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coeficiente de expansão térmica 

a.p- Ângulo de saída da pré-forma 

a.F - Ângulo de saída da forma final 

P - fator de forma lateral 

L\ T - aumento da temperatura por geração de calor 

s - deformação (mm/mm) 

É -velocidade de deformação ( 1/s) 

/..- coeficiente de dilatação 

~t - coeficiente de atrito 

e -ângulo de rotação do sistema de coordenadas 

p - tensão normal; massa específica do material 

crea - tensão na entrada da cavidade da secção transversal axissimétrica 

ar - tensão na direção radial da peça 

crz - tensão na direção axial da peça 

't - tensão de fricção 
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RESUMO 

O presente trabalho trata do estudo das características do projeto de matrizes fechadas 

para o forjamento a quente de peças axissimétricas com rebarba, com a posterior concepção de 

um software que auxilia a projetar matrizes de forjamento através de uma seqüência de 

passos, com a interação do usuário, quando requerido. O trabalho apresenta, na sua parte 

inicial, uma revisão da metodologia de projeto desse tipo de peça, dando suporte para a 

elaboração de um programa em linguagem C, que reúne características de baixo custo, alta 

flexibilidade, facilidade de operação e possibilidade de melhoramentos posteriores. O projeto 

da matriz de forjamento inicia pelo desenho da peça usinada no computador e segue uma 

seqüência de passos, como: inclusão de alma central, do sobremetal de usinagem, dos ângulos 

de saída da peça, dos raios de arredondamento e da zona de rebarba, acompanhados de 

cálculos importantes como a carga e energia de forjamento, pesos, áreas e volumes. 

Posteriormente, projeta-se a matriz de moldagem da pré-forma. Todos os dados necessários 

para o projetista são impressos na forma de relatório para a posterior fabricação das matrizes. 
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ABSTRACT 

This work presents the description of the design of axisymetric closed dies for hot 

forging with flash, as well as the conception of a software that aids the design o f dies by means 

of a sequence of steps, with the interaction of the user, when required. Initially, there is a 

review of the design methodology about this type of part, which served as base for the 

software conception in C language. This software was developed to have low cost, great 

flexibility, userfiiendability and possibility offurther improvements. 

The design o f forging dies begins with the shape description o f the machined part in the 

computer and follows this sequence to shape the finishing cavity: add central web, machining 

allowance, draft angles, comer and fillet radii and flash land. Some important calculations are 

made, such as the forging load and energy, weights, areas and volumes. Based upon the profile 

ofthe finishing cavity, the software designs the mould impression (prefonn cavity). All data are 

printed to pennit die manufacturing. 
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I. INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo, a indústria de manufatura tende a absorver novas tecnologias, 

com a finalidade de produzir componentes de qualidade adequada, com custo o mais baixo 

possível. O forjamento em matriz fechada oferece várias vantagens para se obter uma peça 

com alta resistência mecânica, com reduzida usinagem, através da deformação plástica de uma 

barra, dentro de uma cavidade apropriada. 

Nos últimos I 00 anos<'> observou-se o desenvolvimento de equipamentos para 

forjamento e novos materiais com propriedades e aplicações especiais. A utilização desses 

materiais influenciaram na busca de novos conhecimentos (muitos dos quais adquiridos nos 

últimos 35 anos) sobre os efeitos de temperatura e velocidade de deformação nas 

caracteristicas de trabalhabilidade dos metais e os efeitos do projeto e da lubrificação de 

matrizes no fluxo dos metais e a força necessária para forjamento. A aplicação destes 

conhecimentos foi facilitada pelo desenvolvimento da análise matemática dos processos de 

forjamento, implementada em computadores. 

O projeto de matrizes para forjamento é ainda muito dependente da experiência prática 

do projetista<5>, já que não existem regras fixas<20>. Existem, entretanto, certas diretrizes e 

princípios desenvolvidos por muitos anos de experiência que, se seguidos, maximizam a 

probabilidade de produção de forjados com maior economia<20>. 

Se a operação de forjamento for considerada como um sistema, como ilustrado na 

figura 1.01 <4> e se as variáveis de cada componente do sistema forem inter-relacionadas como 

na figura 1.02, chega-se a uma idéia de sua complexidade. Desta maneira, constata-se que o 

sucesso da produção de um componente depende fortemente da experiência do forjador, 

sobretudo em relação ao fluxo de metal pela cavidade, características de carga, lubrificação, 

perfis adequados da cavidade para evitar falha prematura por concentração de tensões<20>, etc. 

A considerável dependência do projeto de matrizes de forjamento com a grande 

experiência pessoal do projetista torna esta atividade ineficiente. Uma maneira de minimizar 

esta situação é utilizar métodos auxiliados por computador para projeto e 

manufatura<4.S,6,13,14,29). 
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Com a utilização de sistemas CAD/CAM (Compuler Aided Design I Computer Aided 

Manujacturing) é possível reduzir custos no forjamento e, por conseqüência, aumentar a 

competitividade em relação a outros processos, pois encurta-se os tempos de projeto e de 

confecção das ferramentas, além de se obter uma cavidade de matriz otimizada. 

1 

7 

Figura 1.01 - Elementos que compõe um sistema de forjamento<4>. (1) Forma inicial, 

(2) Ferramenta!, (3) Ação interfacial do ferramenta! sobre a forma inicial, (4) Zona de 

deformação, (5) Equipamento de forjamento, (6) Produto final, (7) Ambiente. 

l.l. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Como objeto do presente trabalho, escolheu-se o grupo de peças com forma 

axissimétrica, às quais representam uma grande proporção do total de tipos produzidos pela 

indústria de forjados<5>, confirmando a importância e aplicabilidade de um programa CAD 

específico para este grupo de peças. 

O estudo da produção de peças axissimétricas pelo processo de forjamento inicia 

geralmente por um desenho da peça usinada na forma final. O projetista, então, deve conceber 

a forma da peça forjada, levando em consideração uma série de itens: sobremetal para 
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usinagem, ângulos de saída, raios de canto e de filete,dimensões das nervuras e das almas e a 

posição da linha de partição<5
· 
20>. 
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Figura 1.02- Interação entre os elementos de um sistema de forjamento a quente. 
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O desenho do forjado final corresponde, de urna forma aproximada, a sua cavidade, no 

processo de forjamento a quente em matriz fechada. Porém, deve-se adicionar à cavidade, 

garganta e alojamento de rebarba. 

Para pequenos lotes de forjados e de repetições não muito freqüentes é preferível, em 

geral, produzir o forjado em urna matriz de uma única cavidade com pré-formação executada 

em equipamentos auxiliares, tais corno martelos de preparação<20>. Quando se usam matrizes 

com gravações múltiplas, os estágios de pré-formação devem ser projetados em conjunto com 

a cavidade de formação da peça final. 

Uma série de cálculos e estimativas são feitos com o objetivo de avaliar a geometria 

proposta para a cavidade e para efetivar a produção do forjado: calcular o volume e a massa 

do forjado, selecionar o tamanho da barra que será conformada, estimar carga ou energia de 

forjamento, os quais são necessários para a seleção do equipamento (prensa ou martelo de 

queda). 

Baseado no perfil da cavidade final e no volume do forjado (incluindo rebarba), projeta

se a pré-forma<5>. 
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2. FORJAMENTO A QUENTE COMO UM SISTEMA 

2.1. ASPECTOS GERAIS 

O forjamento é definido como o "processo de trabalhar metais e suas ligas, seJa a 

quente ou a frio, dando-lhes forma e tamanhos desejados, por meio de deformação plástica 

produzida por martelamento ou prensagem"<38>. Embora novos processos de forjamento, como 

o forjamento progressivo, o forjamento de precisão ou o forjamento a momo, exijam uma 

definição mais completa, a mesma serve para os propósitos deste trabalho. 

A ferramenta que transmite a energia ou a força, gerada pela máquina de forjamento, 

necessária para deformação do material é chamada de matriz. As matrizes de forjamento são 

classificadas em matriz aberta (fig. 2. O 1 ), onde o fluxo do material segue a direção 

perpendicular ao movimento da ferramenta, e matriz fechada (fig. 2.02), onde o material é 

forçado a se mover em direções particulares, isto é, na direção do movimento da ferramenta e, 

também, perpendicular a ela, devido às paredes de uma cavidade impressa na matriz. 

Figura 2.01 -Três tipos de matrizes abertas comumente usadas em forjamento<34>. 

Bc r rl! 

focbor.~onto d~s o~tn:oa 

Forjddo ( i nol 

Figura 2.02- Um tipo de matriz fechada com seu forjado correspondente<34>. 
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A figura 2.03 . ilustra as três operações básicas de forjamento em matriz fechada, das 

quats, usualmente, no mínimo duas sempre ocorrem durante qualquer operação de 

forjamento<23). Essas operações são<23): 

(a) Prensagem (Compressão): Redução na altura inicial sem alargamento e sem substancial 

fluxo ao longo da superficie da ferramenta. O fluxo do material é essencialmente paralelo ao 

movimento da ferramenta. 

