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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma nova proposta de ensaio de implante para a 

determinação da suscetibilidade de um metal à trinca a frio na ZTA (Zona Termicamente 

Afetada). O projeto foi baseado no trabalho de Martins e Ferraresi para o teste de implante 

modificado, não possuindo forno. Para a validação do referido equipamento foram adotados 

alguns procedimentos para a verificação da eficiência do mesmo. O procedimento constou da 

avaliação de materiais, através de confecção de corpos de prova para implante com os 

devidos materiais (aços AISI 1010 e AISI 1045) seguindo os padrões sugeridos por Tamaki et 

alli (1983). Foram realizadas duas baterias de testes. Uma para o material AISI 1010 e outra 

para o material AISI 1045. Foi desenvolvido um software para a aquisição dos dados da célula 

de carga. O software elaborado possibilitou uma interface com a placa de aquisição e a 

variação de freqüência de aquisição. Os dados da célula de carga foram calibrados para 

mostrar o resultado em termos de carga. Baseado nos resultados pode-se comprovar que o 

equipamento se mostrou satisfatório à análise da susceptibilidade a trinca a frio. 

 

 

 
 



CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os problemas que ocorrem na soldagem dos diversos aços estruturais, 

sobressai o da fissuração a frio, comumente conhecido como trinca induzida por hidrogênio. 

São chamadas trincas a frio, ou trincas induzidas por hidrogênio, as descontinuidades 

que ocorrem algum tempo após a soldagem. Este fenômeno de trincamento ocorre depois 

que a solda já está solidificada e pode levar minutos, horas ou até mais tempo para surgirem, 

depois da solidificação do metal de solda. Às vezes o aparecimento destas trincas pode 

chegar a dezenas de horas após a soldagem e pode possuir tamanhos abaixo do limite de 

detecção dos ensaios não destrutivos adequados, o que as torna muito perigosas. O tempo 

para a formação da trinca após o resfriamento dependerá da taxa de difusão do hidrogênio 

naquela microestrutura sob a influência de tensão, num dado ponto (Caloi, 2008). 

As condições necessárias para que as trincas a frio ocorram são: 

 Tensões (carga externa ou tensão residual da soldagem); 

 Microestrutura suscetível a trincas; 

 Presença de hidrogênio; 

 Temperatura. 

Do ponto de vista morfológico, trincas a frio podem ser classificadas com base na sua 

posição (ZTA – Zona Termicamente Afetada, metal de solda ou zona de fusão) e na sua 

orientação (longitudinal ou transversal). As trincas a frio normalmente aparecem na ZTA, 

podendo também ocorrer, porém mais raramente, no metal de solda de aços de maior 

resistência mecânica. 

Os três primeiros fatores descritos (presença de hidrogênio, tensões e microestrutura 

sensível) são independentes. Se um deles estiver presente com alta intensidade, a fissuração 

pode ocorrer mesmo que o nível dos outros fatores não seja elevado. O quarto fator, ou seja, 

que o material esteja no intervalo de temperatura de fragilização, é sempre necessário. Uma 

das formas principais de controlar a fissuração pelo hidrogênio baseia-se exatamente neste 

fato (Modenesi, 2000). 

Os riscos de fissuração por hidrogênio são minimizados atuando-se em um ou mais 

dos fatores que favorecem sua formação. De uma forma resumida, estas medidas são: 

seleção de um material menos sensível, redução no nível de tensões, seleção do processo de 

soldagem, controle das condições de resfriamento e realização de um pós-aquecimento ou 
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tratamento térmico após a soldagem. 

A trinca começa a se formar após um período de incubação, que pode variar de 

alguns minutos a várias horas. Após este período, ela cresce de uma forma lenta e 

descontínua até as suas dimensões finais. Em geral, pode-se considerar que a trinca a frio 

está completamente formada somente cerca de 24 horas após a soldagem. Esta forma de 

fissuração é um dos mais graves de soldabilidade dos aços, particularmente com processos 

de baixa energia, como na soldagem a arco com eletrodos revestidos, sendo um dos assuntos 

estudados nesta área. 

O uso de um maior aporte térmico diminui as velocidades de resfriamento durante a 

soldagem, podendo ser suficiente para reduzir a chance de formação de trincas, além de, em 

geral, resultar em uma redução no tempo de soldagem. Vários fatores, contudo, podem limitar 

a capacidade de se aumentar o aporte térmico em uma dada aplicação como a posição de 

soldagem, o tipo de processo e consumível de soldagem usados, a espessura da peça e as 

propriedades requeridas para a junta. 

O teste de implante é um teste utilizado para a determinação da suscetibilidade de 

um metal à trinca a frio. É feito com soldagem real, o que, de acordo com a classificação neste 

trabalho, o inclui no terceiro grupo. Não é um teste auto-restritivo, ou seja, as tensões 

impostas ao corpo de prova provêm de uma fonte externa (Martins, 1995). 

O equipamento do teste, de uma forma geral, é composto por dois sistemas 

interativos: sistema de tração, composto por um sistema hidráulico e pela estrutura metálica 

do equipamento, com a função de tracionar o corpo de prova, simulando um estado de 

tensões internas tal como se verifica em juntas soldadas; sistema de monitoramento, com a 

função de monitorar o alívio de tensões, assim como a eventual ocorrência de trincas (Martins, 

1995). 

O teste de implante é utilizado para avaliação prévia do material antes de submetê-lo 

a situações de grande variações térmicas, como por exemplo, soldagem e/ou tratamentos 

térmicos. A zona de formação das trincas na ZTA é caracterizada por condições 

microestruturais e tensionais susceptíveis à formação do fenômeno de fragilização por 

hidrogênio. Microestruturalmente, o ciclo térmico variável, imposto pela soldagem, apresenta, 

nesta região um grande crescimento de grão e a formação de microestrutura martensítica de 

baixo carbono, pouco tenaz e ferritas com MAC alinhados, que, unido à condição de tensão 

provocada pelo entalhe no implante, convertem esta zona em extremamente susceptível à 

formação de uma ou vária trincas. 



CAPÍTULO II 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Processos de soldagem 

Um grande número de diferentes processos utilizados na fabricação e recuperação 

de peças, equipamentos e estruturas é abrangido pelo termo soldagem. Classicamente, a 

soldagem é considerada como um método de união, porém, muitos processos de soldagem 

ou variações destes são usados para a deposição de material sobre uma superfície, visando a 

recuperação de peças desgastadas ou para a formação de um revestimento com 

características especiais. Diferentes processos relacionados com os de soldagem são 

utilizados para o corte ou para o recobrimento de peças (Modenesi, 2006). 

Existe um grande número de processos por fusão que podem ser separados em 

subgrupos, por exemplo, de acordo com o tipo de fonte de energia usada para fundir as 

peças. Dentre estes, os processos de soldagem a arco (fonte de energia: arco elétrico) são os 

de maior importância industrial na atualidade. Devido à tendência de reação do material 

fundido com os gases da atmosfera, a maioria dos processos de soldagem por fusão utiliza 

algum meio de proteção para minimizar estas reações (Modenesi, 2006). 

Descrevem-se abaixo os principais processos de soldagem utilizados para a união 

das ligas ferrosas. 

2.1.1. Soldagem com eletrodo revestido (SMAW) 

No processo de soldagem com eletrodo revestido (Shielded Metal Arc Welding – 

SMAW), o arco elétrico é formado entre a peça e um eletrodo consumível, formado por um 

núcleo metálico e um revestimento que pode ser celulósico, básico, rutílico ou oxidante, 

dependendo da sua composição (Caloi, 2008). 

Os eletrodos celulósicos possuem elevada quantidade de material orgânico 

(celulose) no revestimento, cuja decomposição pelo arco gera gases que protegem o metal 

líquido. São bastante adequados para a soldagem fora da posição plana, como a soldagem 

circunferencial de tubos e na execução de passes de raiz. A solda depositada com este tipo 

de eletrodo apresenta boas propriedades mecânicas, porém apresenta grande possibilidade 

de fragilização por hidrogênio, proveniente do revestimento (Caloi, 2008). 

Já os eletrodos básicos possuem em suas composições alta quantidade de 

carbonatos de fluorita, não apresentando substâncias orgânicas. Isso faz com que as soldas 

depositadas com este tipo de eletrodo tenham baixo teor de hidrogênio, minimizando a 

suscetibilidade de formação de trincas induzidas por hidrogênio (Caloi, 2008). 
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2.1.2. Soldagem com arame tubular (FCAW) 

No processo de soldagem com arame tubular (Flux Cored Arc Welding – FCAW), o 

arco elétrico é formado entre a peça e um eletrodo tubular metálico, contínuo e consumível, 

cujo interior é preenchido por um fluxo fundente. O arame tubular é um consumível que resulta 

em um metal depositado com baixo teor de hidrogênio, o que reduz a possibilidade de 

formação de trincas induzidas por hidrogênio na solda. As funções do fluxo são a estabilidade 

do arco, o controle da escória, a inclusão de elementos de liga e a proteção do metal de solda 

e da poça de fusão, que é feita pelos gases gerados pela queima do fluxo contido dentro do 

arame e pode ser suplementada por uma proteção gasosa externa (Caloi, 2008). 

Com relação à proteção contra contaminação atmosférica, o processo de soldagem 

com arame tubular pode ser classificado em dois tipos: o processo com proteção gasosa 

(FCAW-G) e o processo auto-protegido (FCAW-S). No primeiro caso, uma proteção adicional 

é providenciada com a utilização de gás que flui através do bocal da tocha, já no segundo 

caso, a própria fusão do fluxo gera um gás protetor do metal de solda e da poça de fusão 

(Caloi, 2008). 

2.1.3. Soldagem com proteção gasosa (GMAW) – MIG/MAG 

No processo de soldagem a arco utilizando gás de proteção e eletrodo nu (GMAW) 

este é alimentado continuamente. Este eletrodo é de caráter consumível e a proteção do arco 

e da poça de fusão é obtida por um único tipo de gás ou mistura (Caloi, 2008). 

O processo de soldagem com proteção gasosa, assim como o processo de arame 

tubular, utiliza consumíveis que depositam baixo teor de hidrogênio no metal de solda, 

minimizando a possibilidade de formação de trincas induzidas por hidrogênio na solda (Caloi, 

2008). 

2.1.4. Soldagem com eletrodo não consumível (GTAW) 

A Soldagem a Arco Gás-Tungstênio (Gas Tungsten Arc Welding – GTAW) ou, como 

é mais conhecida no Brasil, TIG (Tungsten Inert Gas) é um processo no qual a união é obtida 

pelo aquecimento dos materiais por um arco estabelecido entre um eletrodo não consumível 

de tungstênio e a peça. A proteção do eletrodo e da zona da solda é feita por um gás inerte, 

normalmente o argônio, ou mistura de gases inertes (Ar e He). Metal de adição pode ser 

utilizado ou não (Modenesi, 2006). 

Utilizam-se vários gases e misturas para proteger o eletrodo e a poça de fusão da 

contaminação atmosférica, cuja alimentação é feita pela própria tocha e em alguns casos 

utiliza-se um fluxo de gás no outro lado da poça de fusão, ou seja, no lado detrás ou de baixo, 

também chamado de “backing”. O uso de gás como backing em condições controladas 
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assegura uniformidade de contorno do cordão, eliminação de mordedura e em alguns casos 

reduz o surgimento de trincas e porosidade na raiz (Modenesi, 2006). 

2.1.5. Comparação entre os processos de soldagem 

O Diagrama abaixo (Figura 2.1) compara as quantidades de hidrogênio difusível 

depositada pelos diferentes processos de soldagem. Esta quantidade pode variar desde muito 

baixa até alta. 

Para o processo GMAW a quantidade de hidrogênio varia de extra baixa a baixa. 

Para o processo FCAW com proteção gasosa a quantidade de hidrogênio pode estar entre 

baixa e alta. Já no processo SMAW a quantidade de hidrogênio depende da umidade do 

revestimento e do tipo de eletrodo usado, variando, assim, de extra baixa a alta. 

 

 
Figura 2.1 – Comparação entre as quantidades de hidrogênio difusível depositado pelos 
diferentes processos de soldagem (Caloi, 2008). 
 

