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EXERCÍCIOS HIPERSTÁTICOS 2013 FORÇA O MÉTODO 1. Analise o feixe de forma usando o método Força, considerando que a reação vertical desconhecida em apoio a B é excessiva. RESPOSTA: RA - 64,52 kN, RB - 189,47 kN, RC - 54,02 KN CORANTE MOMENT 2. Resolva o feixe da figura pelo método de força. Vamos
considerar a curva das deformações. Considerando: Permanente EI. RESPOSTA: RA - 19,11 kN, RB - 12,32 KN, RC - 1,43 KN CORANTE MOMENT 3. Calcule as reações em sufocar A e rolar B. Considere um EI permanente. RESPOSTA: VA 60.0 kN HA 0 kN MA 40.0 kM 100.0 kN 4. Calcule as reações aos pinos A e os rolos B e C.
Considere o EI constante. RESPOSTA: VA Sem 20,3 kN HA 0 kN WB 34,4 kN VC 4,69 kN 5. Calcule as reações aos pinos A e aos rolos B e C. O suporte B suprime 5,0 mm. Considere E e 200 GPa e eu sou 300 x 106 mm4. RESPOSTA: VA 26,7 kN HA 0 kN WB 66,7 kN VC 26,7 kN 6. Calcule as reações em sufocamento e rolo C.
Considere e constante. O momento de inércia dos bares está listado abaixo. RESPOSTA: VA Sem 35,0 kn HA 20,0 kN MA 51.0 KN VK 37.0 kN 7. Calcule as reações de suporte do feixe hiperstático apresentadas pela imagem abaixo. RESPOSTA: VA 5,67 kN VB 42,13 kN VC 16,2 kN 8. A seção do esforço solicita dimram do feixe
contínuo abaixo. RESPOSTA: VA 19,06 kN WB 54,30 kN VC 11,63 kN 9. Calcule as reações de suporte do pórtico hiperstático mostrado na imagem abaixo. Considere todas as barras da mesma inércia de EI e fundamentalmente funciona na curva. Bar 1 é 3,0 m, bar 2 é 5,0 m, e bar 3 - 1,5 m. RESPOSTA: VA 1.827 kN HA - 1,2 kN MA
- 3435 kn BH 1.173 kN 10. Use o método Força para calcular as reações auxiliares do quadro hiperstático mostrado na imagem abaixo. As barras AC e BD têm inércia na curva EI, e a barra de CD tem inércia 2EI. Considere todas as barras que funcionam fundamentalmente dobrando. RESPOSTA: VA No 0.8 kN HA - 8.0 kN MA - 20,8
kN M WB - 0,8 kN 11. Calcule a reação do pórtico hiperstático de suporte B mostrado abaixo. Considere a inércia do bar 1 EI e 8EI inércia bar 2, todos funcionam fundamentalmente na curva. Considere q 10 kN/m RESPOSTA: VB 24 519 kN 12. Usando o método Força, calcule a resposta do suporte do 4º nó da fazenda abaixo. Pense
em nós como rótulas perfeitas. Todos os bares têm inércia EA. A resposta vertical do nó 4 foi redundante. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. As barras são identificadas por seus nós ni originais e os nós nf finais. Equação de compatibilidade: A quantidade de viés deve ser um nó 4 com suporte, ou seja, zero.
RESPOSTA: O suporte para a resposta do nó 4 é V4 e 2.923 kN 13. Através O método de força, calcule a reação do apoio da fazenda nó 3 abaixo. Pense em nós como rótulas perfeitas. As diagonais têm a inércia do TESED, e os acordes (barras horizontais) têm inércia 4EA. A resposta vertical do nó 3 foi redundante. Foram fornecidas
cargas normais nas barras. As barras são identificadas por seus nós ni originais e os nós nf finais. O feixe tem 1 m de altura (a distância entre os acordes inferior e superior). RESPOSTA: Suporte para a reação do site 3: V3 e 1605 kN Academia.edu não suporta mais a Internet Explorer.To navegar pela Academia.edu e pela Internet
mais ampla de forma mais rápida e segura, por favor, tire alguns segundos para atualizar o navegador. Academia.edu usa cookies para personalizar conteúdo, adaptar anúncios e melhorar a interface do usuário. Usando nosso site, você concorda com nossa coleção de informações usando cookies. Para saber mais, revise nossa
política de privacidade.× Academia.edu não suporta mais a Internet Explorer.To navegar pela internet Academia.edu e mais amplas da Internet de forma mais rápida e segura, por favor, leve alguns segundos para atualizar o navegador. Academia.edu usa cookies para personalizar conteúdo, adaptar anúncios e melhorar a interface do
usuário. Usando nosso site, você concorda com nossa coleção de informações usando cookies. Para saber mais, confira nossa política de privacidade.× EXERCÍCIOS HIPERSTÁTICOS 1. Analise o feixe de forma usando o método Força, considerando que a reação vertical desconhecida em apoio a B é excessiva. RESPOSTA: RA -
64,52 kN, RB - 189,47 kN, RC - 54,02 KN CORANTE MOMENT 2. Resolva o feixe da figura pelo método de força. Vamos considerar a curva das deformações. Considerando: Permanente EI. RESPOSTA: RA - 19,11 kN, RB - 12,32 KN, RC - 1,43 KN CORANTE MOMENT 3. Calcule as reações em sufocar A e rolar B. Considere um EI
permanente. RESPOSTA: VA 60.0 kN HA 0 kN MA 40.0 kM 100.0 kN 4. Calcule as reações aos pinos A e os rolos B e C. Considere o EI constante. RESPOSTA: VA Sem 20,3 kN HA 0 kN WB 34,4 kN VC 4,69 kN 5. Calcule as reações aos pinos A e aos rolos B e C. O suporte B suprime 5,0 mm. Considere E e 200 GPa e eu sou 300 x
106 mm4. RESPOSTA: VA 26,7 kN HA 0 kN WB 66,7 kN VC 26,7 kN 6. Calcule as reações em sufocamento e rolo C. Considere e constante. O momento de inércia dos bares está listado abaixo. RESPOSTA: VA Sem 35,0 kn HA 20,0 kN MA 51.0 KN VK 37.0 kN 7. Calcule as reações de suporte do feixe hiperstático apresentadas pela
imagem abaixo. RESPOSTA: VA 5,67 kN VB 42,13 kN VC 16,2 kN 8. A seção do esforço solicita dimram do feixe contínuo abaixo. RESPOSTA: VA 19,06 kN WB 54,30 kN VC 11,63 kN 9. Calcule as reações de suporte do pórtico hiperstático mostrado na imagem abaixo. Considere todas as barras da mesma forma E EI e trabalha
fundamentalmente para dobrar. Bar 1 é 3,0 m, bar 2 é 5,0 m, e bar 3 - 1,5 m. RESPOSTA: VA 1.827 kN HA - 1,2 kN MA - 3435 kn BH 1.173 kN 10. Use o método Força para calcular as reações auxiliares do quadro hiperstático mostrado na imagem abaixo. As barras AC e BD têm inércia na curva EI, e a barra de CD tem inércia 2EI.
Considere todas as barras que funcionam fundamentalmente dobrando. RESPOSTA: VA No 0.8 kN HA - 8.0 kN MA - 20,8 kN M WB - 0,8 kN 11. Calcule a reação do pórtico hiperstático de suporte B mostrado abaixo. Considere a inércia do bar 1 EI e 8EI inércia bar 2, todos funcionam fundamentalmente na curva. Considere q 10 kN/m
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