(b) Alargamento: Deslocamento do material, sobretudo, na direção perpendicular ao 

deslocamento da ferramenta. 

(c) Extrusão: Preenchimento de cavidades profundas da matriz, pelos aumentos localizados da 

altura inicial, freqüentemente associados a longas configurações de fluxo e altas pressões 

normais, logo após a entrada do material na garganta de rebarba. 

Compressão Alargamento Extrusão 

Prensogem 

livre 

Inicio da 

defor11açllo 

Final do 

deforaoçllo 

Figura 2. 03 - Os tipos básicos de fluxo de material para preenchimento de cavidades de 

matrizes de forjamento<23). 
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A figura 1. O 1 mostra a operação de forjamento como um sistema, envolvendo os 

seguintes elementos: 

1. Forma inicial; 

2. Ferramenta!; 

3. Ação interfacial do ferramenta! sobre a forma inicial; 

4. Zona de deformação; 

5. Equipamento de forjamento; 

6. Produto final; 

7. Ambiente e planta industrial. 

Os itens a seguir desenvolvem o assunto referente a cada um desses elementos. 

2.2. FORMA INICIAL 

Para uma dada forma inicial, com determinadas características de composição, 

rnicroestrutura e propriedades mecânicas, a qual é submetida a um processo de deformação a 

quente entre duas ferramentas (geralmente superior e inferior), a tensão de escoamento e a 

forjabilidade são as variáveis mais importantes na análise desse processo. 

2.2.1. TENSÃO DE ESCOAMENTO 

A tensão de escoamento Kr representa a resistência do material à deformação 

permanente. É expressa como uma função da deformação (E), velocidade de deformação (É), 

temperatura do material (T) e estrutura (S): 

Kr = f(E, f., T, S) (2.01) 

Um tipo de equação muito utilizada para simular a curva de escoamento a frio é o 

exponencial: 

Kr = K.(E )" (2.02) 

onde K e n são constantes do material. 

A equação 2.02 é ilustrada graficamente na figura 2.04. A inclinação da curva em 

coordenadas log-log é n, e K = Kr, quando E= 1. 
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Para materiais submetidos a processos de conformação em altas temperaturas (acima 

da temperatura de recristalização ), a influência da deformação na tensão de escoamento é 

menor, enquanto que a velocidade de deformação torna-se muito mais importante. Sendo 

assim, uma equação muito usada é: 

(2.03) 

Os coeficientes C e m desta curva são obtidos em várias temperaturas e 

deformações<23
•
31 >. 

Tensão verdadeira Kf (MP a) 

10000 

1000 

K = 172 MPa 

100 

Inclinação n = 0,25 
10 

0,0001 0,001 0,0 1 

Defonnação verdadeira 

Figura 2.04 - Curva de escoamento para o alumínio AA 1100. 

0, 1 

A figura 2.05 . ilustra curvas de escoamento para o aço DTN X8CrTi 17 entre 800°C e 

1200°C. 

Uma formulação matemática para a curva de escoamento é dada por T. Spittel e outros 

autores<42>: 

Kr = K10 .K,. .Kc.Ki: 

ou de uma forma mais abrangente: 

(2.04) 
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K = K A e·"'t ·T A t)Jl2.cffi4
1
& A 8m3 (2.05) 

f Co • I · · 2 · · 3 · 

onde Ai e mi são constantes para cada material. 

A tensão de escoamento e sua variação com a temperatura, deformação, velocidade de 

deformação e microestrutura são muito importantes, pois influenciam diretamente nos 

seguintes aspectos: 

a) Requisitos de força e energia para o processo de deformação. 

b) A magnitude das tensões atuando no ferra mental. 

Em testes de laboratório para obter dados de tensão de escoamento<9
> devem ser 

considerados vários pontos, entre os quais: 

a) Equipamento usado para medir tensão de escoamento: O método clássico para determinar 

dados de tensão de escoamento por meio de compressão envolve o uso de um plastômetro, 

cujos detalhes podem ser obtidos em literatura<12>. 

b) Efeito da microestrutura: Para um metal com uma determinada composição química, a 

microestrutura do corpo de prova usado nos testes influencia muito significativamente a 

magnitude da tensão de escoamento. 

c) Temperatura de teste: É relatada a temperatura inicial do corpo de prova, porém em altas 

taxas de deformação ocorre aumento de temperatura (óT) por geração de calor: 

óT = A.E.Kr 
c.p 

(2.06) 

onde: A é um fator de conversão de energia mecânica para energia térmica, 

c é o calor específico do material, 

p é a densidade do material. 

O forjamento a quente é um processo de estado cinematicamente não estacionário e as 

cargas tem seus valores mais altos no final da operação de conformação. Como existe 

transferência de calor da peça para a matriz, estimar uma tensão de escoamento para um 

processo é freqüentemente difícil, mesmo que seja um valor médio, pois requer conhecimentos 

de deformação, velocidade de deformação e temperatura. 



10 

Resistência ao escoamento Kf (MPa) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 I ,4 
Deformação real 

Figura 2.05. - Curvas de escoamento para o aço DIN X8CrTi17 para 1000°C e 1200°C 

(É =04s-l · É = 34s-l · É = J6s-1) <42> ' ' ' ) . 

2.2.2. FORJABILIDADE 

A fOijabilidade<''> é a capacidade de um material ser deformado sem falha, não 

obstante os requisitos de pressão e tensão. A forjabilidade depende de dois tipos de variáveis: 

a) Variáveis relativas às condições impostas durante o processo de deformação, tais como: 

temperatura, velocidade de deformação, tensões, histórico de deformações. 

b) Variáveis relativas ao próprio material, como: composição, vazios, inclusões, microestrutura 

inicial. 

As teorias de ruptura, às quais predizem ou uma deformação crítica ou um estado de 

tensões, ainda não são suficientemente desenvolvidas para fornecer resultados quantitativos, 

sendo portanto, necessário empregar valores baseados em experimentos para determinar a 

forjabilidade<23>. 

Em geral, tensões de tração causam ruptura antes que tensões de compressão. 

Também, com o aumento de temperatura, a forjabilidade tende a aumentar. Entretanto<31>, para 
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algumas ligas metálicas, o aumento da temperatura pode acarretar crescimento de grão e, com 

isto, a forjabilidade decresce devido a este fenômeno. Em outras ligas<JI) a forjabilidade é 

afetada pelas características de compostos de segunda fase. 

A tabela 2.01. mostra diferentes metais e ligas metálicas classificados em ordem de 

dificuldade de forjamento. 

Tabela 2. O 1 - Classificação de metais em ordem do aumento da dificuldade de forjamento<31>. 

Metal ou Liga Metálica Faixa aproximada de temperatura 
para forjamento (°C) 

Ligas de Alumínio (menor dificuldade) 400- 500 

Ligas de Magnésio 250-350 

Ligas de Cobre 600-900 

Aços-carbono e aços de baixa liga 850- 1150 

Aços Inoxidáveis Martensíticos 1100- 1250 

Aços Maraging 1100- 1250 

Aços Inoxidáveis Austeníticos 1100- 1250 

Ligas de Níquel 1000- 1150 

Aços Inoxidáveis tipo PH 1100- 1250 

Ligas de Titânio 700-950 

Superligas a base de Ferro 1050- 1180 

Superligas a base de Cobalto 1180- 1250 

Ligas de Nióbio 950- 1150 

Ligas de Tântalo 1050- 1350 

Ligas de Molibdênio 1150- 1350 

Superligas a base de Níquel 1050- 1200 

Ligas de tungstênio (Maior dificuldade) 1200- 1300 

2.3. FERRAMENTAL 

As variáveis no ferramenta! incluem: 

a) Projeto e geometria (ângulos de saída, nervuras (abas), raios de arredondamento, dimensões 

da zona de rebarba, etc.). 

b) Acabamento superficial (o qual influe no coeficiente de atrito entre a superficie da peça e a 

superficie da cavidade da matriz). 
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c) Rigidez estrutural (a qual influencia as tolerâncias dimensionais). 

d) Propriedades térmicas e mecânicas do material sob condições de uso (dureza, resistência ao 

impacto, resistência a choques térmicos, resistência mecânica a quente, temperabilidade, etc.). 

O projeto da ferramenta de forjamento é largamente influenciado pelas tensões 

esperadas na ferramenta, pela carga de conformação, pelo equipamento usado e pela geometria 

da peça. 