2.2. Fenômeno da Fragilização 

A fragilização pelo hidrogênio está ligada à existência de um ambiente rico em 

hidrogênio e ao aparecimento de um potencial eletroquímico na superfície do metal adequado 

à reação de evolução do hidrogênio. Também influenciam a facilidade do hidrogênio de 

acumular-se em sítios defeituosos da rede cristalina, núcleos das discordâncias, vazios, 

lacunas e interfaces (Oliveira, 2009). 
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A acumulação do hidrogênio em sítios da rede pode enfraquecer as ligações 

metálicas e nuclear uma trinca, a qual, sob condições apropriadas, se propagará e levará à 

fratura dos componentes metálicos contaminados. O resultado disto é a falha catastrófica e 

prematura de componentes no ambiente de serviço com tensões aplicadas inferiores às de 

projeto, ou seja, a fragilização pelo hidrogênio. A fragilização pelo hidrogênio é caracterizada 

pelos fatos: 

 degradação das propriedades mecânicas dos aços;  

 diminuição da dutilidade em tração, que é diretamente proporcional ao teor de 

hidrogênio contido no metal;  

 tendência a mudar a morfologia da fratura de dútil para frágil;  

 redução da tenacidade à fratura;  

 é mais crítica em situações de baixa taxa de deformação;  

 ocorre entre 173 K e 373 K, sendo maior em temperaturas próximas à ambiente;  

 necessita que o metal que contém hidrogênio esteja submetido a tensões trativas 

locais;  

 aços de alta resistência mecânica são particularmente susceptíveis ao fenômeno. 

a) Influência da dureza na ZTA (Zona Termicamente Afetada) 

A microestrutura endurecida da ZTA em juntas soldadas favorece a fragilização pelo 

hidrogênio. Yurioka & Suzuki (1990) explicam que a dureza na ZTA tem sido usada como um 

índice imperfeito para analisar a suscetibilidade ao trincamento a frio de juntas soldadas. 

Existem alguns valores críticos de dureza, citados na literatura, para evitar a 

fragilização pelo hidrogênio e estes se encontram geralmente entre os 248 e 350 HV. Esta 

dureza da ZTA está diretamente relacionada com o tempo de resfriamento da junta soldada e 

também com o tipo de material e o histórico dos processos de fabricação do aço da junta 

(Fals, 1999). 

Existem várias fórmulas na literatura que servem para estimar a dureza da ZTA e 

todas estão relacionadas com o cálculo do carbono equivalente, um índice que pode servir 

para descrever o efeito da composição na ocorrência de trincas induzidas por hidrogênio. 

b) Carbono equivalente 

Em condições de soldagem constantes (tipo de processo, eletrodo, insumo de calor, 

etc.) e diferentes composições químicas do metal de base, observa-se maior ou menor 
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suscetibilidade de ocorrências de trincas induzidas pelo hidrogênio. 

O efeito da composição química dos aços na soldabilidade tem sido avaliado através 

do conceito de carbono equivalente (CE), relacionando composição química, dureza e 

resultados de ensaio de trincamento. No entanto, segundo Fals (1999), deve ficar claro que o 

termo soldabilidade é muito complexo e, no caso particular da análise de trincamento a frio na 

ZTA, onde a composição química do material e, portanto, a temperabilidade na região 

possuem grande importância, o conceito de CE pode ser usado com boa aceitação para 

estimar a soldabilidade. 

O carbono equivalente fornece um valor numérico da contribuição da composição 

química para a suscetibilidade de formação de trincas induzidas por hidrogênio em um aço. 

Ele foi criado em 1940, quando Dearden e O´Neill propuseram uma fórmula para prever a 

resistência, temperabilidade e dureza da ZTA de um aço. Medindo o carbono equivalente, 

sabemos a temperabilidade do aço. Isso é importante, pois quanto maior a temperabilidade, 

maior a dureza e mais fácil a formação de trincas. Posteriormente, foi desenvolvida pelo IIW 

(International Institute of Welding) uma fórmula simplificada, que se tornou uma medida 

comumente aceita para soldabilidade dos aços, conforme equação abaixo (Fals, 1999). 

 

1556

CuNiVMoCrMn
CCE





   (Equação 01) 

Um critério simples, baseado nesta fórmula, considera que, se CE < 0,4, o aço é 

insensível à fissuração e, se CE > 0,6, o material é fortemente sensível, exigindo técnicas 

especiais de soldagem, por exemplo, o uso de processos de baixo nível de hidrogênio e de 

pré-aquecimento. 

A maior tendência entre os pesquisadores está em colocar o carbono como elemento 

responsável pelo aumento de dureza, perda de dutibilidade e aumento da temperabilidade da 

ZTA em juntas soldadas, porém, à medida que aumenta sua concentração no material, 

aumenta o risco de trincamento nesta região. Isto está diretamente associado com a formação 

de microestruturas martensíticas e sua suscetibilidade ao trincamento induzido pelo 

hidrogênio. 

A transformação autenita-martensita na ZTA é afetada pela composição química do 

material e pelas condições de resfriamento impostas à junta, o que pode provocar a formação 

de diferentes volumes de bainitas e ferritas de diferentes tipos ou de martensita, contendo ou 

não grãos internamente germinados (Twinned), sendo esta última muito mais sensível à 

formação e desenvolvimento de trincas. 

Segundo Boniszewski & Watkinson (1973), durante a transformação autenita-

martensita na ZTA de juntas soldadas de aços transformáveis pode existir dois tipos de 
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martensita: uma de alto carbono (conhecida como maclada) e a martensita de baixo carbono 

(conhecida com martensita em ripas). É consenso de alguns autores que a martensita de alto 

carbono é mais susceptível à fragilização pelo hidrogênio devido a sua maior dureza e as 

tensões internas provocadas na transformação. 

2.3. Fissuração na soldagem 

As fissurações são geradas pela incapacidade do metal de absorver as tensões 

geradas durante a solidificação do mesmo. Essas tensões na soldagem são geradas pelas 

expansões e contrações térmicas localizadas, associadas ao fluxo de calor, em função da 

variação de volume pela transformação de fases. 

Dentre os tipos de fissuração pode-se citar as fissurações a quente, fissuração 

durante e após a soldagem. Com relação a fissuração a quente consta das seguintes 

variedades: fissuração na solidificação, fissuração por liquação da ZTA e fissuração por perda 

de ductilidade (ductility-dip cracking). Com relação à fissuração durante e após a soldagem as 

seguintes variedades: fissuração por hidrogênio, fissuração de Chevron e decoesão lamelar. 

2.3.1. Fissuração durante e após a soldagem 

a) Fissuração por hidrogênio 

Dentre os problemas que ocorrem na soldagem dos diversos aços estruturais, 

sobressai o da trinca induzida pelo hidrogênio, também conhecida como trinca a frio. A trinca 

induzida pelo hidrogênio, apesar de ser largamente estudada em juntas soldadas, continua 

sendo um tema importante para a indústria mecânica em geral, devido às mudanças de 

comportamento dos fatores e mecanismos que atuam sobre o fenômeno, como conseqüência 

do crescente desenvolvimento de novos materiais, de novos processos de soldagem e de 

novos tipos de consumíveis. 

A trinca induzida pelo hidrogênio, na maioria das vezes, inicia-se na zona de 

crescimento de grão ou zona parcialmente fundida da ZTA (Zona Termicamente Afetada) e 

propaga-se pela zona fundida, ou mesmo pelo metal de base (Nippes & Xiong, 1988). Esse 

tipo de trinca também pode ter o seu início na zona fundida, principalmente na soldagem de 

aços de Alta Resistência e Baixa Liga (aços ARBL), utilizada em estruturas metálica (Fals, 

1999). A trinca induzida pelo hidrogênio ocorre quando o material está a temperaturas entre 

cerca de –100 e 200ºC. A trinca começa a se formar após um período de incubação, que pode 

variar de alguns minutos a várias horas. Após este período, ela cresce de uma forma lenta e 

descontínua até as suas dimensões finais. Em geral, pode-se considerar que a trinca está 

completamente formada somente cerca de 48 horas após a soldagem. 

A literatura (Fals, 1999; Yurioka & Suzuki, 1990, Nippes & Xiong, 1988) cita quatro 
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fatores principais que influenciam a formação desse tipo de trinca: teor de hidrogênio, 

microestrutura sensível (martensita e/ou bainita), temperatura e nível de tensão residual na 

junta. A ação destes fatores, na prática, depende da atuação de outras variáveis tais como, 

materiais de base, consumíveis, projeto da junta e procedimentos de soldagem. 

O hidrogênio origina-se da decomposição de compostos químicos que contém este 

elemento na coluna do arco. Em algumas situações, óleo, graxa, poeira, ferrugem e resíduos 

de solventes orgânicos podem estar presente na superfície do metal base ou eletrodo e 

introduzir hidrogênio no arco. Entretanto, em processos de soldagem que utilizam fluxo, 

(soldagem com eletrodo revestido, com arame tubular ou a arco submerso), este material é a 

mais importante fonte de hidrogênio para o arco. 

As tensões de tração são desenvolvidas na região da solda devido à sua contração 

durante o resfriamento. Em estruturas rígidas, as tensões de contração são intensificadas pela 

falta de liberdade para acomodação da região da solda. Concentradores de tensão, como 

entalhes formados pela raiz, a margem da solda, mordeduras, inclusões de escorias e outras 

descontinuidades, causam um aumento local das tensões, facilitando a nucleação da trinca. A 

região da solda pode ainda estar sujeita a tensões de origem externa resultantes do próprio 

peso da estrutura, da contração de outras soldas, de operações de desempeno e da 

manipulação da estrutura para transporte. 

Uma microestrutura de elevada dureza na região da solda aumenta a chance de 

fissuração pelo hidrogênio. Além de sua menor ductilidade e tenacidade, esta microestrutura 

reduz a capacidade de acomodação das tensões na região da solda. Desta forma, em geral, 

uma microestrutura macia é capaz de tolerar, sem fissura, uma maior quantidade de 

hidrogênio do que as mais duras. Os três primeiros fatores descritos (presença de hidrogênio, 

tensões e microestrutura sensível) são independentes. Se um deles estiver presente com alta 

intensidade, a fissuração pode ocorrer mesmo que o nível dos outros fatores não seja 

elevado. O quarto fator, ou seja, que o material esteja no intervalo de temperatura de 

fragilização, é sempre necessário. Uma das formas principais de controlar a fissuração pelo 

hidrogênio baseia-se exatamente neste fato (Modenesi, 1985). Os riscos de fissuração pelo 

hidrogênio são minimizados atuando-se em um ou mais dos fatores que favorecem sua 

formação. De uma forma resumida, estas medidas são: seleção de um material menos 

sensível, redução no nível de tensões, seleção do processo de soldagem, controle das 

condições de resfriamento e realização de um pós-aquecimento ou tratamento térmico após a 

soldagem. 

De uma forma geral, o hidrogênio possui uma grande solubilidade no metal líquido, 

no entanto, quando este se solidifica, essa solubilidade cai bruscamente, acontecendo o 

mesmo com a queda da temperatura. Como ocorre essa queda na solubilidade do hidrogênio 
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com a queda da temperatura, acontece a formação de H2 e com isso o aumento da pressão 

durante o rápido resfriamento da matriz. No caso de não difusão do hidrogênio, a pressão de 

H2 pode ser observada na Tabela 2.1 para aços contendo 2, 4 e 8 ppm H (Turkdogan, 1996). 

 
Tabela 2.1 – Pressão do hidrogênio não difusível na matriz ferrítica (Turkdogan, 1996). 

Temperatura ºC 
Pressão de H2 (atm) 

2 ppm H 4 ppm H 8 ppm H 

 

1400 0,058 0,23 0,9 

1100 0,12 0,48 1,9 

900 0,23 0,92 3,7 

 

900 0,58 2,33 9,3 

700 1,83 7,3 29,2 

500 10,4 41,6 166,5 

 

Devido à formação dessa pressão interna, existirá a possibilidade de aparecimento 

de trincas no material, desde que a estrutura do mesmo seja susceptível ao fenômeno e que 

os níveis de hidrogênio estejam em valores elevados. 

Diferentes mecanismos foram propostos para se explicar à formação da trinca pelo 

hidrogênio. Dentre eles destacam-se: a teoria da condensação, a teoria da adsorção e a teoria 

da decoesão. 

Na teoria da condensação os átomos de hidrogênio tendem a difundir-se para 

microcavidades e outras descontinuidades no aço, onde recombinam-se na forma de 

moléculas. Isso gera altas pressões as quais podem gerar trincas. À medida que mais 

hidrogênio se difunde para essas regiões, mais a trinca cresce, dependendo, assim, do tempo. 

Com relação à teoria da adsorção, com a difusão do hidrogênio para microcavidades, o 

mesmo é adsorvido pela superfície da mesma, causando a diminuição da energia superficial. 

