificados com três equações de equilíbrio. No entanto, existem casos especiais em que você pode cortar mais de três barras e obter resultados parciais. Figura 2.3 é um exemplo de um corte que atinge quatro barras. 3 Figura 2.3 - Exemplo Considerando o equilíbrio da placa de corte e tomando como o
centro dos momentos, indica consistentemente 5 e 7, Vem: N7-10 × 4 x 1 × 6 - 0 u2192 N7-10 - u2212 1.5t (compressão) u2212N5-9 × 4 e 1 × 6 u 6 u 6 2192 N5-9 - 1.5t (puxar) O equilíbrio das forças horizontais na placa de corte leva a: N7-6 u2212 N5-6 e 1t Nota-se então que as condições de equilíbrio da placa de corte não permitem determinar n5-6 e
N7-6 normais Separadamente, como há 4 equações desconhecidas e apenas 3 de equilíbrio. Processo de Cremona Além dos processos analíticos descritos antes deste ponto, forças normais nas barras de uma fazenda isostática podem ser determinadas graficamente por um procedimento no qual o equilíbrio de cada nó é verificado fechando a gama de
forças aplicadas a ele. Esse processo é aplicado sequencialmente, aproveitando-se dos resultados anteriores, evitando repetir o rastreamento de determinadas forças. Este processo foi introduzido por Cremona (Itália) e também foi desenvolvido pelo próprio Maxwell (Inglaterra). A notação usada no procedimento está relacionada com Bow. 4 Por ser um
processo gráfico, é mais rápido que o método de nó, especialmente em grandes fazendas, embora possa apresentar imprecisões que sempre acompanham procedimentos gráficos. Precisamos trabalhar com cuidado e material de qualidade. SCRIPT (veja exemplo abaixo u2013 figura 2.4) 01) Considerando a fazenda (desenhada em uma escala), as
reações de suporte são determinadas. 02) Uma direção positiva foi adotada no volume de negócios (tempo). 03) A letra inferior da urna está associada para cada uma das regiões externas da fazenda (forças separadas por regiões) viajando de fora em uma direção positiva. Letras de registro mais baixas também estão ligadas às regiões internas da
fazenda (notação de arco). 04) Uma faixa conveniente foi adotada para o rastreamento gráfico de forças. 05) Em toda a fazenda, em sentido positivo, o aterro de forças externas - que deveria ser fechado - é atraído para pisar na banda de rodagem nos vértices do aterro (ABCDEFA, por exemplo). 06) Este é aquele desenho da gama de forças para cada
nó, estudando consistentemente aqueles representados por apenas duas forças desconhecidas. Todas as linhas previamente desenhadas podem e devem ser usadas. Assim, apenas duas linhas adicionais precisarão ser desenhadas completar cada um dos novos aterros. Por exemplo, começando com o nó 1, o ponto A se volta para uma linha paralela à
barra 1-2 (ag) e ponto C, paralela à barra 1-3 (cg), recebendo ponto G. Subsequente é feito de forma semelhante aos nódulos 2, recebendo ponto H na intersecção de GH e FH, paralelamente às barras 23 e 2-4, respectivamente. Este procedimento deve ser seguido sequencialmente até que todos os aterros sejam desenhados em escala. 07) O módulo de
cada força normal nas barras, na escala considerada, o comprimento do segmento correspondente. Por exemplo, um módulo de energia convencional em uma barra 2-3 que separa as regiões G-H valorizam o segmento gh no gráfico de Cremona, que custa 2,5 cm e 5t na escala vista. 08) A direção (sinal) da força pode ser determinada de duas formas:
analisando os nós ou barras diretamente, como exemplo nos seguintes parágrafos (a) e b) a) Vamos determinar o sinal normal de força na barra 1-2. Ao passar pelo nó 1 em uma direção positiva tomada (tempo) recebemos letras em sequência g-a. A aeronave Cremona GA - nesta ordem - está na direção esquerda e direita, que é a força que a barra 1-2
exerce no Nó 1, é da esquerda para a direita, na mesma direção GA 5 u2013, que corresponde a puxar o nó 1, que também corresponde a puxar em 1-2 barra. Claro, gostamos de ter a mesma resposta que passamos pelo nó 2. Neste caso, entraríamos em uma direção positiva as regiões na sequência a-g, e em Cremona o segmento correspondente AG
na direção direita-esquerda, ou seja, o nó do trato 1-2 2 e o nó 2 manuseiam a barra. b) A segunda opção, geralmente preferível, é pegar o segmento correspondente em Cremona e aplicar a rotação de 90o em uma direção positiva. Se as letras nas extremidades do segmento rotacionado correspondem às letras das áreas agrícolas, quando o segmento é
colocado perpendicular à barra (perto dos pontos médios), a força é positiva, ou seja, tração. Caso contrário, negativo ou compressão. Exemplo: Identifique as forças normais nas fazendas na figura abaixo. 6 Figura método das seções treliças. método das seções homogêneas. método das seções em vigas. método das seções transversais topografia.
método das seções vigas. método das seções resistencia dos materiais. método das seções homogêneas (rkw). método das seções exercicios resolvidos
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