A seleção do material da ferramenta depende de: 

a) Máquina de conformação (carga gradual ou de impacto); 

b) Material a ser conformado; 

c) Geometria inicial da peça e do produto formado; 

d) Tipo de lubrificação; 

e) Taxa de produção (influencia o ciclo térmico e mecânico); 

f) Custo do ferramenta!. 

A figura 2.06 mostra um bloco de matriz com duas cavidades, sendo uma para a pré

forma e outra para o forjado final, com os detalhes principais, inclusive com uma matriz de 

dobramento associada. 

Pur o de manus eio 

Figura 2.06 - Matriz inferior para forjamento em martelo de queda de peça axissimétrica 

simples. 



13 

2.4. AÇÃO INTERFACIAL DO FERRAMENTAL SOBRE A FORMA INICIAL 

No f01jamento, as condições de superficie são influenciadas por: 

a) Acabamento superficial da peça e da ferramenta; 

b) Lubrificante (se usado); 

c) Velocidade relativa na interface; 

d) Temperaturas envolvidas. 

Na maioria dos processos, um lubrificante é usado para o propósito de controlar a 

transferência de calor e de reduzir a fricção na interface. 

O mecanismo de fricção na interface é muito complicado. Um meio de expressar 

quantitativamente o fenômeno é através do COEFICIENTE DE ATRITO !l, dado pela lei de 

Coulumb, ou seja, a razão entre a tensão de fricção e a tensão normal (pressão da matriz). 

j..l = t /p (2.07) 

Para simplificar cálculos, especialmente no uso da teoria do limite superior ou em 

técnicas numéricas<23>, e tornar o coeficiente de atrito dependente da propriedade do material k 

= 0,5.Kr (Kr conhecido a priori), onde k é o coeficiente de escoamento por cisalhamento, 

introduziu-se o fator de atrito "m": 

- t - tf3 m----- o~ m~l 
k K ' f 

(2.08) 

A tabela 2. 02 mostra alguns típicos lubrificantes usados no fo~amento a quente de 

certos materiais e seus coeficientes de atrito representativos. 

O método experimental mais utilizado para determinação do valor do coeficiente de 

atrito "m" é o teste do anel, no qual se controla a variação da altura do anel e dos diâmetros 

internos e externos após sua compressão<12>. 

2.5. ZONA DE DEFORMAÇÃO 

Na zona de deformação, a forma inicial é deformada plasticamente para gerar um 

produto desejado. O fluxo do metal é influenciado por: 

a) Geometria da ferramenta; 

b) Condições de atrito; 
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c) Características do material da peça~ 

d) Condições térmicas da zona de deformação. 

O fluxo do metal, por sua vez, influencia nas propriedades do produto conformado e 

nos requisitos de força e na energia do processo. 

O tratamento matemático da conformação da peça, levando em conta todas as variáveis 

do processo, é extremamente complexo. Portanto, certas aproximações são feitas na análise 

matemática, o que resulta em uma solução não-exata ou mesmo na impossibilidade de obter 

informações detalhadas sobre o processo. 

Muitos métodos de análise existem, porém os mais utilizados são: método das tiras, 

método do limite superior e, atualmente, método dos elementos finitos<16
• 

17
• 
43

) . 

Tabela 2.02 - Lubrificantes típicos usados para forjamento a quente e seus coeficientes de 

atrito representativos<23>. 

Material Lubrificante Coeficiente de Atrito ~ 

Aço grafite 0,2 

Aço Inoxidável grafite 0,2 

Titânio vidro 0,05 

MoS? o 1 

Cobre, latão grafite O, 1 - 0,2 

Alumínio, magnésio grafite 0,1-0,2 

MoS2 O, 1 - 0,2 

2.6. EQUIPAMENTOS PARA FORJAMENTO 

As máquinas f01jadoras podem ser classificadas conforme a tabela 2.03. 

Nas máquinas de energia ou trabalho restrito, a energia de deformação provém da 

energia cinética de um corpo móvel, através de um golpe que promove a deformação total ou 

parcial da peça. 

Nas máquinas de curso restrito, um mecarusmo excêntrico rotativo promove um 

movimento linear de um cabeçote, atingindo carga máxima no seu ponto morto inferior. 
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Nas máquinas de carga restrita, a carga máxima pode ser atingida em qualquer posição 

de seu curso. 

Tabela 2.03 - Tipos de máquinas verticais mais usadas em forjamento a quente em matriz 

fechada<37>. 

Máquinas de energia restrita Máquinas de curso restrito Máquinas de carga restrita 

I. Martelos (todos os tipos) I. Prensas Mecânicas 1. Prensas Hidráulicas 

2. Prensas de parafuso 

(fricção) 

As prensas mecânicas e as prensas hidráulicas executam a deformação exigida em uma 

única operação, enquanto que as prensas de parafuso são comumente usadas para dois golpes 

sucessivos e os martelos para muitos golpes. 

A seleção de uma máquina para um dado processo de f01jamento é influenciada pelas 

seguintes variáveis(! I ) : 

a) Características do material a ser conformado; 

b) Efeito das variáveis da máquina sobre o processo (por exemplo, no forjamento em 

temperatura acima de 650°C devem ser utilizadas máquinas rápidas, para evitar o resfriamento 

pela matriz). 

c) Os requisitos de carga e energia do processo específico. 

As características dessas máquinas, relativo a seu uso econômico podem ser 

sintetizadas como<11>: 

a) Características de carga e energia para completar o processo no tempo desejado. 

b) Características relativas a tempo: Influência da taxa de produção e condições térmicas 

durante o processo. 

c) Características de precisão das peças forjadas: tolerâncias dimensionais e afastamentos 

permissíveis. 



2.6.1. MARTELOS 

Os martelos podem ser divididos em três tipos, conforme o modo de operação: 

( 1) Martelos de Queda Livre; 

(2) Martelos de Dupla Ação; 

(3) Martelos de Contragolpe. 

2.6.1.1. Martelos de Queda Livre 
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Nos martelos de queda livre, o peso (malho) é levantado por um dispositivo e, então, 

deixado cair livremente por gravidade para o golpe de forjamento. Dependendo do mecanismo 

de elevação usado, é possível variar a altura de queda de cada golpe (martelo de curso 

variável) ou a altura de queda pode ser constante (martelo de curso fixo). 

A figura 2.07 mostra dois tipos de acionadores de levantamento do peso do martelo. O 

martelo com correia (a) tem o peso preso a uma correia que passa sobre um eixo giratório. 

Quando a correia está em contato com o eixo, o peso é levantado e cai logo que a correia seja 

desengatada. Um outro tipo de martelo de queda livre é o de pistão (b ), sendo que o peso está 

preso a um pistão e é levantado pela aplicação de pressão de fluido (geralmente ar) sob o 

pistão. 

.. -- -.... 

(a) (b) 

Figura 2.07- Tipos de martelos de queda. (a) Martelo de correia; (b) Martelo pneumático. 
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2.6.1.2. Martelos de Dupla Ação 

Nos martelos de dupla ação, o peso é preso a um pistão e levantado por pressão de 

fluido (ar comprimido ou óleo hidráulico). Durante o curso de forjamento, a força do peso é 

aumentada pela aplicação de pressão de fluido na câmara superior do cilindro. Assim, a energia 

e a velocidade de golpeamento são maiores, comparadas com um martelo de queda livre de 

tamanho equivalente<37
). 

2.6.1.3. Martelos Verticais de Contragolpe 

No martelo vertical de contragolpe, dois pesos aproximadamente iguais são 

conduzidos simultaneamente um em direção ao outro, durante o processo de forjamento. 

2.6.2. PRENSAS DE PARAFUSO 

A figura 2.08 mostra uma moderna prensa de parafuso, a qual consiste de um pesado 

volante que pode ser girado para qualquer sentido por meio de um dispositivo de acionamento. 

Ligado ao volante, através de uma embreagem, está um longo parafuso que desloca o cabeçote 

(malho) com certa energia cinética para baixo em direção à peça a ser deformada. 

2.6.3. PRENSAS MECÂNICAS 

Acionadas por um motor e controladas por uma embreagem, as prensas excêntricas 

têm um tipo de mecanismo que garante um curso de comprimento constante para a matriz. Os 

principais tipos de acionamento para este tipo de prensa estão mostrados na figura 2. 09 e 

são<37): 

(1) Eixo excêntrico; 

(2) virabrequim; 

(3) Engrenagem excêntrica. 

O mecanismo mais comum de conexão é a biela<37
), que converte o movimento 

giratório do excêntrico em movimento linear, conforme ilustra a figura 2. 1 O. A velocidade da 

matriz e de seu suporte é maior no centro do curso, mas a força é máxima no ponto morto 

inferior (PMI)<34
). 
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Figura 2.08 - Uma moderna prensa de parafuso(31 >. (I) volante; (2) embreagem operada a ar; 

(3) parafuso; (4) cabeçote (malho); (5) cilindros pneumáticos auxiliares. 