Essa aliada a presença de campos elevados de tensão, as microcavidades podem crescer em 

forma de trincas. Já na teoria da decoesão, supõe-se que o hidrogênio atômico em solução 

sólida tende a difundir-se para regiões onde ocorram tensões triaxiais de tração. Quando a 

concentração de hidrogênio supera um valor crítico, a região torna-se fragilizada e uma trinca 

poderá formar-se ou propagar-se através dela. Isso se repetirá até que a quantidade de 

hidrogênio seja insuficiente ou que a ponta da trinca encontre um campo de alta ductilidade. 

b) Fissuração de Chevron 

Este fenômeno foi observado pela primeira vez na década de 60, na soldagem com 

arco submerso, em aços estruturais, com fluxos de alta basicidade. Essas trincas ocorrem 

sempre na zona fundida de soldas com arco submerso. São trincas da ordem de 0,25 a 3 mm 

de comprimento, reconhecidas pelo aspecto em degrau e sua orientação geral de 45 º em 

relação à face soldada. 
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Estudos indicam que essa fissuração ocorre em dois estágios. No primeiro haverá a 

formação de trechos intercolunares e no segundo, sob o efeito do hidrogênio, esses trechos 

seriam ligados pelos trechos transgranulares. 

c) Fissuração por decoesão lamelar 

Tipo de fissuração que ocorre no metal de base (às vezes na ZAC), em planos que 

são essencialmente paralelos à direção de laminação da chapa. Geralmente ocorrem em 

juntas tipo “T”. A trinca tende a localizar-se no metal base próxima à ZAC. 

Seu formado é função da decoesão ou fissuração de inclusões alongadas, quando o 

material de base é submetido às tensões de tração no sentido da espessura. Os vazios 

formados crescem e se unem por rasgamento plástico da matriz entre as inclusões ao longo 

de planos horizontais e verticais. 

A decoesão lamelar pode ser explicada simplificadamente pela incapacidade do 

material de acomodar, através de deformação, tensões de tração, atuantes na direção da 

espessura, em uma junta soldada. 

Os métodos de avaliação da susceptibilidade à decoesão lamelar são muitos, 

distinguindo-se entre diretos e indiretos, os últimos sem a interferência da soldagem. O 

método mais simples é o da tração na direção da espessura, sendo a estricção (Z) o 

parâmetro de susceptibilidade à decoesão lamelar. Apesar de bastante difundido, de acordo 

com o esquema de amostragem, ele avalia a ductilidade apenas da região central da 

espessura da chapa, quando a falha pode ocorrer próximo à solda, ou seja, próximo à 

superfície. Por outro lado, nos testes diretos, como o de Cranfield e o da Janela, os resultados 

são qualitativos, o que dificulta a correlação com ensaios mecânicos (Aihara, 1990). 

Oates e Stout (10 apud Aihara, 1990), também desenvolveram um teste (teste de 

Lehigh) que consiste na soldagem de uma viga auxiliar à chapa teste, configurando uma junta 

T. A restrição de soldagem (NRS) é mantida em nível pré-determinado, ajustando-se à carga 

aplicada por um macaco hidráulico. A equação determinante da carga (P) é: 

 

   
   

D

dddt
ddBNRS

P
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 (Equação 02) 

Onde B é a largura da chapa teste, do à distância da superfície da viga até a base do 

chanfro, di é a distância da superfície da viga até a n-ésima camada de solda, t é a espessura 

da viga e D é a distância do ponto de aplicação da carga (P) até a face da chapa teste. Os 

corpos de prova são testados sob restrição crescente e à trinca de decoesão lamelar de 

tamanho crítico, monitorada por ultra-som. 
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2.3.2. Métodos de avaliação da susceptibilidade à trinca de hidrogênio 

Os testes desenvolvidos para avaliar a sensibilidade a trinca induzida pelo hidrogênio 

em juntas soldadas são geralmente classificados como diretos e indiretos. Dentre os diretos 

destacam-se os testes: CTS (Controlled Thermal Severity), Tekken (Y-Groove restraint test), o 

teste de restrição LEHIGH e o teste G-BOP. Estes permitem uma rápida avaliação da junta 

(ZF e ZTA) pela contagem da quantidade de trincas para cada corpo de prova, mas 

dependem do nível de restrição imposto e da forma do chanfro e do cordão de solda. Isto 

dificulta a avaliação da influencia dos fatores separadamente (Sawhill, Dix & Savage, 1974). 

Entre os indiretos se destacam os testes de restrição externa: CLR (Constant Load Rupture), 

TRC (Tensile Restraint Cracking), RRC (Rigid Restraint Cracking) e ASC (Augmented Strain 

Cracking). Os testes indiretos, de forma geral, se caracterizam por serem realizados em 

corpos de provas entalhados sob carga ou deformação constante. Desenvolvido por Granjon 

em 1969, o Teste de Implante é um ensaio de restrição externa que combina certas 

características de ambos os métodos, as quais são (Martins, Ferraresi & Trevisan, 1995): 

 O ensaio é representativo usando poucos corpos de prova e de simples elaboração; 

 Vários valores da tensão residual podem ser simulados pela aplicação de carga 

artificial, independente do processo de soldagem usado; 

 A zona afetada pelo calor é obtida em condição de soldagem real; 

 É possível analisar independentemente os fatores como tensão aplicada, insumo de 

calor e nível de hidrogênio. 

A maioria dos testes de restrição externa foi desenvolvida para que o trincamento 

assistido pelo hidrogênio ocorra na zona afetada pelo calor. Unicamente os testes LB-TRC 

(longitudinal bead-tensile cracking) e o LBC (longitudinal bend cracking) foram especialmente 

desenvolvidos para avaliar o fenômeno de trincamento a frio no metal de solda. 

Como os demais testes de restrição externa, o teste de implante é utilizado apenas 

para a avaliação da susceptibilidade da zona afetada pelo calor ao trincamento, obtida de 

forma real no implante do aço a ser estudado, inserido na placa de teste. 

Anteriormente foi utilizado o teste de implante para se avaliar a resistência ao 

trincamento assistido pelo hidrogênio do metal de solda de juntas soldadas de aços ao cromo-

molibdênio (Hart & Watkinson, 1975), mas este trabalho foi realizado em duas etapas. 

Primeiramente era depositado o metal de adição a ser avaliado em um chanfro feito em um 

material de espessura de 51 mm. A seguir esse metal de solda era extraído mecanicamente, 

procedendo a usinagem do implante a partir do material extraído. A segunda etapa do 

procedimento seria o estudo da ZTA desse material. 
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Apesar dos interessantes resultados experimentais, é questionável o fato de que o 

implante, obtido do metal de solda, está submetido a um tratamento térmico variável na ZTA 

durante o ensaio de implante convencional, provocando mudanças microestruturais que 

podem alterar o comportamento real do metal de solda ao se analisar o fenômeno de trinca 

assistida por hidrogênio. Deve-se também, ter-se em mente, a alta complexidade no 

procedimento experimental do teste proposto (Fals, 1999). 



CAPÍTULO III 

3. TESTE DE IMPLANTE 

3.1. Método do teste de implante 

O Teste de Implante foi desenvolvido pelo Institut de Soudure, na França, e é um 

teste muito utilizado para avaliação de trincas induzidas por hidrogênio e avaliação de 

processos de soldagem. Este teste é coberto por uma norma francesa, AFNOR NF A89-100, 

de 1991, e uma recomendação do IIW (International Institute of Welding), IIS/IIW-447-73. 

No Teste de Implante o corpo de prova utilizado deve ser de formato cilíndrico com 6 

ou 8 mm de diâmetro, e é chamado de implante. No implante, que é feito do aço que se 

deseja analisar, é feito um entalhe que pode ser circular ou helicoidal em forma de V, a uma 

distância determinada de sua extremidade e seu comprimento deve ser maior que a 

espessura da chapa suporte. Ele é inserido dentro de um orifício perfurado em uma chapa 

auxiliar de aço de mesmo grau ou de grau semelhante ao do implante, de forma que o entalhe 

fique nivelado com a superfície da chapa. É importante ressaltar que os implantes e a chapa 

auxiliar devem apresentar condutividade térmica bastante próximas. 

Após a montagem do implante dentro da chapa, um passe de solda de 100 a 150 

mm de comprimento é depositado sobre a chapa e a amostra sob condições cuidadosamente 

controladas, usando o processo de soldagem e o consumível desejado. A penetração da 

solda deve ser tal que o entalhe fique situado dentro da região de grãos grosseiros da ZTA, 

conforme a figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 – Esquema do ensaio de implante. 

 

Depois da soldagem e antes do resfriamento completo da solda, uma carga trativa 

constante é aplicada ao implante por no mínimo 16 horas, impondo ao mesmo uma 

deformação. No caso de ocorrência de fratura, o tempo até a fratura do implante é 

determinado. Depois de um tempo pré-determinado de aplicação de carga, no caso de não ter 

ocorrido a fratura do implante, a montagem chapa/implante é descarregada e qualquer trinca 
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que estiver presente no nível do entalhe na ZTA é investigada. 

Entretanto, Bouverot considera que a carga deve ser mantida por no mínimo 70 

horas, se o implante não fraturar antes desse tempo, enquanto Piza considera que se o 

implante não romper em até 2 horas de aplicação da carga ele não romperá mais. 

3.2. Formas, dimensões e especificações 

De acordo com a norma AFNOR NF A89-100, de 1991, e com a recomendação do 

IIW, IIS/IIW-447-73, as formas, dimensões e especificações do implante (figura 3.2) e da 

chapa suporte devem ser conforme a seguir: 

 Direção de remoção do implante: paralela a direção de laminação 

 Posição de remoção na espessura da chapa: metade da espessura, se esta for ≤ 25 

mm ou ¼ da espessura se esta for > 25 mm 

 Espessura mínima da chapa da qual o implante pode ser retirado: 10 mm 

 Diâmetro do implante: 6 ou 8 mm 

 Comprimento do implante: > 20 mm 

 

 
Figura 3.2 – Dimensões básicas do implante. 

3.2.1. Entalhe: 

 Forma: V 

 Profundidade: 0,5 mm ± 0,05 mm 

 Ângulo do entalhe: 40º ou 45º 

 Raio da ponta do entalhe: 0,1 mm ± 0,01 mm 

 Segundo a norma AFNOR NF A89-100 o entalhe pode ser de duas formas: circular ou 

helicoidal. 

a) Entalhe circular 

A distância entre o entalhe e a extremidade do implante é escolhida de forma que a 
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penetração venha a tangenciar o plano de fundo do entalhe ou, no máximo, penetre neste 

plano menos que 20% do fundo do entalhe, conforme figura 3.3. A relação de penetração está 

indicada abaixo: 

20100
7

21 




LL
 (Equação 03) 

 
Figura 3.3 – Entalhe circular. 

b) Entalhe helicoidal: 

A altura da parte entalhada deve ser tal que a zona de grãos grosseiros esteja 

incluída dentro desta parte. Para o caso de entalhe helicoidal (figura 3.4), a distância entre os 

entalhes, ou seja, o passe, deve ser de 1 mm. 

 
Figura 3.4 – Entalhe helicoidal. 

 

Devido as dificuldades encontradas em posicionar o entalhe circular na ZTA, o 

entalhe helicoidal proposto na norma NF A89-100 se torna mais fácil de ser utilizado, pois este 

tipo de entalhe garante que haverá uma zona sensível na ZTA. Segundo Piza, os resultados 

obtidos com os dois tipos de entalhes são bastante próximos, se o passe do entalhe helicoidal 

estiver entre 0,8 e 1,0 mm. 

Porém, para um passo de 2 mm a rigidez do ensaio se torna menor. 

c) Chapa de suporte (figura 3.5): 

 Composição: similar a do implante ou aço C-Mn comum 

 Número de arranjos de implantes por chapa: 4 
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 Comprimento: 300 mm  

 Largura: 200 mm  

 Espessura: no mínimo 20 mm 

 Usinagem dos furos da chapa: entre 0,05 mm e 0,15 mm 

 
Figura 3.5 – Chapa de suporte. 

d) Aplicação da carga: 

 Temperatura de início da aplicação da carga: entre 100 e 150ºC 

 Tempo de aplicação da carga: no mínimo 16 horas 

 Tensão recomendada: são recomendados 2 níveis de tensão: tensão de escoamento e 

½ da tensão de escoamento do aço a ser testado 

3.3. Equipamento para o teste de implante 

Como os demais testes de restrição externa, o teste de implante é utilizado apenas 

para a avaliação da susceptibilidade da zona afetada pelo calor ao trincamento, obtida de 

forma real no implante do aço a ser estudado, inserido na placa de teste. 