Elxo excOnLrlco Virabrequim 

Engrenagem excêntrico 

Figura 2.09- Acionamentos para prensas(J?)_ 

2.6.4. PRENSAS HIDRÁULICAS 

O suporte de matriz em uma prensa hidráulica é movimentado por meio de cilindros 

hidráulicos e pistões, os quais fazem parte de um sistema hidráulico(34>. Apesar de muitas 
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variações de projeto, as prensas hidráulicas podem ser classificadas em dois tipos de 

construção: de empurrar para baixo ou de puxar para baixo<J?) 

Devido ao longo tempo de contato entre o f01jado e a matriz, o resfriamento do 

primeiro é muito rápido quando se usam prensas hidráulicas, dificultando o preenchimento da 

cavidade e diminuindo a vida útil das matrizes<37>. 

F 

Figura 2. I O - Mecanismo biela-manivela de prensas mecânicas comuns<37>. 

2.7. PRODUTO FINAL 

As dimensões do produto final e a superficie de acabamento são influenciadas pelas 

variáveis do processo. Cada processo de deformação permite a geração de um certo tipo de 

geometria do produto<1 1>. 

As propriedades finais do produto são dependentes da microestrutura a qual é 

influenciada ou modificada pelo processo de deformação e por tratamento térmico 

subseqüente<1 1>. 

2.7.1. DEFEITOS DOS FORJADOS 

Os defeitos no produto final do processo de forjamento podem ser divididos nas 

seguintes categoriasC23 >: 
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(1) Marcas superficiais ou trincas causadas por erros durante a conformação das formas inicial 

ou intermediárias. 

a. Marcas no fo~ado final devido aos defeitos na superfície das formas inicial ou 

intermediária causados, por exemplo, no corte da geratriz ou conformação da pré-forma. 

b. Dobras resultantes do amassamento de uma rebarba intermediária, a qual é provocada, 

por exemplo, pela laminação em rolos. 

c. Formação de trincas, como resultado de: (a) Cantos vtvos combinados com 

dimensionamento inapropriado da pré-forma, ocorrendo perda de contato com a matriz, 

enquanto o material flui para o fundo da cavidade (Figura 2.11 (a)). (b) Excesso de 

material. Quando a cavidade da matriz já está cheia antes de terminar o curso da máquina 

de fo~ar, o material é forçado para fora a partir do núcleo e através da secção transversal 

da flange (Figura 2.11 (c)). 

d. Marcas devido a trincas da matriz. 

(a) Errado (b) Certo (c) Errado 

Figura 2.11. - Fo~amento de secções H, a partir de materiais de diferentes tamanhos e 

formasC23). 

(2) Preenchimento inadequado da cavidade devido a volume insuficiente de material, formas 

intermediárias impróprias, posicionamento incorreto, dimensionamento errado da zona de 

rebarba, etc. 
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(3) Erros na estrutura do material, como defeitos no fluxo dos grãos. 

2.8. AMBIENTE E PLANTA INDUSTRIAL 

As plantas industriais de forjamento mais antigas salientam-se pela seu aspecto 

sombrio, pois são pouco iluminadas, geralmente úmidas, sujas, e insalubres. Nas plantas mais 

modernas, foram adotadas técnicas de produtividade mais eficientes levando-se em conta o 

aspecto ambiental, onde procurou-se isolar o ruído, utilizar pisos de fácil limpeza e ter boa 

iluminação. 

As técnicas de produção têm grande importância na qualidade do ambiente, como a 

escolha do sistema de lubrificação da interface matriz-peça, o qual deve proporcionar ao metal 

bom escoamento na cavidade e não causar fumaça ou poluição no ambiente. É o caso de 

lubrificantes de grafite com base óleo, os quais tendem a desprender fumos. Por isto, a 

tendência das indústrias forjadoras é utilizar lubrificantes de grafite com base água<30>. 

ESCOLA DE P~G::NHARIA 
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3. O PROJETO DE MATRIZES FECHADAS PARA FORJAMENTO 

3.1. GENERALIDADES 

O processo de forjamento em matriz fechada pode ser dividido em dois tipos: matriz 

fechada com zona de rebarba e matriz fechada sem zona de rebarba. A diferença entre os dois 

processos está na obtenção ou não de rebarba no forjado. A geometria da zona de rebarba na 

matriz influencia não somente a quantidade de material em excesso requerido, mas também as 

tensões na matriz superior e inferior. 

O presente trabalho se fixará no processo de matriz fechada com rebarba, conforme 

ilustra a figura 3. O 1. 

~tri.s ID.fuiox 

Figura 3.01 -Elementos do projeto de matriz fechada com rebarba. As matrizes são mostradas 

em uma meia secção transversaL 

3.2. TIPOS DE PEÇAS FORJADAS 

O principal objetivo do projeto do processo de forjamento é assegurar adequado fluxo 

de metal nas matrizes de forma que a peça final possa ser obtida sem qualquer defeito interno e 

externo. O fluxo de metal é grandemente influenciado pela geometria da peça ou da matriz<31>. 

Freqüentemente, várias operações são necessárias para obter o fluxo gradual de material desde 

uma forma relativamente simples, como uma barra redonda ou quadrada, até a forma mais 

complexa do forjado final. 
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A forma final do forjado pode ser classificada através do trabalho de Spies<23
• 

31>, 

ilustrado na figura 3.02, o qual serve como orientação em projetos. Os forjados simples 

correspondem às categorias 1 e 2 e podem ser obtidos, em geral, em uma matriz sem 

operações de pré-forma<23>. A primeira categoria é chamada de formas compactas, pois as três 

principais dimensões (comprimento I, largura b, altura h) são consideradas aproximadamente 

iguais. A segunda categoria corresponde às formas de disco, pois duas das três dimensões 

(comprimento I, largura b) são aproximadamente iguais e são maiores que a altura h. Todos os 

forjados de revolução (axissimétricos) fazem parte deste grupo. A terceira categoria consiste 

de formas longas, isto é, uma dimensão significativamente maior que as outras duas (I > b ~ h). 

Nesse trabalho serão enfocados apenas os forjados axissimétricos (categoria 2), os 

quais representam cerca de 30% de todos os forjados comumente usados na indústria<5• 
31>. 

A complexidade geométrica dos forjados pode ser expressa quantitativamente através 

do fator de complexidade de forma sugerido por Teterin et at<20
• 
29

• 
31> para peças axissimétricas 

(Figura 3.03) e é definido como o produto dos parâmetros a e P: 

(3.01) 

sendo a o fator de forma longitudinal, que compara qualquer forma com seu cilindro 

envoltório (circunscrito), e ~ o fator de forma lateral, que indica o grau de dificuldade de 

forjamento na direção lateral. 

a= (3.02) 

~ = 2{~: ) (3.03) 

onde: X = p~ 
f A 

f 

X = pc2 
c A 

c 

(3 .04) 

(3.05) 
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Categoria 1 Subgrupo 101 102 103 104 
compacta Sem elemento Com elemento Elemento secun- Elemento secun-
l=b =h secundário secundário dário rotacional dário unilateral 
esférico c o ó @ @ cúbico 

'=8!= tj b }- o (]J L}(]} @ o~ T . -:-
I 

Subgrupo ô Sem Com cubo Com cubo e Com aba Com aba e 
elementos furo cubo 

Grupo de secundários 
Forma ~ 

Categoria 2 21 211 212 213 214 215 
disco Forma de • • A 

I 
l::b > h disco com ~ • ~-

elemento I . I I 
unilateral 

Peças com 22 222 223 224 225 
contorno cir- Forma de ! I I 

cular, qua- disco com • • ~ -drado ou elemento 
I 

similar. Ex. bilateral I 

I 
Flanges 

Subgrupo ô Sem Elementos Com Elemento dois ou mais 
elementos secundários forquilha ou secundário elementos 

Grupo de secundários paralelo ao olhai não- de tamanlto 

Fom1a ~ eixo simétrico sinúlar 

Categoria 3 31 311 312 313 314 315 
logitudinal Elemento 

~ ~ ~ ~ ~ l >b ~ h principal 

~ 
com eixo reto 

~ ~ ~ ~ . 
I ~ 

Peças com 32 321 322 323 324 325 
eixo Elemento ~ ~ ~ ~ I ~ longitudinal principal 

~ pronunciado com eixo 

~ ç;;;fJ ~ ~ curvado 
~ -: 

Grupos 33 331 332 333 334 335 
1.1 < 3b Elemento 

~ ~ ~ ~ ~ 
2. 1 = 3 a 8b principal 
3. 1 = 8 a 16b com eixo ç 4. 1 > 16b curvado em ~ Ex.: 334/2 mais de um 

plano. 

Figura 3.02 - Classificação das formas dos forjados segundo Spies. 



Pr= Perímetro da secção diametral do forjado; 

P c = Perímetro da secção diametral do cilindro envolvente; 

Ar= Área de meia secção diametral do forjado; 

Ac == Área diametral do cilindro envolvente; 

Rg = Raio de centro de gravidade de meia secção do forjado; 

Rc = Raio máximo do forjado; 
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O fator Sr expressa a complexidade de meia secção de um forjado axissimétrico em 

relação a um cilindro circunscrito. No forjamento de peças axissimétricas, o material se desloca 

lateralmente (em direção às extremidades do cilindro) em relação ao seu centro, o qual é 

considerado como um "eixo neutro". 

Figura 3.03 -Peça axissimétrica<41>. 

3.3. LINHA DE PARTIÇÃO 

A linha de partição, ou linha de fechamento, ou linha de rebarba, ou, ainda, linha 

divisória da matriz é a linha resultante do corte lateral ou diametral do plano (ou planos) de 

separação de duas matrizes componentes de um par. Sua posição pode influenciar em vários 

aspectos, dentre os quais<20
• 

38>: 

(a) Na facilidade e nos custos de gravação da matriz; 

(b) No fácil enchimento da cavidade da matriz (escoamento favorável do material)~ 

(c) Na formação de defeitos nos forjados; 

(d) Na facilidade de rebarbação e usinagem posterior; 



(e) No valor dos ângulos de saída necessários e, conseqüentemente, no peso do fmjado~ 

(f) Na extensão e detecção de desalinhamento entre matrizes~ 

(g) Nas tolerâncias dos forjados; 
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A linha de partição pode ser plana, curvada simétrica ou curvada assimétrica, conforme 

ilustra a figura 3.04. Para peças axissimétricas, são aplicáveis as figuras 3.04(a) e (b). 

(a) (b) 

(c) 

Figura 3.04 - Tipos de linhas de partição. (a) Plana; (b) Curvada simétrica; (c) Curvada 

assimétrica<19>. 

Na elaboração do projeto de uma matriz, usualmente a primeira decisão a ser tomada é 

relativamente à maneira conveniente de dividir o forjado em duas partes. Em peças 

axissimétricas a decisão toma-se mais fácil pela geometria relativamente simples dessas peças. 

Porém, algumas regras práticas podem ajudar no posicionamento da linha de partição de modo 

a evitar defeitos no forjado. 

A linha de partição deveria dividir o forjado em duas metades de mesma dimensão. A 

necessidade de uma maior quantidade de material para obedecer a um dado ângulo de saída é 

então minimizada, conforme se observa na figura 3.05. 

O escoamento satisfatório do material, com disposição favorável das fibras devem 

orientar a escolha do plano divisor, de modo a se evitar defeitos no forjado (trincas, dobras, 

etc.). 
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(a) Favorável (b) Desfavorável 

Figura 3.05 - Quantidade de material com a retirada de cavaco na usinagem em relação a 

posição da rebarba<33>. 

O projeto de uma matriz de forjamento deve assegurar que o f01jado por ela produzido, 

tenha as fibras do metal dispostas de uma fonna ininterrupta, acompanhando os contornos da 

sua superfície, e paralelas às tensões mais severas nele desenvolvidas. No caso de determinadas 

formas de secção, como em U, ou H, é recomendável deslocar as superfícies da alma central e 

da rebarba (figuras 3.06 e 3.07), de modo a evitar que o material deslocado fonne dobras 

internas. 

(a) Favorável (b) Desfavorável 

Figura 3.06- Disposição da linha de partição em peças de secção H<33>. 

Na medida do possível deve-se evitar que a linha de partição, sobretudo na zona de 

rebarba, seja a superfície de uma das matrizes. Deste modo é possível controlar visualmente o 

desalinhamento das matrizes (Figura 3.08). 
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(a) Favorável (b) Desfavorável 

Figura 3. 07 - Disposição da linha de partição para peças de secção U(2o. 33
• 
38>. 

(a) Favorável (b) Desfavorável 

Figura 3. 08 - A Linha de partição na zona de rebarba é a própria superfície da matriz superior 

em (b), impossibilitando o controle visual do desalinhamento de matrizes<33>. 

3.4. DIMENSÕES DAS ALMAS CENTRAIS 

Em peças axissimétricas, é muito comum encontrar alma central, a qual é puncionada 

após a operação de forjamento, para a produção de um furo (figura 3.09). 

As almas finas de grande área geram altas cargas de forjamento e, por isto, a espessura 

das almas deve ser limitada<20>. 

Figura 3.09- Alma central para a produção de um furo. 
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Para almas de pequeno diâmetro, a espessura é freqüentemente detenninada pelas 

dimensões limitantes do pino da matriz usado para formar a alma<20
> (figura 3.10) ou pode-se 

calcular através da seguinte equação<38>: 

t =o, 4s.Jw- o,25h-s +o, 6/h (3.06) 

onde: t = espessura da alma (mm)~ 

W =Diâmetro nominal do furo cego (alma central) (mm)~ 

h= profundidade do furo cego (alma central) (mm). 

T 
h 

1 

T 
h 

1 

-w---
T 
h 

1 

Figura 3.10- Efeito das dimensões do pino sobre a espessura da alma<20>. 

Espessura da alma (mm) 

15 -·-·-· 

5 ............................. . 

I , ~kt 
~--·--;r· ! ··----r-- ---r--
• : t I 

! :: ! 

10 

Diâmetro da alma (em) 

. . . 

-·-·-r·· 
I 

. ! 
i ! ! 
i ! I 

.. . ... L .................. .J _ ....... L .. .. .. . 

I ' ' ! i 
1 l ! 

evalor mínimo 
+ v ator recomendado 

Figura 3.11 -Espessura da alma em função do diâmetro para aços carbono e de baixa Iiga<20>. 
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Para almas de maiores dimensões, a espessura pode ser obtida através do diâmetro ou 

da área projetada. A figura 3.11 ilustra um gráfico com as diretrizes para a espessura 

recomendada e a mínima, para aços carbono e de baixa liga, em função da área projetada<20>. 

Quando a alma é cercada por uma nervura lateral, as dimensões desta afetam a 

espessura mínima permissível para a alma. A figura 3.12 ilustra graficamente as diretrizes para 

a determinação da espessura da alma nestas condições. 

Comparando a equação 3. 06 com a figura 3. 12 observou-se uma defasagem de valores 

na ordem geral de 5 a 10%, o que, em termos absolutos, significa uma diferença igual ou 

menor a 1 mm nos valores. Portanto, a utilização dessa equação, dentro dos limites impostos 

pela figura 3. 12, é plenamente válida. 

Espessura da alma (mm) 
h= 75 mm 

~ h = 65 mm 
_ h= 50mm 

h= 10rnm 

4 5 6 9 lO 
Relação W/h 

Figura 3.12- Influência da altura da nervura lateral sobre a espessura mínima da alma<20>. 

Desde que W - 1 ,25.R > 26 mm, a alma deve ter espessura variável, a fim de facilitar o 

escoamento do materiat<38>. A figura 3.13 ilustra este detalhe e as seguintes equações são 

utilizadas: 



tmínimo = 0,65 .t 

t máximo = J ' 3 5. t 

W1 : 0,12.W + 3 

(3 .07) 

(3 .08) 

(3 .09) 
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No forjamento de grandes aberturas, onde t/W < 0,07, de qualquer contorno, em que 

duas cavidades opostas são relativamente pouco profundas, a alma é passível de enrugamento, 

pela dificuldade imposta ao escoamento do material. Nestes casos a alma deve ser fina nas 

bordas e engrossada na região central, conforme ilustrado na figura 3.14, de modo que se deve 

adotar as seguintes equações: 

t mútimo = O, 4 JW 
t m&.úmo = 5 · t mínimo 

R 1 = 5.h 

(3.10) 

(3 .11) 

(3 .12) 

Além disto, segundo Thomas<20>, o engrossamento na região central da cavidade, isto é, 

a colocação de um alojamento, reduz a carga para a fonnação da alma central, fazendo com o 

metal possa flu ir para dentro com a mínima restrição. 

Figura 3.13 -Furo para puncionar de grande diâmetro<38>. 

Figura 3.14- Abertura com alma de espessura variávet<38>. 



32 

3.5. SOBREMETAL PARA USINAGEM 

Muitos forjados devem ser submetidos a operações de usinagem em toda sua 

superficie, ou parte dela, e, portanto, deve ser previsto um acréscimo de material nessa 

superficie. O forjado produzido em uma matriz e que sofrerá posterior operação de usinagem é 

denominado de forjado bmto<38>. 

O acréscimo para usinagem depende de vários fatores<38>: 

a) Tamanho do forjado~ 

b) Forma do forjado, especialmente as relações entre comprimento, largura e espessura~ 

c) Existência de reentrâncias e saliências~ 

d) Natureza e qualidade do material do forjado~ 

e) Tipo de operação de usinagem e correspondente acabamento exigido para a superficie~ 

f) Tolerâncias estabelecidas. 