Apesar dos interessantes resultados experimentais, é questionável o fato de que o 

implante, obtido do metal de solda, está submetido a um tratamento térmico variável na ZTA 

durante o ensaio de implante convencional, provocando mudanças microestruturais que 

podem alterar o comportamento real do metal de solda ao se analisar o fenômeno de trinca 

assistida por hidrogênio. Deve-se também, ter-se em mente, a alta complexidade no 

procedimento experimental do teste proposto (Fals, 1999) 

O primeiro passo em um projeto ou dimensionamento de estruturas sujeitas a 

esforços é a quantificação destes esforços, ou seja, a determinação exata, em valores 
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numéricos, da carga a que a estrutura estará submetida. No caso do teste de implante todo o 

esforço estará em função do material e da seção transversal do corpo de prova, visto que ele 

é que será submetido a um ensaio de tração e não seria interessante que a estrutura tivesse 

uma resistência menor do que o corpo de prova. Como o material a ser testado poderá variar 

seria conveniente dimensionar a estrutura de modo a que ela suporte o maior esforço 

possível, acrescido ainda de um razoável coeficiente de segurança. A figura 3.6 é um desenho 

esquemático de um equipamento de teste de implante modificado tal como o projetado por 

Ferraresi (1993). 

O sistema de monitoramento é um aparato eletro-eletrônico que tem por função 

monitorar em tempo real o esforço de tração sobre o corpo de prova. Os sinais são 

centralizados por uma interface analógica digital e processados em um microcomputador. 

O monitoramento da tração consiste de uma célula de carga do modelo Z-5T, que é 

um equipamento sensível a variações de força aplicada, dotada de um Strain Gage, que tem a 

capacidade de transformar solicitações mecânicas em sinais elétricos, com capacidade de 

medir até cinco toneladas e um transmissor de pesagem, que é um equipamento que recebe o 

sinal da célula de carga e o transmite para a interface analógico/digital. Tem também a função 

de mostrar a intensidade da solicitação num dado instante por meio de um indicador digital. 

Faz parte também um microcomputador, com a função de operar a placa A/D, 

armazenar e processar os dados obtidos. 

 
Figura 3.6 – Equipamento para teste de implante modificado projetado por Ferraresi. 
 

3.4. Projeto de um novo equipamento para o teste de implante 

O projeto foi baseado no trabalho de Martins e Ferraresi para o teste de implante 
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modificado. Como o equipamento a ser projetado é para o teste de implante, visando somente 

a detecção de trinca a frio, o projeto não terá o forno. A seguir é apresentado de forma 

esquemática (figura 3.7) o projeto a ser construído com a bancada de aquisição de dados. 

O material utilizado foi o ABNT 1020, devido ao baixo custo, boa soldabilidade, 

usinabilidade e propriedades mecânicas. Sempre se busca adquirir os materiais com 

dimensões maiores de modo a ter uma tolerância para perdas na construção. Apesar desta 

concepção acarretar um trabalho maior, acredita-se que os benefícios advindos daí sejam 

maiores que os prejuízos. 

Após a aquisição dos materiais, passou-se à montagem propriamente dita. Neste 

processo o principal método de fixação utilizado foi à soldagem a arco elétrico com eletrodo 

revestido, porém utilizou-se também em menor escala a fixação por parafusos.    

As pernas da estrutura foram aumentadas para maior comodidade em relação ao 

trabalho de Fabio Martins, a fim de que o esforço para rosquear as molas pratos sejam 

menores. Continuam com 2 polegadas com 3 mm de parede, foram cortadas e adaptadas 

para a fixação na placa base. Esta adaptação constituiu do fechamento, por soldagem, de um 

dos lados do perfil por uma chapa de aço medindo 51x51x5 mm, previamente furada no 

centro e rosqueada por macho para a passagem de um parafuso.  

 
Figura 3.7 – Equipamento para teste de implante tal como projetado. 
 

Após a fixação das quatro pernas à chapa foram soldados barras de apoio, os apoios 

da guia, os apoios da barra inferior e os apoios da alavanca.A guia foi soldada antes de ser 

furada, de modo a se evitar a distorção dimensional promovida pela soldagem. Em seguida a 
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estrutura toda foi fixada numa furadeira de coluna aonde, por meio de furações sucessivas, 

chegou-se à dimensão desejada para o furo.  

As peças do eixo central do equipamento destinada a transmitir a tração, conectadas 

à célula de carga foram usinadas a partir de tarugos redondos de aço carbono ABNT 1020 

trefilado. 

A usinagem destas peças foi feita utilizando-se um torno, uma fresa, uma plaina e 

uma furadeira de coluna. Os furos das peças de transmissão foram usinadas com tolerância 

H7/h7, determinadas pelos fabricantes da célula de carga. Nas outras dimensões não houve 

grande preocupação com tolerâncias, devido não existir necessidade de ajustes. Após a 

montagem procederam-se o lixamento e pintura da estrutura com revestimento antiferrugem.



CAPÍTULO IV 

4. CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA O TESTE DE IMPLANTE 

O teste de implante é utilizado para a determinação da suscetibilidade de um metal à 

trinca a frio. Não é um teste auto-restritivo, ou seja, as tensões impostas ao corpo de prova 

provêm de uma fonte externa. O equipamento do teste, de uma forma geral, é composto por 

dois sistemas interativos: 

Sistema de tração, composto por um sistema hidráulico e pela estrutura metálica do 

equipamento, com a função de tracionar o corpo de prova, simulando um estado de tensões 

internas tal como se verifica em juntas soldadas.  

Sistema de monitoramento, com a função de monitorar o alívio de tensões, assim 

como a eventual ocorrência de trincas. 

A figura 4.1 mostra este equipamento, com a montagem básica, sem a célula de 

carga. Pode-se observar o sistema de aplicação carga a través do cilindro hidráulico e as 

garras onde se posicionará a célula de carga. 

 

 
Figura 4.1 – Equipamento para teste de implante modificado. 
 

4.1. O sistema de tração 

O primeiro passo ao dimensionamento de estruturas sujeitas a esforços é a 

quantificação destes esforços, ou seja, a determinação exata, em valores numéricos, da carga 
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a que a estrutura estará submetida. No caso do teste de implante todo o esforço estará em 

função do material e da seção transversal do corpo de prova, pois este estará submetido a um 

ensaio de tração, necessitando de uma estrutura que suporte uma resistência mais elevada 

que a do corpo de prova. Com a variação do material do corpo de prova, torna-se prudente o 

dimensionamento da estrutura do sistema com um fator de segurança que abranja uma gama 

maior de resistência. 

4.1.1. O corpo de prova e a placa de teste 

Procurou-se seguir os procedimentos descritos por Tamaki et alli, 1983, que são os 

pioneiros na utilização do teste de implante modificado. 

Muito embora o comprimento do corpo de prova varie, em função da placa de teste, 

suas dimensões quanto ao diâmetro e propriedades da rosca mantiveram-se constantes: 

 Diâmetro: 6 mm 

 Formato do entalhe: helicoidal em “V”, ângulo de 40, passo de 1 mm 

 Profundidade do entalhe: 0,5 mm 

 Raio da ponta do entalhe: 0,1 mm 

 Comprimento da região entalhada: 15 mm 

O corpo de prova deve obedecer a uma geometria precisa de modo a não 

comprometer a repetibilidade dos ensaios e a confiabilidade dos dados colhidos. Deve-se ter 

uma tolerância mínima de  0,1 mm em relação à placa de testes para garantir que a posição 

do corpo de prova não sofra alterações durante os ensaios. 

O corpo de prova foi projetada com as seguintes dimensões (figura 4.2): 

 
Figura 4.2 – Dimensões dos corpos de prova para o teste de implante. 
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4.1.2. Cálculo para a estrutura 

Nesse projeto buscou-se dimensionar os componentes submetidos a esforços 

mecânicos de maneira a evitar deformações que possam prejudicar o ensaio. Para isso 

buscou-se a utilização de uma estrutura capaz de suportar situações de solicitação dentro do 

limite elástico do material. 

A tração se dá pela aplicação de carga pelo cilindro hidráulico, ficando restrita entre a 

barra inferior e a alavanca, como pode ser observado na figura 4.1. Com o alívio da pressão 

do cilindro hidráulico, a tração é gradativamente aplicada sobre o corpo de prova. 

a) Braços de alavanca 

Para o cálculo da estrutura da máquina de implante modificado levou-se em 

consideração a carga aplicada, utilizando para tanto o diagrama de Goodman (Shigley, 1984). 

Para a sua estrutura foi utilizado o aço carbono AISI 1020 com tensão de resistência a tração 

de 441 Mpa (Srt) e tensão de escoamento de 350 Mpa (Se). Levou-se em consideração uma 

carga cíclica máxima de atuação de 5.000 kg (carga suportada pela célula de carga) e uma 

carga de atuação de 3.000 kg. Utilizou-se também dos fatores de superfície (ka = 0,69), de 

tamanho (kb = 0,85) e de confiabilidade (kc = 0,81) (Shigley, 1984). Foi utilizando também um 

coeficiente de segurança de 2,0. 

Com esses dados, segundo Shigley, 1984, tem-se: 

rtn SS  5,0   (Equação 03) 

ncban SkkkS   (Equação 04) 

onde, 

Sn = limite de resistência à fadiga da peça; 

nS = limite de resistência à fadiga do corpo de prova do teste de flexão rotativa; 

ka = fator de superfície; 

kb = fator de tamanho; 

kc = fator de confiabilidade; 

 

Substituindo (03) em (04) temos:  

rtcban SkkkS  5,0  (Equação 05) 

Então atribuindo valores a (05) temos que: 

44181,085,069,05,0 nS  
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MpaSn 75,104  (Equação 06) 

A seguir determinam-se as tensões em função de suas dimensões. A tensão estática é: 

KPa
AA

s

30 Atuaçãode Carga
  (Equação 07) 

A tensão flutuante é: 

KPa
AA

f

50 AtuaçãoMáx. Cíc lica Carga
  (Equação 08) 

Então, 

KPa
A

f
a

25

2



   (Equação 09) 

Nesse caso, 

KPa
A

asm

55
   (Equação 10) 

Portanto, 

45,0
m

a




 (Equação 11) 

Com essa relação (tangente da linha que intercepta a linha de Goodman) pode-se 

encontrar, utilizando o diagrama de Goodman (Figura 4.3), o valor da tensão admitida (Sa). 

Com isso tem-se: 

0,2

a
a

S
  (Equação 12) 

Com Sa igual a 68,8 Mpa tem-se que o valor mínimo de área para a barra que será 

submetida à carga de teste terá de ser 726,7 mm2. Logo cada barra deverá ter no mínimo 364 

mm2. Utilizando-se barras de bitolas comerciais, optou-se por barras retangulares de 30 x 45 

mm = 1350 mm2, deixando uma estrutura com um reforço extra. A figura 4.4 mostra esses 

componentes. 
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Figura 4.3 – Diagrama de Goodman para as cargas aplicadas. 

 
 

 
Figura 4.4 – Braços de alavanca. 

b) Barra inferior 

Para este componente os mesmos cálculos para os braços de alavanca foram 

realizados, no entanto um outro fator foi adicionado ao cálculo, fator de concentração de 

tensão (ke).  

)1(1  tf kqk
  (Equação 13) 

fe kk /1
 (Equação 14) 

Onde ke é um concentrador de tensão e onde q, para a situação em questão é de 

0,79 (Shigley, 1984). 

Então, 

48,0ek  

Através desses fatores chegou-se ao valor de Sn, utilizando-se a equação (15): 

rtecban SkkkkS  5,0   (Equação 15) 
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MpaSn 7,50  (Equação 16) 

Utilizando-se o diagrama de Goodman, figura 4.5, chegou-se ao valor de Sa (40,5 

Mpa) o qual, utilizando-se da equação (12) chega-se ao valor mínimo de área para esse 

componente, 1235 mm2. Utilizou-se para tanto uma chapa (figura 4.6) de seção transversal de 

100 mm por 26 mm = 2600mm² a qual, com o orifício central para o posicionamento da garra 

para a célula de carga tem uma área de 706,5 mm2. 

 

 
Figura 4.5 – Diagrama de Goodman para as cargas aplicadas para barra inferior. 

 

 
Figura 4.6 – Barra inferior. 

c) Apoio dos braços da alavanca 

Utilizando uma barra retangular com adegalçamento nas extremidades encontramos 

kt = 1,4 (Shigley, 1984) e q = 0,79. Usando as equações (13), (14) e (15) temos: 

MpaSn 6,79  (Equação 17) 

Utilizando-se o diagrama de Goodman, figura 4.7, chegou-se ao valor de Sa (57 Mpa) 

o qual, utilizando-se da equação (12) chega-se ao valor mínimo de área para esse 

componente, 877 mm2. Utilizou-se para tanto uma chapa de seção transversal de 50 mm² por 

50 mm² = 2500mm² 
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Figura 4.7 – Diagrama de Goodman para as cargas aplicadas no apoio dos braços da 
alavanca. 
 