Segundo a referência (38) é prática comum nas forjarias adotar acréscimos de usinagem 

com valores mínimos indicados na tabela 3. O 1, para martelos de queda. No entanto, a maneira 

mais correta de se calcular o sobremetal é determinado pela norma DIN 7523 para peças 

forjadas de aço, conforme tabelas 3.02. 

Tabela 3.01. Acréscimos de material para usinagem, mínimos recomendáveis, para forjados de 

aço em martelos de queda, em função do peso do forjado<38>. 

Massa até 1 1 a 15 15 a 30 30 a 50 50 a 100 acima de 

(kg) 100 

Sobremetal 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 5,0 
(mm) 

3.6. ÂNGULOS DE SAlDA 

Os ângulos de saída usados nas matrizes de forjamento propiciam fácil retirada do 

forjado da matriz (Figura 3.01), além de propiciar uma vida útil mais longa para a matriz. A 

faixa normal de ângulos usados está mostrada na tabela 3.03. 



33 

Os ângulos de saída internos são maiores que os externos devido à contração linear do 

metal forjado sobre a matriz, à medida que resfria. 

Tabelas 3.02 - Sobremetal para forjados de aço segundo a norma DIN 7523 para martelo de 

queda e prensa. 

Martelo de Queda 

Diâmetro Máximo Altura Máxima na Posiç_ão de Usinl!&_em 

Mais de até mais de O 63 160 400 1000 

até 63 160 400 1000 2500 

40 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 

40 63 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 

63 100 1,5 ~o 2,5 3,0 3,5 

100 160 2,0 2,5 3,0 3_25 4z_O 

160 250 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

250 400 3,0 3,5 4,0 510 6,0 

400 630 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 

Prensa 

Diâmetro Máximo Altura Máxima na Posiç_ão de Usinf!&_em 

Mais de até mais de O 63 160 250 

até 63 160 250 315 

63 1,5 1,5 1_2_5 1,5 

63 100 1,5 1,5 2_2_0 2,0 

100 160 1,5 2,0 2,5 2,5 

160 250 2,0 2,5 3,0 3,0 

250 400 2,5 3,0 3_2_0 3,5 

400 630 3,0 3,5 3,5 4,0 

3.7. RAIOS DE CANTO E DE FILETE 

Nas matrizes de forjamento é essencial a existência de grandes raios de canto e de 

filete, de modo a se obter uma maior vida útil da matriz e melhor qualidade do forjado. Isto é 

devido às seguintes razões<38>: 
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(a) Os cantos vivos propiciam dificuldades no escoamento do material, provocando dobras, 

vazios e inadequada disposição das fibras (Figura 2.11 ), acarretando, provavelmente, o 

sucateamento da peça forjada. 

(b) Ocorrência de fissuras ou fraturas, começando das arestas do forjado, durante o seu 

tratamento térmico, devido a maior concentração de tensões internas nesses pontos. 

(c) Ocorrência de fissuras ou fraturas na matriz, localizadas nas arestas das cavidades. 

( d) Maior desgaste das cavidades das matrizes. 

Os raios adotados para os filetes (curvatura interna) e para cantos (curvatura externa) 

devem ser os mais amplos possíveis e nunca inferiores ao raio de curvatura mínimo 

especificado para cada situação. Os raios de canto e de filete estão relacionados com a 

profundidade do detalhe na matriz, conforme mostrado na figura 3. 15. Seus valores mínimos e 

recomendados são mostrados no gráfico da figura 3. 16, relacionados através das seguintes 

equações<20>: 

onde: 

rrccomeod•do = O, 07 · H 

r mmimo = O, 04. H 

R rccomcod•do = H I 4 

Rmínimo = H I 6 

(3.13) 

(3.14) 

(3 .15) 

(3 .16) 

r = raio de canto (curvatura externa), r > 1,5 mm~ 

R= raio de filete (curvatura interna), R > 5 mm~ 

H = altura da secção transversal em mílímetros. 

Figura 3.15 -Raios de curvatura de filete (R) e de canto (r). 
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Tabela 3.03 -Ângulos de saída para matrizes de f01jamento(20>. 

Material Martelo Prensa 

Externo Interno Externo Interno 

Aços 

Ligas de Alumínio 5° a 7° 7° a 10° 3° a 5° 5 a 7° 

Ligas de Titânio 

Ligas de Níquel 

Tolerâncias em todos os casos: ± 1° ou +2°, -0° 

A referência (38) indica a seleção dos raios mínimos do forjados, considerando, além 

da altura da secção transversal (H), também a largura (L) correspondente, conforme tabela 

3.04. 

Raio (mm) 
60 .-~~~~------.-------~------~-------, 

i 

. ! ·~· .. • ·••• • • ............ .......... ~ •• ·-·--··-· ··· · • l : 50 ! ... ................. i ................... ...... ·······-····t·-·········-·-·······-···· ··········-r-····················-····-· .•....•. 
: ! i i 

i ~ i 
40 · ~·-·-· ····· ................ ·+·}'· .. ·-·- ·---·-····- -····-···· Í ........... _ -·-·· I . ··············t······· ..................... .......... ; ... .................................. .. 

! ; 
l 

j 
i .. .................................... t···· ..... ........ .. 
i 

l 
................................. ..... . L ................... . 

~ 

3 o ........... ........................... t .............. . 

r 
! 

o 40 80 120 160 200 

Altura (mm) 

41> Raio de filete rec. 
+Raio de filete min. 
Jl. raio de canto rec. 
EJ raio de canto min . 

Figura 3.16- Valores mínimos e recomendados para os raios de filete (R) e de canto (r)<20>. 
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Tabela 3.04- Raios de curvatura mínimos dos forjados para uso geral, em milímetros<38>. 

H/L Raio de canto (r) Raio de Filete (R) 

Menor que 2 0,05.H + 0,5 2,25.r + 0,5 

De2a4 0,06.H + 0,5 3.r + 0,5 

Maior que 4 0,07.H + 0,5 3,5.r + 0,5 

Nos casos em que ocorre um intenso escoamento do metal num canto interno do 

forjado é recomendado a adoção de um raio de filete mais amplo, calculado pela expressão, em 

milímetros: 

RI = R + O, l.H + 2 (3.17) 

As nervuras podem ter a sua crista arredondada ou achatada conforme mostra a figura 

3.17, sendo a primeira a mais recomendada. O raio da nervura com crista arredondada é 

calculado através da expressão: 
w 

r =---:---~ 

2. tg( 45° -a./2) 
(3.18) 

onde: W = largura nominal da crista da nervura (mm)~ 

a = ângulo de saída (graus). 

Figura 3.17 - Nervuras com crista arredondada e achatada<38
). 

Na medida do possível, os raios devem ser padronizados, de modo a simplificar o 

desenho e a fabricação das matrizes, evitando troca freqüente de ferramentas durante a 

gravação da cavidade. 
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3.8. PROJETO DA ZONA DE REBARBA 

A rebarba se apresenta como um excesso de material ao redor do forjado e está situada 

no plano da linha divisória. A geometria da passagem de rebarba usada nas matrizes de 

forjamento (Figura 3.18) tem, basicamente, três funções durante o processo: 

(a) Restringe o fluxo lateral do metal, forçando o material a encher totalmente a cavidade da 

matriz. 

(b) No estágio final do processo, quando a cavidade está cheia, a garganta de rebarba permite 

que o metal escape para o alojamento. 

(c)? Tem efeito regulador das tensões de forjamento sobre a matriz. 

.. largura w 
I 

C<!ln ~tJ do 
Robarb~t Reba rba 

Garg&n t & _do 
rebarb& 

Figura 3.18 - Zona de rebarba da matriz e rebarba do forjado. 

A alta pressão normal na passagem de rebarba, devido a diminuição da largura w, tende 

a aumentar as tensões na matriz, mas, em compensação, consegue-se considerável redução na 

quantidade de material requerido. 

Uma curva típica de carga em função do curso da prensa é mostrada na figura 3.19. As 

cargas são relativamente baixas até que os detalhes mais complexos sejam parcialmente 

preenchidos e que o metal alcance a passagem de rebarba (3.19A). Como as matrizes 

continuam a se fecharem, a carga aumenta fortemente, passando pelo ponto da figura 3 .19B, o 

qual representa o preenchimento total da cavidade das matrizes. A figura 3. 19C representa a 

carga alcançada no final do processo (fechamento das matrizes), assegurando que a cavidade 

esteja completamente preenchida. 
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1 
Movimento 

1 da matriz 

(A) 
Carga Final 

~ 

(B) 
(D) 

I Curso 

Área = 0,2S.(carga final x curso) 

(C) 

Figura 3.19 - Curva típica carga x curso em um forjamento com matriz fechada. 

Diferentes métodos de cálculo da geometria da zona de rebarba foram desenvolvidos. 

Bruchanov e Rebelslci<3> proporam a seguinte equação a ser usada para a espessura da 

passagem da rebarba t: 

t = 0,015.[Ã (3.19) 

onde, A= área projetada do foijado no plano de partição (mm2). 

Voitglãnder20
• 
23

> sugeriu as seguintes relações, baseado em evidências estatísticas: 

t = 0,016.D 
63 

w/t =-
.JD 

(3 .20) 

(3.21) 

onde, w =largura da passagem de rebarba (mm)~ 

t =espessura da passagem de rebarba (mm)~ 

D = diâmetro mais externo do foijado (mm). 

Vieregge<20
• 

23
> propôs um método para cálculo da geometria da zona de rebarba 

levando em conta o tamanho e a geometria da peça (Figura 3.20): 



1 
t = 0,017.D + JD+5 

D + 5 

30 
w I t = -;=::::::=====~ 

o[I 2D2 J 
+ h(2r + D) 

(3.22) 

(3 .23) 

onde, r = distância do centro da peça ao centro da nervura na secção H. 
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Neuberger e Mõckel mostraram que, além da dependência com a geometria da 

cavidade, a relação w/t é dependente da massa da peça foijada e estabeleceram as seguintes 

relações empíricas<20>: 

t=0,89JW - 0,017.W + 1, 13 

w I t = 3 + 1,2.e"1'09.w 

onde, W = massa do f01jado (kg). 

(3 .24) 

(3 .25) 

Teterin et al<20
• 

29
), proporam as seguintes fórmulas, baseados no trabalho extensivo em 

f01jamento de peças axissimétricas: 

t = 2Vw - O,OIW -0,09 (3.26) 

D 
wlt=0,0038.Sr .-+4,93.W·0•

2 + 0,02 
t 

(3 .27) 

onde: Sr= Fator de complexidade de forma (definido pela equação 3.01); 

D =Diâmetro do forjado axissimétrico (mm); 

Os lubrificantes afetam o coeficiente de transferência de calor e o coeficiente de atrito 

entre a peça e a cavidade da matriz. Embora exista uma grande variedade de lubrificantes, os 

experimentos demonstraram<23> que o uso de lubricantes sólidos (MoS2) resulta em menores 

pressões na zona de rebarba, dificultando o preenchimento do material na cavidade. Então, 

quando a lubrificação é usada, a relação geométrica wlt da zona de rebarba deve ser 

aumentada até 1 O ou 15%. 

O material excedente que escapa pela passagem de rebarba segue para o alojamento da 

rebarba, o qual não deve ser excessivamente ampliado, em prejuízo da superfície de impacto 

das matrizes. A tabela 3. 05 mostra cinco tipos diferentes de alojamentos de rebarba para 

utilização em matrizes para martelo de queda e prensas de parafuso<32• 38>. 
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Espessura da rebarba t (mm) 
10 ! i 

i i 
: 1 

8 i " ,_.L.. i ··············- -·T······-······- ! .... ·· ·· ~·- ··-···· ·!····· ......................... ·-

~ ,I I 
i ! . 

··t·········-············· ·····-t .. ·-························ .. ···j······-·-· .. ···················· 
.~ ! 1 

! ! 
i 

6 

4 

2 i .......... !. ............ _ ......... e w/t: A 
! .. · i +w/t: B 

i I Jf. w/t: C 

0 L-----~-------L------~------L~ ------~------L~ ------~ Ej t 
o 50 100 150 200 250 300 350 

Diâmetro da peça D (mm) 

Figura 3 .20 - Dimensões da zona de rebarba para três peças, em função de seus formatos e 

tamanhos, segundo Vieregge<23
). 

Tabela 3.05 - Tipos de alojamentos de rebarba e suas aplicações<32
• 38>. 

R 

(E) 

Mais usado e considerado como normal. 

Usado quando o forjado precisa ser rebarbado 

em posição invertida. 

Usado para forjado de forma complexa e 

grande volume de rebarba. 

O mesmo uso que (C), sobretudo quando é 

necessário maior resistência da matriz inferior 

e melhor a oio na rebarba ão. 

Empregado em certas partes da matriz para 

dificultar o escoamento do material, a fim de 

arantir o enchimento da cavidade. 
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O ângulo de inclinação a. da entrada do alojamento de rebarba em relação à horizontal 

pode ser de 60°<29>. No entanto, para se obter maior resistência da matriz, pode-se utilizar um 

ângulo menor. 

O comprimento exato do alojamento da rebarba é dependente da quantidade de volume 

extra de material necessário para fluir em seu interior. A sua altura é mantida cerca de 2,5 mm 

maior do que a espessura da rebarba<39>. 

Nas matrizes usadas em martelos de queda e prensas de fricção (parafuso), a espessura 

da passagem da rebarba é feita na usinagem e com o alojamento conforme tabela 3.05. Nas 

matrizes usadas em prensas excêntricas o porta-matriz inferior é ajustado numa altura que 

garanta a espessura da passagem de rebarba requerida, no processo de forjamento. Desse 

modo, o alojamento da rebarba não possui fundo, como ilustra a figura 3.21. 

Figura 3.21 -Detalhe da zona de rebarba e alojamento de rebarba para uma matriz usada em 

prensa excêntrica<20>. 

3.9. CALCULO DA FORÇA E DA ENERGIA DE FORJAMENTO 

Em um típico processo de forjamento de vários passos, as tensões e a carga são mais 

altas na matriz final do que nas matrizes intermediárias. Portanto, é necessário predizer estas 

tensões e a carga de forjamento para que se possa selecionar corretamente a máquina que 

executará o processo. 

Para estimar a força de forjamento em sistemas computacionais, há basicamente dois 

métodos: 

a) Fórmulas empíricas<8>: Equações empíricas desenvolvidas pela experiência são aplicadas 

usando a tensão de escoamento do material e estimando a complexidade da forma do 

forjamento. Por exemplo, Schey apresenta a seguinte equação para carga de forjamento: 

ESCOLA DE ENGENHARIA 



onde, P max = carga máxima de forjamento; 

Krm = tensão de escoamento média; 

A = área plana total do forjado, inclusive rebarba; 

C 1 = 1 ,2 a 2,5 para compressão de um cilindro entre placas planas; 

3 a 8 para forjamento a matriz fechada de peças simples com rebarba. 

8 a 12 para forjamento a matriz fechada de peças complexas com rebarba. 
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b) Métodos analíticos<8>: Uma peça forjada é vista como sendo composta de vários 

componentes. Forças e tensões são calculadas para todos os componentes e então adicionados 

para se obter tensões e forças totais. A teoria mais largamente usada para previsões analíticas é 

o método das tiras ou slab method8
• 

22>. Esse método pode ser usado para estimar tensões de 

forjamento para secções planas e axissimétricas de fluxo de metal. 

3.9.1 . MÉTODO DAS TIRAS SIMPLIFICADO 

No método das tiras, a peça é dividida em várias secções axissimétricas ou planas, 

conforme a sua geometria, e equações simplificadas são usadas para predizer a pressão média e 

a carga de cada secção antes que estes componentes de carga sejam adicionados juntos<31). 

Este método é baseado no modelo simplificado mostrado na figura 3.22. Nesta análise, 

assume-se que a cavidade tem uma forma retangular e, em modelos reais, onde a cavidade não 

é retangular, a secção transversal é simplificada para se adaptar ao modelo. 

Como mostra a figura 3.22, a altura da cavidade é designada por "H", o raio por "r", a 

espessura da garganta de rebarba por "t" e sua largura por "w". 

Com a tensão de escoamento na região da rebarba designada por "Kr" e o fator de 

cisalhamento pelo atrito "m", a tensão na entrada da cavidade de secção transversal 

axissimétrica crea é dada por: 

( 
2 w ) a = - m-+1 .Kr ea .J3 t 

(3.29) 
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Pela integração da tensão, a força de forjamento atuando na região da rebarba, P fa, é 

obtida como segue: 

- 2m 3 3 m R R -r 
[ ( )( 

2 2 )] Pra = 2.TI.Kr 
3

_tJ3(R -r)+ 1+2 J3t 2 
(3.30) 

onde R = r + w 

Similarmente, a carga que atua na cavidade da matriz P ca pode ser obtida como: 

- 2( m.r crea) Pca- 2.IT.r r:;Kfc +-
3.Ifv3 2 

(3.31) 

onde Krc é a tensão de escoamento na cavidade. 

Devido a alta velocidade de deformação, a tensão de escoamento na região da rebarba 

é diferente da tensão de escoamento do material na cavidade<3 '>. 