4.2. O sistema de monitoramento 

O sistema de monitoramento é um aparato eletro-eletrônico que tem por função 

monitorar em tempo real o esforço de tração sobre o corpo de prova. Os sinais são 

centralizados por uma interface analógica digital e processados em um microcomputador. 

O monitoramento da tração consiste de: 

Uma célula de carga do modelo Z-5T (figura 4.8), que é um equipamento sensível a variações 

de força aplicada, dotada de um Strain Gage, que tem a capacidade de transformar 

solicitações mecânicas em sinais elétricos, com capacidade de medir até cinco toneladas. 

Um transmissor de pesagem, que é um equipamento que recebe o sinal da célula de carga e 

o transmite para a interface analógico/digital. Tem também a função de mostrar a intensidade 

da solicitação num dado instante por meio de um indicador digital. 

 
Figura 4.8 – Célula de carga. 
 



 28 

Faz parte também um microcomputador, com a função de operar a placa A/D, 

armazenar e processar os dados obtidos. 

Alguns estudos anteriores utilizaram um sistema de monitoramento através de 

sensores de emissão acústica, o qual permite um estudo mais detalhado dos fenômenos 

durante o alívio de tensão gerado por trincas e acomodações no metal depois de soldado. 

 

 



CAPÍTULO V 

5. AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Para a validação do equipamento confeccionado foram adotados alguns 

procedimentos para a verificação da eficiência do mesmo. O procedimento constou da 

avaliação de materiais previamente conhecidos. Tais materiais já teriam suas características 

em relação a fragilização, já conhecidas. 

Para tanto utilizou-se os aços AISI 1010 e AISI 1045 para a confecção dos corpos de 

prova a serem implantados. Como mostrado no capítulo anterior, os corpos de prova seguiram 

os padrões sugeridos por Tamaki et alli (1983). 

Foram realizados duas baterias de testes. Uma para o material AISI 1010 e outra 

para o material AISI 1045. 

Foi desenvolvido um software para a aquisição dos dados da célula de carga e 

seqüencial desenvolvimento. O software elaborado possibilitou uma interface com a placa de 

aquisição com características de variação de freqüência de aquisição. O script do programa 

pode ser visualizado no Apêndice I. 

Os dados da célula de carga foram calibrados para mostrar o resultado em termos de 

carga. As Tabelas 5.1 a 5.4 mostram os resultados para os ensaios realizados com o aço AISI 

1010 e as devidas conversões para minutos e tensão (MPa). São observados nessas tabelas 

apenas o final da aquisição em virtude da grande quantidades de dados. 

Pela observação dessas tabelas é notado que para o aço AISI 1010 os tempos de 

carregamento sem a falha do mesmo supera os 59.000 segundos ou seja, supera as 16 

horas. Levando em consideração que o procedimento tende a potencializar o efeito da trinca a 

frio, é esperado que, caso o material seja susceptível a trinca a frio, o tempo de falha seja bem 

curto. 

Em todos os ensaios, os tempos estiveram na casa dos 50.000 segundos, havendo a 

interrupção após os 60.000 segundos. Nos ensaios realizados para esse material (AISI 1010) 

apenas houve a falha do material quando a carga aplicada superou o seu limite de resistência. 

Como poderá ser observado nas Figuras 5.1, esse valor ficou na ordem de 700 MPa, bem 

superior ao valor tabelado para tal material, que é da ordem de 370 MPa. Observa-se ainda 

por essa figura, que o equipamento possibilita a aplicação de um carregamento constante, 

havendo apenas a variação oriunda de ruídos da aquisição (Tabelas 5.1 a 5.4) 
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Tabela 5.1 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1010 e carga de 750kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

59805 759 996,75 379 

59808 759 996,80 379 

59811 762 996,85 381 

59814 762 996,90 381 

59817 762 996,95 381 

59820 762 997,00 381 

59823 762 997,05 381 

59826 759 997,10 379 

59829 757 997,15 378 

59832 759 997,20 379 

59835 759 997,25 379 

59838 762 997,30 381 

59841 762 997,35 381 

59844 759 997,40 379 

59847 759 997,45 379 

59850 757 997,50 378 

 
Tabela 5.2 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1010 e carga de 800kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

59814 813 996,90 406 

59817 811 996,95 405 

59820 811 997,00 405 

59823 808 997,05 404 

59826 808 997,10 404 

59829 811 997,15 405 

59832 811 997,20 405 

59835 811 997,25 405 

59838 811 997,30 405 

59841 811 997,35 405 

59844 808 997,40 404 

59847 808 997,45 404 

59850 811 997,50 405 

59853 811 997,55 405 

59856 811 997,60 405 

59859 811 997,65 405 

59862 811 997,70 405 

59865 808 997,75 404 

59868 808 997,80 404 
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Tabela 5.3 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1010 e carga de 900kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

69723 898 1162,05 449 

69726 898 1162,10 449 

69729 898 1162,15 449 

69732 898 1162,20 449 

69735 898 1162,25 449 

69738 898 1162,30 449 

69741 898 1162,35 449 

69744 901 1162,40 450 

69747 898 1162,45 449 

69750 898 1162,50 449 

69753 901 1162,55 450 

69756 901 1162,60 450 

69759 898 1162,65 449 

69762 898 1162,70 449 

69765 896 1162,75 448 

69768 896 1162,80 448 

69771 896 1162,85 448 

69774 896 1162,90 448 

 
Tabela 5.4 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1010 e carga de 1200kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

48303 1196 805,05 598 

48357 1199 805,95 599 

48372 1194 806,20 597 

48375 1196 806,25 598 

48378 1196 806,30 598 

48381 1199 806,35 599 

48384 1199 806,40 599 

48387 1199 806,45 599 

48390 1196 806,50 598 

48393 1194 806,55 597 

48396 1194 806,60 597 

48399 1194 806,65 597 

48402 1194 806,70 597 

48405 1196 806,75 598 

48408 1196 806,80 598 

48411 1196 806,85 598 

48414 1196 806,90 598 

48303 1196 805,05 598 
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Foram utilizados pelo menos 5 (cinco) corpos de prova para cada material, variando 

para cada corpo de prova uma intensidade de carregamento. Para a construção dos gráficos 

de tensão por tempo, foram observados a carga aplicada e a área submetida ao 

carregamento. 

A Figura 5.2 mostra um corpo de prova que sofreu esta ruptura, onde pode ser 

notada uma estricção do corpo de prova próximo à região onde ocorreu a ruptura. Essa 

estricção comprova o tipo de rompimento que se deu pelo escoamento e não por fragilidade 

do material. 

 

 
Figura 5.1 – Gráfico de tensão pelo tempo para um aço de baixo carbono. 

 
 

      
Figura 5.2 – Corpo de prova de um aço não susceptível à trinca a frio. 

 

As Tabelas 5.5 a 5.10 mostram os resultados dos testes realizados para um corpo de 

prova de alto carbono (AISI 1045). Pela avaliação de tais tabelas é possível notar o 

rompimento aconteceu com tensões relativamente baixas, menores que as do aço de baixo 
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carbono (AISI 1010). É notado ainda que o valor da tensão de ruptura possuiu uma variação 

inversamente proporcional ao tempo. Isso é verificado observando o tempo de ruptura para 

mostrados nessas tabelas. Para a carga de 200kg esse tempo ficou em 15,9 minutos. Quando 

se elevou o carregamento para 400kg esse tempo diminuiu para 10,5 minutos. Aumentando 

mais ainda o carregamento (600kg) esse tempo passou para 4,5 minutos. Para 900kg esse 

tempo passou para 3,6 minutos. Para 1000kg o tempo ficou em 18 segundos e para 1100 kg 

esse tempo passou para 9 segundos. 

 
Tabela 5.5 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1045 e carga de 200kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

942 210 15,70 105 

943 210 15,72 105 

944 210 15,73 105 

945 210 15,75 105 

946 208 15,77 104 

947 210 15,78 105 

948 208 15,80 104 

949 208 15,82 104 

950 208 15,83 104 

951 208 15,85 104 

952 208 15,87 104 

953 205 15,88 102 

954 205 15,90 102 

955 -12 15,92 -6 

956 -12 15,93 -6 

957 -12 15,95 -6 

 

Tabela 5.6 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1045 e carga de 400kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

619 415 10,32 207 

620 415 10,33 207 

621 415 10,35 207 

622 415 10,37 207 

623 415 10,38 207 

624 413 10,40 206 

625 413 10,42 206 

626 415 10,43 207 

627 413 10,45 206 

628 413 10,47 206 

629 413 10,48 206 

630 410 10,50 205 

631 408 10,52 204 

632 -12 10,53 -6 

633 -12 10,55 -6 

634 -12 10,57 -6 
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Tabela 5.7 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1045 e carga de 600kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

216 605 3,60 303 

219 605 3,65 303 

222 605 3,70 303 

225 605 3,75 303 

228 605 3,80 303 

231 605 3,85 303 

234 605 3,90 303 

237 605 3,95 303 

240 605 4,00 303 

243 605 4,05 303 

246 605 4,10 303 

249 605 4,15 303 

252 605 4,20 303 

255 605 4,25 303 

258 605 4,30 303 

261 603 4,35 301 

264 603 4,40 301 

267 603 4,45 301 

270 601 4,50 300 

273 -12 4,55 -6 

276 -10 4,60 -5 

279 -12 4,65 -6 

282 -12 4,70 -6 

 
Tabela 5.8 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1045 e carga de 900kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

168 918 2,80 459 

171 918 2,85 459 

174 916 2,90 457 

177 913 2,95 456 

180 913 3,00 456 

183 916 3,05 457 

186 916 3,10 457 

189 916 3,15 457 

192 916 3,20 457 

195 918 3,25 459 

198 918 3,30 459 

201 916 3,35 457 

204 913 3,40 456 

207 916 3,45 457 

210 916 3,50 457 

213 913 3,55 456 

216 916 3,60 457 

219 908 3,65 454 

222 -7 3,70 -4 

225 -7 3,75 -4 

228 -10 3,80 -5 

231 -7 3,85 -4 
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Tabela 5.9 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1045 e carga de 1000kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

0 1001 0,00 500 

3 1003 0,05 501 

6 999 0,10 499 

9 999 0,15 499 

12 999 0,20 499 

15 996 0,25 498 

18 991 0,30 495 

21 -7 0,35 -4 

24 -10 0,40 -5 

27 -12 0,45 -6 

30 -12 0,50 -6 

 

Tabela 5.10 – Resultado para corpo de prova em aço AISI 1045 e carga de 1100kg. 

Tempo (s) Carga (kg) Tempo (min.) Tensão (MPa) 

0 1086 0,00 543 

1 1079 0,02 539 

2 1116 0,03 557 

3 1116 0,05 557 

4 1116 0,07 557 

5 1113 0,08 556 

6 1162 0,10 581 

7 1150 0,12 575 

8 -10 0,13 -5 

9 -7 0,15 -4 

 

Levando em consideração que a tensão de resistência desse material estaria 

tabelado em torno de 620 MPa (matweb.com), nota-se que todos os rompimentos acontecem 

a tensões inferiores a este valor. A Figura 5.3 retrata esses resultados mostrados nas tabelas 

acima. Todos os rompimentos são inferiores a 600MPa. Verifica-se nessa figura que a 

resistência do material ao carregamento aplicado só acontece para valores de tensão 

inferiores a 100Mpa, valor este bem inferior ao valor estipulado em tabela para essa classe. 

É verificado ainda que todas as fratura aconteceram de forma abrupta, não 

acontecendo qualquer variação nos valores antes do rompimento. A Figura 5.4 apresenta 

fotografias do material depois do ensaio. Em todas as situações que ocorreu a fratura do 

corpo de prova o padrão da fratura se manteve. Não foi verificada a presença de deformação 

antes da falência do corpo de prova, quando comparado ao observado na Figura 5.2 (corpo 

de prova para o aço AISI 1010). 

Com isso constata-se que a fratura aconteceu de forma frágil, mostrando a 
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susceptibilidade desse material à esse tipo de fratura. 

 

 
Figura 5.3 – Gráfico de tensão pelo tempo para um aço de alto carbono. 
 
 

     
Figura 5.4 – Corpo de prova de um aço susceptível à trinca a frio. 

 



CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSÕES 

 O procedimento estabelecido mostrou-se satisfatório na comprovação da não 

susceptibilidade ou susceptibilidade à trinca a frio do material avaliado; 

 O ensaio de implante modificado apresenta-se com boa repetibilidade; 

 Quanto maior a tensão aplicada para o material com alto teor de carbono (AISI 1045), 

menor o tempo de falha desse material; 

 O aço com alto teor de carbono (AISI 1045) sofreu ruptura em tensões abaixo do limites 

de resistências a tração. Já no aço com baixo teor de carbono (AISI 1010) houve uma 

deformação plástica comprovada pela estricção do corpo de prova o que comprova a 

não susceptibilidade a trinca a frio; 

 O equipamento se mostrou satisfatório à análise da susceptibilidade a trinca a frio de 

materiais submetidos à ciclos bruscos de temperatura (soldagem). 
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APÊNDICE I 

 
Program aqs01; 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 Programa : Aqs01 

 Descricao : Contem rotinas para aqusicao longa 

--------------------------------------------------------------------------} 

 

Uses itd_va60,itd_Ba60,itd_fu60,crt,graph; 

const max_leit = 100; 

const max_grav = 1000; 

 

var 

op   : char; 

erro : byte; 

graphdriver  : integer; 

graphmode    : integer; 

errorcode    : integer; 

 

procedure draw(x1,y1,x2,y2,z:INTEGER); 

begin 

line(x1,y1,x2,y2); 

end; 

 

procedure plot(x1,y1,z:INTEGER); 

begin 

line(x1,y1,x1,y1); 

end; 

 

procedure eschex(num:word;n:byte); 

const 

mathex : string [16] = '0123456789ABCDEF'; 

var 

i :byte; 

sthex : array [1..10] of char; 

 

begin 

 for i:= 1 to n do 

   begin 

     sthex[i]:= mathex[( num mod 16 )+1]; 

     num:=num div 16 ; 

   end; 

 for i:= n downto 1 do 

   begin 

     write(sthex[i]) 

   end; 

   write(' '); 

end; 

 

procedure inigraf; 

var 

 mudou        : BOOLEAN; 

 caminho      : STRING; 

 graphDriver, 

 errorCode    : INTEGER; 

BEGIN 

mudou := FALSE; 

repeat 



 40 

 if not mudou then 

   caminho := ''; 

 graphDriver := detect; 

 detectgraph ( graphDriver, graphMode ); 

 initgraph ( graphDriver, graphMode,caminho); 

 errorCode := graphResult; 

 CASE graphDriver OF 

    1    :  graphMode:= CGAHi; 

    3, 4 :  graphMode:= EGAlo; 

    9    :  graphMode:= VGAlo; 

 END; 

 IF errorCode <> grok THEN 

   BEGIN 

     writeln; 

     Writeln('        Erro Grafico : ', GraphErrorMsg(errorcode)); 

     if errorcode = grFileNotFound then 

       begin 

         writeln; 

         Writeln('        Entre o Path Onde se encontra o arquivo [ BGI 

]'); 

         Write  ('        Tecle [ ENTER ] para abortar: '); 

         Readln(caminho); 

         IF caminho = '' then 

           begin 

             clrscr; 

             gotoxy(1,10); 

             WRITELN ('               PROGRAMA ABORTADO ...'); 

             Halt(1); 

           end; 

         mudou := true; 

         Writeln; 

        end 

      else 

        begin 

          clrscr; 

          gotoxy(1,10); 

          WRITELN ('               PROGRAMA ABORTADO ...'); 

          Halt(1); 

        end; 

   END; 

until errorcode = grok; 

end; 

 

Function letecla:char; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Funcao : LETECLA 

 Descricao : Le  o teclado 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

var 

aux:char; 

begin 

 aux:=upcase(readkey); 

 if aux=#0 then 

   aux:=chr(ord(readkey)+128); 

 letecla := aux; 

end; 
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Procedure aquisicao_longa; 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : AQUISICAO_LONGA 

 Descricao : Adiquire sinais das entradas anal¢gicas 1 e 2 com intervalos 

 de tempo longos entre cada aquisicao e salva. 

 

--------------------------------------------------------------------} 

var 

tempo_tela : longint; {contador de tempo para mostrar na tela} 

tempo_arq : longint; {contador de tempo para salvar em arquivo} 

x    : byte; {usado no posicionamento do texto na tela} 

y    : byte; {usado no posicionamento do texto na tela} 

op   : char; {contem codigo da tecla pressionada pelo usuario } 

v_ch1 : lista_int; {vetor que contem o valor lido do canal 1} 

leitura : integer; {indice do vetor v_ch1} 

n_leitura : integer; {numero de leituras que serao efetuadas entre cada 

gravacao} 

n_leitura_real : integer; {numero de leituras que relamente foram feitas 

entre cada gravacao } 

gravacao : integer; {contador que indica o numero da gravacao} 

n_gravacao : integer; {numero de gravacoes que serao efetuadas} 

nome_arquivo : string[79]; {string que contem o nome do arquivo onde serao 

gravados os dados} 

F: Text; {arquivo texto} 

intervalo_tempo_s : integer; 

intervalo_tempo_ms : integer; 

begin 

clrscr; 

write('Entre com o intervalo de tempo entre cada leitura em s (1..60): '); 

readln(intervalo_tempo_s); 

intervalo_tempo_ms:=intervalo_tempo_s*1000; 

write('Entre com o numero de leituras entre cada gravacao (MAX=100) : '); 

readln(n_leitura); 

write('Entre com o numero de gravacoes (MAX=1000) : '); 

readln(n_gravacao); 

write('Entre com o nome do arquivo para salvar : '); 

readln(nome_arquivo); 

writeln(' '); 

write('Pressione ENTER para iniciar! '); 

readkey; 

clrscr; 

x:=4;y:=1; 

gotoxy(x,y);write('Tempo'); 

x:=12; 

gotoxy(x,y);writeln('Entrada 1'); 

Assign(F,nome_arquivo); 

Rewrite(F);  {Cria um novo arquivo. Se ja' existir ele sera' sobrescrito} 

Close(F); 

tempo_tela:=0; 

tempo_arq:=0; 

for gravacao:=1 to n_gravacao do begin 

 n_leitura_real:=0; 

 for leitura:=1 to n_leitura do begin 

  if keypressed then begin 

   op := readkey; 

   if op = 'c' then begin 

    break; 

   end; 

  end; 
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  n_leitura_real:=n_leitura_real+1; 

  v_ch1[leitura]:=LAD(1,20); { Le canal 1 do Conversor A\D , tipo = BI 

,media de 20 leituras } 

  {write('H     ',10/2048*val-10:5:2,' V');} 

  write(tempo_tela:5,' s'); 

  write('     '); 

  {writeln(10/2048*v_ch1[leitura]-10:5:3,' V'); {valor em Volts} 

  writeln(500*(10/2048*v_ch1[leitura]-10):5:3,' Kg'); {valor em kilogramas} 

  delay(intervalo_tempo_ms); {Faixa: 0..65535 milisegundos } 

  tempo_tela:=tempo_tela+intervalo_tempo_s; {tempo em segundos} 

 end; {for leitura:=1 to max_leit do begin} 

{salva em disco apos n_leitura pontos lidos} 

 Append(F);   { abre arquivo para anexar dados apos os existentes } 

 for leitura := 1 to n_leitura_real do begin 

  {Arquivo text, ou seja, ASCII} 

  write(F,tempo_arq); 

  write(F,' '); 

  {writeln(F,10/2048*v_ch1[leitura]-10:4:3);{Valor em Volts} 

  writeln(F,500*(10/2048*v_ch1[leitura]-10):5:3,' Kg'); {valor em 

kilogramas} 

  tempo_arq:=tempo_arq+intervalo_tempo_s; 

 end; 

 Close(F);   { fecha arquivo e salva mudancas } 

end; {for gravacao:=1 to max_grav do} 

writeln(' '); 

textcolor(lightred+blink); 

writeln('Aquisicao concluida!'); 

writeln('Pressione ENTER para voltar ao menu principal.'); 

NormVideo; 

sound(100); 

delay(300); 

nosound; 

readkey; 

end; 

 

 

Procedure entrada_analogicas_multi_canal; 

var 

i,nbit,ncanal,j,cn   : byte; 

canal1,canal2        : byte; 

num_leituras,ponto,k : longint; 

ok                   : boolean; 

op                   : char; 

op1,valor,uvalor     : integer; 

freq,tempo,freq_r    : real; 

fmax,tmax            : real; 

ti,tf,dt,tp          : real ; 

aux                  : string[10]; 

canais               : lista_de_canais; 

 

begin 

 textmode(80); 

 repeat 

   write('Numero de bits (8 / 12 ) = '); 

   readln(nbit); 

 until nbit in [8,12]; 

 repeat 

   write('Numero de canais (1 .. 16 ) = '); 

   readln(ncanal); 

 until ncanal in [1..16]; 

 canais:=[]; 
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 for i:=1 to ncanal do 

   begin 

     repeat 

       write('Canal ',i,' (1..16 ) = '); 

       readln(j); 

     until (j in [1..16]); 

     canais:=canais+[j]; 

   end; 

   clrscr; 

   writeln('Leitura em ',nbit,' bit '); 

   writeln; 

   writeln('Faixa de frequencias posiveis para aquisicao : '); 

 

   { As constantes MAX_FREQ8_1CN  e MED_FREQ8_1CN indicam a maxima e a 

media 

     frequencia em que o CA\D pode ser lido , para 1 canal , 8 bt   } 

   if nbit=8 then 

     begin 

       fmax:=trunc(MAX_FREQ8_MULTI_CN/100/ncanal)/10; 

     end 

   else 

     begin 

       fmax:=trunc(MAX_FREQ12_MULTI_CN/100/ncanal)/10; 

    end; 

   writeln('Frequencia programavel : 1 Hz  a ',fmax:4:2,' KHz '); 

   repeat 

     ok := false; 

     write('Frequencia ( KHz ) = '); 

     read(freq);                    { FREQ = frequencia de leitura 

solicitada } 

     freq:=freq*1000; 

     if freq<1 then 

       freq:=1; 

     if freq <= fmax*1000 then  {   1 <= FREQ <= MED_FREQ8_1CN  } 

       ok := true 

     else 

       writeln('Frequencia invalida '); 

    until ok; 

    writeln; 

 

   if nbit=8 then 

     begin 

       tmax:=MAX_MEMORIA/freq/ncanal; 

     end 

   else 

     begin 

        tmax:=MAX_MEMORIA/freq/ncanal/2; 

     end; 

 

    writeln('Tempo maximo de aquisicao = ',tmax:8:2,' s'); 

    repeat 

      ok := false ; 

      write('Tempo  de aquisicao ( s ) = '); 

      read(tempo); 

      if tempo <= tmax then 

        ok:=true 

      else 

        writeln('Tempo invalido '); 

    until ok; 

   clrscr; 

   write('Leitura do Conversor A/D '); 
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   writeln(nbit,'  bit ',ncanal,' canais : '); 

   write(' Canais     : '); 

   for i:= 1 to 16 do 

     if i in canais then 

       write(i:3); 

   writeln; 

   writeln(' frequencia : ',freq/1000:5:2,' KHz'); 

   writeln(' Tempo     : ',tempo:5:2,' s '); 

   writeln(' Realizando aquisicao '); 

 

   { Numero de leituras = frequencia de aquisicao * tempo de aquiscao } 

   num_leituras:=trunc(freq*tempo); 

 

   writeln(' Lendo ',num_leituras,' pontos '); 

 

    EXC_LAD_MULTI_CANAL (nbit ,canais,num_leituras, freq,freq_r); 

   repeat 

     textmode(80); 

     writeln(' frequencia real : ',freq_r/1000:5:2,' KHz'); 

     repeat 

      write('tempo inicial = '); 

      readln(ti); 

     until (ti>=0) and (ti<tempo); 

     repeat 

      write('tempo final   = '); 

      readln(tf); 

     until (tf>ti) and (tf<=tempo); 

     dt := (tf-ti)/600; 

     repeat 

      write(' Canal = '); 

      readln(canal1); 

     until ( canal1 in canais); 

     repeat; 

     setgraphmode(graphmode); 

     outtextxy(15,1,'Aperte ENTER p/ continuar  T p/ tabela ou F  p/ fim 

'); 

     str(ti:6:2,aux); 

     outtextxy(15,192,'Ti= '+aux); 

     str(ti*freq:6:2,aux); 

     outtextxy(150,192,'PT= '+aux); 

     draw(10,190,600,190,1); 

     draw(10,90,600,90,1); 

     draw(10,1,10,200,1); 

     for k:= 0 to 599 do 

       begin 

         { Ponto lido = frequencia * ( ponto no grafico / 600 * (tempo 

final 

                        - tempo inicial) + tempo inicial ) } 

         ponto:=trunc(freq*(k*dt+ti)); 

         { Le ponto armazenado  referente a leitura do canal1 } 

         valor:=LAD_AF(ponto,canal1); 

         if k>0 then 

           draw(k+10,190-valor div 64,k+9,190-uvalor div 64,1); 

         uvalor:=valor; 

       end; 

      op1:=ord( letecla); 

      case op1 of 

        205:begin 

              ti:=ti+dt*600; 

              if ti>tempo-dt*600 then 

                ti:=tempo-dt*600; 
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           end; 

        203:begin 

              ti:=ti-dt*600; 

              if ti<0 then 

                ti:=0; 

           end; 

       ord('T'):begin 

                  textmode(80); 

                  for k:= 0 to 49 do 

                    begin 

                      tp:=k*dt+ti; 

                      ponto:=trunc(freq*(k*dt+ti)); 

                      valor:=LAD_AF(ponto,canal1); 

                      gotoxy((k div 25)*40+1,k mod 25+1); 

                      write('Tempo = ',tp:6:4,' s AD',canal1:1,'='); 

                      eschex(valor,4); 

                    end; 

                   op1:=ord( letecla); 

               end; 

       end; 

     until (op1 < ord('G') ) 

   until op1 = ord('F'); 

 textmode(80); 

end; 

 

 

Procedure entradas_analogicas_af; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : ENTRADAS_ANALOGICAS_AF 

 Descricao : Mostra grafico do valores lidos nas entradas analogicas 

             em alta  frequencia 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

 

var 

i,nbit,ncanal      : byte; 

canal1,canal2      : byte; 

num_leituras,ponto,j : longint; 

ok                 : boolean; 

op                 : char; 

op1                : integer; 

freq,tempo,freq_r  : real; 

ti,tf,dt,tp        : real ; 

aux                : string[10]; 

 

procedure tabela; 

var 

k :integer; 

begin 

 textmode(80); 

 for k:= 0 to 49 do 

   begin 

     tp:=k*dt+ti; 

     ponto:=trunc(freq*(k*dt+ti)); 

     valor:=LAD_AF(ponto,canal1); 

     gotoxy((k div 25)*40+1,k mod 25+1); 

     write('Tempo = ',tp:6:4,' s AD',canal1:1,'='); 

     eschex(valor,4); 
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     if canal2>0 then 

       begin 

         valor:=LAD_AF(ponto,canal2); 

         write(' AD',canal2:2,'='); 

         eschex(valor,4); 

       end; 

   end; 

  op1:=ord( letecla); 

end; 

 

procedure ler_ad8_1cn; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : LER_AD8_1CN 

 Descricao : Mostra grafico de uma entrada analogica lida em 8 bit 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

 

var 

valor,uvalor,k            : integer; 

 

begin 

 clrscr; 

 writeln('Leitura de 1 canal em 8 bit '); 

 writeln; 

 repeat 

   write('Canal (1..16 ) = '); 

   readln(canal1); 

 until canal1 in [1..16]; 

 writeln; 

 writeln('Faixa de frequencias posiveis para aquisicao : '); 

 

 { As constantes MAX_FREQ8_1CN  e MED_FREQ8_1CN indicam a maxima e a media 

   frequencia em que o CA\D pode ser lido , para 1 canal , 8 bt   } 

 

 writeln('Frequencia programavel : 1 Hz  a 

',trunc(MED_FREQ8_1CN/100)/10:4:2,' KHz '); 

 writeln('Frequencia maxima      : ',MAX_FREQ8_1CN/1000:4:2,' KHz '); 

 repeat 

   ok := false; 

   write('Frequencia ( KHz ) = '); 

   read(freq);                    { FREQ = frequencia de leitura solicitada 

} 

   freq:=freq*1000; 

   if freq<1 then 

     freq:=1; 

   if freq <= MED_FREQ8_1CN then  {   1 <= FREQ <= MED_FREQ8_1CN  } 

     ok := true 

   else 

     if (abs(MAX_FREQ8_1CN-freq)<100 )then  {  FREQ = MAX_FREQ8_1CN +- 100 

hz} 

       ok:= true 

     else 

       writeln('Frequencia invalida '); 

  until ok; 

  writeln; 

 

  { Para 8 bits 1 canal o tempo maximo de aquisicao  e igual a memoria 

    disponivel dividida pela frequencia de aquiscao } 
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  writeln('Tempo maximo de aquisicao = ',MAX_MEMORIA/freq:8:2,' s'); 

  repeat 

    ok := false ; 

    write('Tempo  de aquisicao ( s ) = '); 

    read(tempo); 

    if freq * tempo <= MAX_MEMORIA then 

      ok:=true 

    else 

      writeln('Tempo invalido '); 

  until ok; 

 clrscr; 

 write('Leitura do Conversor A/D '); 

 writeln(' 8 bit 1 canal : '); 

 writeln(' Canal     : ',canal1); 

 writeln(' frequencia : ',freq/1000:5:2,' KHz'); 

 writeln(' Tempo     : ',tempo:5:2,' s '); 

 writeln(' Realizando aquisicao '); 

 

 { Numero de leituras = frequencia de aquisicao * tempo de aquiscao } 

 num_leituras:=trunc(freq*tempo); 

 

 writeln(' Lendo ',num_leituras,' pontos '); 

 

 { Executa leitura do CA\D , 8 bits , 1 canal , NUM_LEITURAS = numero de 

   leituras , FREQ = frequencia de aquiscao , FREQ_R retorna com a 

frequencia 

   de aquisicao obtida } 

  EXC_LAD_AF (8 ,canal1,0,num_leituras, freq,freq_r); 

 repeat 

   textmode(80); 

   writeln(' frequencia real : ',freq_r/1000:5:2,' KHz'); 

   repeat 

    write('tempo inicial = '); 

    readln(ti); 

   until (ti>=0) and (ti<tempo); 

   repeat 

    write('tempo final   = '); 

    readln(tf); 

   until (tf>ti) and (tf<=tempo); 

   dt := (tf-ti)/600; 

   repeat; 

   setgraphmode(graphmode); 

   outtextxy(15,1,'Aperte ENTER p/ continuar  T p/ tabela ou F  p/ fim '); 

   str(ti:6:2,aux); 

   outtextxy(15,192,'Ti= '+aux); 

   str(ti*freq:6:2,aux); 

   outtextxy(150,192,'PT= '+aux); 

   draw(10,190,600,190,1); 

   draw(10,90,600,90,1); 

   draw(10,1,10,200,1); 

   for k:= 0 to 599 do 

     begin 

       { Ponto lido = frequencia * ( ponto no grafico / 600 * (tempo final 

                      - tempo inicial) + tempo inicial ) } 

       ponto:=trunc(freq*(k*dt+ti)); 

       { Le ponto armazenado  referente a leitura do canal1 } 

       valor:=LAD_AF(ponto,canal1); 

       if k>0 then 

         draw(k+10,190-valor div 64,k+9,190-uvalor div 64,1); 

       uvalor:=valor; 
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     end; 

    op1:=ord( letecla); 

    case op1 of 

      205:begin 

            ti:=ti+dt*600; 

            if ti>tempo-dt*600 then 

              ti:=tempo-dt*600; 

         end; 

      203:begin 

            ti:=ti-dt*600; 

            if ti<0 then 

              ti:=0; 

         end; 

     ord('T'):begin 

               tabela; 

              end; 

     end; 

   until (op1 < ord('G') ) 

 until op1 = ord('F'); 

end; 

 

procedure ler_ad8_2cn; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : LER_AD8_2CN 

 Descricao : Mostra grafico de duas entradas analogicas lida em 8 bit 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

var 

valor1,valor2,uvalor1,uvalor2,k :integer; 

 

begin 

 textmode(80); 

 writeln('Leitura de 2 canais em 8 bit '); 

 writeln; 

 repeat 

   write('Canal 1 (1..16 ) = '); 

   readln(canal1); 

 until canal1 in [1..16]; 

 repeat 

   write('Canal 2 (1..16 ) = '); 

   readln(canal2); 

 until canal2 in [1..16]; 

 writeln; 

 writeln('Faixa de frequencias posiveis para aquisicao : '); 

 writeln('Frequencia programavel : 1 Hz  a 

',trunc(MED_FREQ8_2CN/100)/10:4:2,' KHz '); 

 writeln('Frequencia maxima      : ',MAX_FREQ8_2cn/1000:4:2,' KHz '); 

 repeat 

   ok := false; 

   write('Frequencia ( KHz ) = '); 

   read(freq); 

   freq:=freq*1000; 

   if freq<1 then 

     freq:=1; 

   if freq <= MED_FREQ8_2Cn   then 

     ok := true 

   else 

     if (abs(MAX_FREQ8_2Cn-freq)<100) then 
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       ok:= true 

     else 

       writeln('Frequencia invalida '); 

  until ok; 

  writeln; 

  writeln('Tempo maximo de aquisicao = ',MAX_MEMORIA/2/freq:8:2,' s'); 

  repeat 

    ok := false ; 

    write('Tempo  de aquisicao ( s ) = '); 

    read(tempo); 

    if freq * tempo <= MAX_MEMORIA/2 then 

      ok:=true 

    else 

      writeln('Tempo invalido '); 

  until ok; 

 textmode(80); 

 write('Leitura do Conversor A/D '); 

 writeln(' 8 bit 2 canais : '); 

 writeln(' Canal 1   : ',canal1); 

 writeln(' Canal 2   : ',canal2); 

 writeln(' frequencia : ',freq/1000:5:2,' KHz'); 

 writeln(' Tempo     : ',tempo:5:2,' s '); 

 writeln(' Realizando aquisicao '); 

 num_leituras:=trunc(freq*tempo); 

 writeln(' Lendo ',num_leituras,' pontos '); 

 EXC_LAD_AF (8 ,canal1,canal2,num_leituras, freq,freq_r); 

 writeln(' frequencia real : ',freq_r/1000:5:2,' KHz'); 

 repeat 

   textmode(80); 

   repeat 

    write('tempo inicial = '); 

    readln(ti); 

   until (ti>=0) and (ti<tempo); 

   repeat 

    write('tempo final   = '); 

    readln(tf); 

   until (tf>ti) and (tf<=tempo); 

   dt := (tf-ti)/600; 

   repeat; 

   setgraphmode(graphmode); 

   outtextxy(15,1,'Aperte ENTER p/ continuar  T p/ tabela ou F  p/ fim '); 

   str(ti:6:2,aux); 

   outtextxy(15,192,'Ti= '+aux); 

   str(ti*freq:6:2,aux); 

   outtextxy(150,192,'PT= '+aux); 

   draw(10,190,600,190,1); 

   draw(10,90,600,90,1); 

   draw(10,1,10,200,1); 

   for k:= 0 to 599 do 

     begin 

       ponto:=trunc(freq*(k*dt+ti)); 

       valor1:=LAD_AF(ponto,canal1); 

       if k>0 then 

         draw(k+10,190-valor1 div 128 ,k+9,190-uvalor1 div 128 ,1); 

       valor2:=LAD_AF(ponto,canal2); 

       if k>0 then 

         draw(k+10,90-valor2 div 128 ,k+10,90-uvalor2 div 128 ,1); 

       uvalor1:=valor1; 

       uvalor2:=valor2; 

     end; 

   op1:=ord( letecla); 
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    case op1 of 

      205:begin 

            ti:=ti+dt*600; 

            if ti>tempo-dt*600 then 

              ti:=tempo-dt*600; 

         end; 

      203:begin 

            ti:=ti-dt*600; 

            if ti<0 then 

              ti:=0; 

         end; 

     ord('T'):begin 

               tabela; 

              end; 

     end; 

   until (op1 < ord('G') ) 

 until op1 = ord('F'); 

end; 

 

procedure ler_ad12_1CN; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : LER_AD12_1CN 

 Descricao : Mostra grafico de uma entrada analogica lida em 8 bit 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

var 

valor,uvalor,k :integer; 

begin 

 textmode(80); 

 writeln('Leitura de 1 canal em 12 bit '); 

 writeln; 

 repeat 

   write('Canal (1..16 ) = '); 

   readln(canal1); 

 until canal1 in [1..16]; 

 writeln; 

 writeln('Faixa de frequencias posiveis para aquisicao : '); 

 writeln('Frequencia programavel : 1 Hz  a 

',trunc(MED_FREQ12_1CN/100)/10:4:2,' KHz '); 

 writeln('Frequencia maxima      : ',MAX_FREQ12_1CN/1000:4:2,' KHz '); 

 repeat 

   ok := false; 

   write('Frequencia ( KHz ) = '); 

   read(freq); 

   freq:=freq*1000; 

   if freq<1 then 

     freq:=1; 

   if freq <= MED_FREQ12_1CN  then 

     ok := true 

   else 

     if (abs(MAX_FREQ12_1CN-freq)<100) then 

       ok:= true 

     else 

       writeln('Frequencia invalida '); 

  until ok; 

  writeln; 

  writeln('Tempo maximo de aquisicao = ',MAX_MEMORIA/2/freq:8:2,' s'); 

  repeat 
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    ok := false ; 

    write('Tempo  de aquisicao ( s ) = '); 

    read(tempo); 

    if freq * tempo <= MAX_MEMORIA/2 then 

      ok:=true 

    else 

      writeln('Tempo invalido '); 

  until ok; 

 textmode(80); 

 write('Leitura do Conversor A/D '); 

 writeln(' 12 bit 1 canal : '); 

 writeln(' Canal     : ',canal1); 

 writeln(' frequencia : ',freq/1000:5:2,' KHz'); 

 writeln(' Tempo     : ',tempo:5:2,' s '); 

 writeln(' Realizando aquisicao '); 

 num_leituras:=trunc(freq*tempo); 

 writeln(' Lendo ',num_leituras,' pontos '); 

 EXC_LAD_AF (12 ,canal1,0,num_leituras, freq,freq_r); 

 {j:= 0; 

  repeat 

   guarda_ad_af(trunc(sin(j/10)*1000+5000),j,canal1,canal1,0); 

    inc(j) 

   until (j>num_leituras); } 

 repeat 

   textmode(80); 

   writeln(' frequencia real : ',freq_r/1000:5:2,' KHz'); 

   repeat 

    write('tempo inicial = '); 

    readln(ti); 

   until (ti>=0) and (ti<tempo); 

   repeat 

    write('tempo final   = '); 

    readln(tf); 

   until (tf>ti) and (tf<=tempo); 

   dt := (tf-ti)/600; 

   repeat; 

   setgraphmode(graphmode); 

   outtextxy(15,1,'Aperte ENTER p/ continuar  T p/ tabela ou F  p/ fim '); 

   str(ti:6:2,aux); 

   outtextxy(15,192,'Ti= '+aux); 

   str(ti*freq:6:2,aux); 

   outtextxy(150,192,'PT= '+aux); 

   draw(10,190,600,190,1); 

   draw(10,90,600,90,1); 

   draw(10,1,10,200,1); 

   for k:= 0 to 599 do 

     begin 

       ponto:=trunc(freq*(k*dt+ti)); 

       valor:=LAD_AF(ponto,canal1); 

       if k>0 then 

         draw(k+10,190-valor div 64,k+9,190-uvalor div 64,1); 

       uvalor:=valor; 

     end; 

    op1:=ord( letecla); 

    case op1 of 

      205:begin 

            ti:=ti+dt*600; 

            if ti>tempo-dt*600 then 

              ti:=tempo-dt*600; 

         end; 

      203:begin 
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            ti:=ti-dt*600; 

            if ti<0 then 

              ti:=0; 

         end; 

     ord('T'):begin 

               tabela; 

              end; 

     end; 

   until (op1 < ord('G') ) 

 until op1 = ord('F'); 

end; 

 

 

procedure ler_ad12_2cn; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : LER_AD12_2CN 

 Descricao : Mostra grafico de duas entradas analogicas lida em 12 bit 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

 

var 

valor1,valor2,uvalor1,uvalor2,k :integer; 

begin 

 textmode(80); 

 writeln('Leitura de 2 canais em 12 bit '); 

 writeln; 

 repeat 

   write('Canal 1 (1..16 ) = '); 

   readln(canal1); 

 until canal1 in [1..16]; 

 repeat 

   write('Canal 2 (1..16 ) = '); 

   readln(canal2); 

 until canal2 in [1..16]; 

 writeln; 

 writeln('Faixa de frequencias posiveis para aquisicao : '); 

 writeln('Frequencia programavel : 1 Hz  a 

',trunc(MED_FREQ12_2CN/100)/10:4:2,' KHz '); 

 writeln('Frequencia maxima      : ',MAX_FREQ12_2CN/1000:4:2,' KHz '); 

 repeat 

   ok := false; 

   write('Frequencia ( KHz ) = '); 

   read(freq); 

   freq:=freq*1000; 

   if freq<1 then 

     freq:=1; 

   if freq <= MED_FREQ12_2CN + 100 then 

     ok := true 

   else 

     if (abs(MAX_FREQ12_2CN-freq)<100) then 

       ok:= true 

     else 

       writeln('Frequencia invalida '); 

  until ok; 

  writeln; 

  writeln('Tempo maximo de aquisicao = ',MAX_MEMORIA/4/freq:8:2,' s'); 

  repeat 

    ok := false ; 
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    write('Tempo  de aquisicao ( s ) = '); 

    read(tempo); 

    if freq * tempo <= MAX_MEMORIA/4 then 

      ok:=true 

    else 

      writeln('Tempo invalido '); 

  until ok; 

 textmode(80); 

 write('Leitura do Conversor A/D '); 

 writeln(' 12 bit 2 canais : '); 

 writeln(' Canal 1   : ',canal1); 

 writeln(' Canal 2   : ',canal2); 

 writeln(' frequencia : ',freq/1000:5:2,' KHz'); 

 writeln(' Tempo     : ',tempo:5:2,' s '); 

 writeln(' Realizando aquisicao '); 

 num_leituras:=trunc(freq*tempo); 

 writeln(' Lendo ',num_leituras,' pontos '); 

 EXC_LAD_AF (12 ,canal1,canal2,num_leituras, freq,freq_r); 

 repeat 

   textmode(80); 

   writeln(' frequencia real : ',freq_r/1000:5:2,' KHz'); 

   repeat 

    write('tempo inicial = '); 

    readln(ti); 

   until (ti>=0) and (ti<tempo); 

   repeat 

    write('tempo final   = '); 

    readln(tf); 

   until (tf>ti) and (tf<=tempo); 

   dt := (tf-ti)/600; 

   repeat; 

   setgraphmode(graphmode); 

   outtextxy(15,1,'Aperte ENTER p/ continuar  T p/ tabela ou F  p/ fim '); 

   str(ti:6:2,aux); 

   outtextxy(15,192,'Ti= '+aux); 

   str(ti*freq:6:2,aux); 

   outtextxy(150,192,'PT= '+aux); 

   draw(10,190,600,190,1); 

   draw(10,90,600,90,1); 

   draw(10,1,10,200,1); 

   for k:= 0 to 599 do 

     begin 

       ponto:=trunc(freq*(k*dt+ti)); 

       valor1:=LAD_AF(ponto,canal1); 

       if k>0 then 

         draw(k+10,190-valor1 div 128 ,k+9,190-uvalor1 div 128 ,1); 

       valor2:=LAD_AF(ponto,canal2); 

       if k>0 then 

         draw(k+10,90-valor2 div 128 ,k+10,90-uvalor2 div 128 ,1); 

       uvalor1:=valor1; 

       uvalor2:=valor2; 

     end; 

    op1:=ord( letecla); 

    case op1 of 

      205:begin 

            ti:=ti+dt*600; 

            if ti>tempo-dt*600 then 

              ti:=tempo-dt*600; 

         end; 

      203:begin 

            ti:=ti-dt*600; 
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            if ti<0 then 

              ti:=0; 

         end; 

     ord('T'):begin 

               tabela; 

              end; 

     end; 

   until (op1 < ord('G') ) 

 until op1 = ord('F'); 

end; 

 

begin 

 textmode(80); 

 canal2:=0; 

 repeat 

   write('Numero de bits (8 / 12 ) = '); 

   readln(nbit); 

 until nbit in [8,12]; 

 repeat 

   write('Numero de canais (1 / 2 ) = '); 

   readln(ncanal); 

 until ncanal in [1,2]; 

 if (ncanal = 1 ) and (nbit= 8) then 

   ler_ad8_1cn 

 else 

   if (ncanal = 2 ) and (nbit= 8) then 

      ler_ad8_2cn 

   else 

     if (ncanal = 1 ) and (nbit= 12) then 

        ler_ad12_1cn 

     else 

       ler_ad12_2cn; 

  textmode(80); 

end; 

 

Procedure saidas_digitais; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : SAIDAS_DIGITAIS 

 Descricao : Controla estados das saidas digitais 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

 

var 

i        : byte; 

op       : char; 

begin 

 clrscr; 

 writeln('Tecle F  para retornar ' ); 

 writeln; 

 writeln('Tecle Ax , x = 1..8 para Ativar uma saida '); 

 writeln; 

 writeln('Tecle Dx , x = 1..8 para Desativar uma saida '); 

 for i:= 1 to 8 do 

     begin 

       gotoxy(1,i+6); 

       write('Saida ',i,' =  Desativa '); 

     end; 

 repeat 
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   if keypressed then 

     begin 

       op := UPCASE(letecla); 

       case op of 

         'A':begin 

               op:= letecla; 

               if op in['1'..'8'] then 

                 begin 

                   i:= ord(op)-ord('0'); 

                   ASD(i);                      { Ativa saida digital  } 

                   gotoxy(1,i+6); 

                   write('Saida ',i,' =  Ativa    '); 

                 end; 

             end; 

         'D':begin 

               op:= letecla; 

               if op in['1'..'8'] then 

                 begin 

                   i:= ord(op)-ord('0'); 

                   DSD(i);                      { Desativa saida digital } 

                   gotoxy(1,i+6); 

                   write('Saida ',i,' =  Desativa  '); 

                 end; 

             end; 

         end; 

   end; 

 until op='F'; 

end; 

 

Procedure saidas_analogicas; 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

 Procedimento : SAIDAS_ANALOGICAS 

 Descricao : Controla valor das saidas digitais 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

 

var 

i        : byte; 

num      : integer; 

op       : char; 

begin 

 clrscr; 

 writeln('Tecle F  para retornar ' ); 

 writeln; 

 writeln('Tecle Sx=yyyy  x = 1..8 , yyyy = 0000 ... 4096 '); 

 writeln; 

 for i:= 1 to 8 do 

     begin 

       EDA(i,2048); 

       gotoxy(1,i+6); 

       write('Saida ',i,' =  2048 '); 

     end; 

 repeat 

   if keypressed then 

     begin 

       gotoxy(1,20); 

       op := letecla; 

       if op='S' then 
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          begin 

            write('SAIDA '); 

            op:= letecla; 

            if op in['1'..'9'] then 

              begin 

                i:= ord(op)-ord('0'); 

                write(i,' = '); 

                readln(num); 

                num:=num and $fff; 

                EDA(i,num);      { Escreve valor num na saida analogica i } 

                gotoxy(1,i+6); 

                write('Saida ',i,' =  ',num:4); 

             end; 

         end; 

      gotoxy(1,20); 

      write('               '); 

   end; 

 until op='F'; 

end; 

 

 

{-------------------------------------------------------------------------- 

 

Programa principal 

Controla menu de rotinas 

 

---------------------------------------------------------------------------

} 

 

Begin 

 inigraf; 

 erro :=INICIA_PLACA ;  { Chama rotinas de inicializacao da placa } 

 ref_a := 1; 

 ref_b := 0; 

 textmode(80); 

 if erro <> 0 then {se houver erro} 

   begin 

     clrscr; 

     mostramsginiciaplaca(erro); 

     writeln; 

     writeln; 

     writeln('Para continuar de qualquer maneira use a telca [s]'); 

     repeat 

     until keypressed; 

     if readkey in ['S','s'] then 

         erro:=0; 

   end; 

 if erro = 0 then {se nao houver erro} 

   begin 

     repeat 

       clrscr; 

       WRITELN(' MAX_MEMORIA = ',MAX_MEMORIA); 

       writeln('Programa de teste da placa A/D , D/A '); 

       writeln; 

       writeln('Digite sua opcao :'); 

       writeln; 

       writeln('  1 - Entradas digitais '); 

       writeln('  2 - Saidas digitais   '); 

       writeln('  3 - Entradas analogicas em baixa frequencia '); 

       writeln('  4 - Entradas analogicas em alta frequencia '); 

       writeln('  5 - Saidas analogicas '); 



 57 

       writeln('  6 - Medir frequencia '); 

       writeln('  7 - Entradas analogicas em alta frequencia multiplos 

canais'); 

       writeln('  8 - Aquisicao longa'); 

       writeln('  0 - fim  '); 

       op := letecla; 

       case op of 

         '1':entradas_digitais; 

         '2':saidas_digitais; 

         '3':entradas_analogicas_bf; 

         '4':entradas_analogicas_af; 

         '5':saidas_analogicas; 

         '6':medir_frequencia; 

         '7':entrada_analogicas_multi_canal; 

         '8':aquisicao_longa; 

 

       end; 

     until op = '0'; 

   end; 

  FIM_PLACA; 

End. 
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