A força total na secção transversal é 

(3.32) 

A aplicação do método das tiras prescreve algumas hipóteses, como<8>: 

1. O material é isotrópico e incompressível. 

2. As deformações elásticas são desconsideradas. 

3. As forças inerciais são pequenas e desconsideradas. 

4. As superficies planas no material permanecem planas. Esta hipótese não é sempre satisfeita 

no fmjamento onde a fricção no contorno é um fator importante. 

5. A tensão de escoamento Kr é constante na zona de deformação que está sendo estudada. 

6. A tensão de cisalhamento por fricção "'t" é expressa ou pela equação 2.07 ou pela equação 

2.08. 

7. O material flui de acordo com a regra de Von Mises para deformação axissimétrica: 

(3.33) 

onde crz e O" r são as tensões nas direções axial e radial da peça, respectivamente. 
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Nov i a•Dto ~ 
Kr 
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H 
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Figura 3.22 - Esquema de uma secção transversal (ou diametral) da cavidade de uma matriz 

fechada de forjamento e sua distribuição de tensões<31). 

3.9.2. MÉTODO DE DRABING MODIFICADO 

Este é um método simplificado para a análise da carga máxima obtida no processo de 

forjamento a quente com rebarba, principalmente para peças axissimétricas<29
• 

36>. É 

recomendado pela DFRA (Drop Forging Research Association) para fmjamento em prensas 

mecânicas e de parafuso. 

Drabing sugeriu a seguinte equação para a força P de forjamento: 

P oc A . .Jw/t (3.34) 

onde: A é a área da peça projetada no plano horizontal; 

w é largura média da peça; 

r é a espessura média da peça. 

A equação 3.34 pode ser escrita como: 

P oc A 2
. n- (3 .35) v2.R.V 

onde V é o volume da peça; 

R é o raio da peça. 

A fórmula de Drabing foi modificada devido a discrepância que apresentava devido a 

zona de rebarba, sendo apresentada, da seguinte forma, para peças axissimétricas, como a da 

figura 3.22: 

(3.36) 



sendo w =largura da passagem da rebarba (mm); 

t =espessura da passagem da rebarba (mm); 

Ar= TI.R2- TI.r2 =área projetada da zona de rebarba (mm2); 

Ac = n.r2 = área plana (projetada) da cavidade (mm2); 

Krc = ( }J m ~ + 1). Kr = Tensão de escoamento para a cavidade (Nfmm2). 

V c= volume da cavidade (mm3). 

3.9.3. ENERGIA (TRABALHO) DE FORJAMENTO 

A energia ou trabalho de deformação no processo de foijamento é definida por<33>: 

E = I P.dh (3.37) 
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A energia de deformação pode ser entendida como a área sob a curva da força (P) x 

deslocamento (h) na figura 3.19. A equação que define a energia para o gráfico é: 

E= P.h (Nm) (3.38) 

Como a área hachurada na figura 3 .19 é somente uma fração da área total do retângulo 

definido pela força máxima Pmáx , então define-se a seguinte equação: 

E= Pmáx·m.h (3.39) 

onde m = 0,25 para foijamento em matriz fechada com rebarba. 

3.10. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS E AFASTAMENTOS PERMISSÍVEIS 

Na produção de forjados a quente em matriz fechada por meio de prensas ou martelos 

são usadas duas qualidades de foijamento, que regulam as variações dimensionais possíveis: 

(a) Qualidade F: Qualidade normal de foijamento, com tolerâncias suficientes para a maioria 

das aplicações, possíveis de serem mantidas com as instalações e processos de foijamento 

USUaiS. 

(b) Qualidade E: Qualidade de precisão de foijamento, com tolerâncias mais restritas, cuja 

prática exige uma fabricação mais aprimorada. É aplicada somente a dimensões isoladas, onde 

é necessário uma precisão maior que a prevista pela qualidade F. 
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A norma brasileira de tolerâncias dimensionais e afastamentos permissíveis é a NBR 

8999/85, a qual pode ser usada para f01jados a quente em matriz fechada, em aço carbono ou 

ligado, com massa inferior a 250 kg e comprimento máximo de 2500 mm. Outra norma muito 

usada, que regula a qualidade do forjado é a norma inglesa BS 4114 (Dimensional Tolerances 

for Steel Drop Forgings andfor Upset Forging made on Horizontal Machinesf'>. 

3.1 0.1. DIFICULDADE DO MATERIAL 

A dificuldade do material ao processo de forjamento é caracterizada pelo tipo de aço. 

Aços com alto teor de carbono e de alta liga produzem maiores desgastes das ferramentas e 

maiores oscilações nas dimensões da peça. A dificuldade ao forjamento é caracterizada em 

grupos de materiais: 

(a) Grupo Ml: Aço com teor de carbono inferior a 0,65% em peso e a soma das parcelas de 

manganês, cromo, níquel, molibdênio, vanádio e tungstênio inferior a 5% em peso. 

(b) Grupo M2: Aço com teor de carbono igual ou superior a 0,65% em peso e a soma das 

parcelas de manganês, cromo, níquel, molibdênio, vanádio e tungstênio superior ou igual a 5% 

em peso. 

3.10.2. ESBELTEZ DA PEÇA FORJADA 

As peças de paredes finas e ramificadas sofrem maiores variações dimensionais que as 

peças de formato simples e compacto. Estas variações são devido a divergências na contração, 

maiores esforços de transformação e desgaste das ferramentas<19>. A esbeltez está relacionada 

com o fator de complexidade de forma definido em (3. O 1 ), porém é calculada de modo 

diferente: 

onde: S = Esbeltez da peça forjada; 

m1 =massa da peça forjada; 

(3.40) 

m2 = massa do corpo envolvente da peça, formada pelas dimensões máximas da peça 

forjada. 



onde: Rg = raio do cilindro envolvente; 

h = altura do cilindro envolvente; 

r = massa específica do aço utilizado. 

Diferenciam-se quatro grupos de esbeltez: 

(a) Grupo Sl: 0,63 < S ~I; 

(b) Grupo S2: 0,32 < S ~ 0,63; 

(c) Grupo S3: 0,16 < S ~ 0,32; 

(d) Grupo S4: O< S ~ 0,16; 
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Para discos ou flanges finos, como o mostrado na figura 3.23, a determinação de 

tolerâncias deve ser feita de modo diferente, quando a relação entre a espessura e o diâmetro 

do disco for igual ou inferior a 0,2 ou quando dele resultarem valores de tolerâncias superiores 

à determinação normal<19>. 

Figura 3.23 -Exceção para discos ou flanges finos<19>. 

~<O 2 d - ) 

3.10.3. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO GRUPOS RELACIONADOS COM AS TABELAS DE 

TOLERÂNCIAS 

As Tolerâncias para as diversas dimensões da peça são distribuídas em quatro grupos e 

indicadas em tabelas. 

3.1 0.3 .1. Tolerâncias do Primeiro Grupo 

Pertencem às tolerâncias do primeiro grupo aquelas aplicadas às dimensões de 

comprimentos, larguras e alturas de um lado da linha de partição (ou linha de rebarba). A 

maior dimensão de altura da peça forjada é medida desde a separação da matriz até a superficie 

mais afastada<19>. 



48 

No caso de peças .axissimétricas, as dimensões de comprimentos e larguras, referem-se 

a dimensões diametrais. 

As tolerâncias do primeiro grupo estão indicadas nas tabelas 3.06 e 3.07, às quais são 

baseadas na norma NBR 8999/85. Para as dimensões internas, os sinais dos valores máximos e 

mínimos devem ser invertidos entre si. 

As tolerâncias do primeiro grupo, aplicadas ao deslocamento permissível, fornecem a 

dimensão pela qual um ponto de um lado da linha de partição pode estar deslocado, 

paralelamente ao sentido de separação da matriz, em relação ao ponto correspondente do 

outro lado<19l. Este valor de deslocamento é obtido nas tabelas 3.06 e 3.07, de acordo com a 

massa da peça f01jada. A medida do deslocamento na peça forjada é determinada, conforme a 

equação 3.36 e ilustrada na figura 3.24. 

(3 .42) 

onde: D = deslocamento (mm); 

d1 = maior dimensão projetada do diâmetro (mm); 

d2 = menor dimensão projetada do diâmetro (mm). 

I .. rJ1 !' 
• I : i 

I ... 

Figura 3.24- Medida de deslocamento em peça axissimétrica. 

Para a determinação das tolerâncias de dimensões de diâmetros e alturas de nervuras, 

parte-se da coluna correspondente à massa na tabela 3.06 ou 3.07 e passa-se pela coluna da 

dificuldade do material, seguindo-se no sentido horizontal se for Ml ou em sentido oblíquo 

para baixo se for M2, até a coluna da esbeltez. Atravessa-se essa coluna horizontalmente para 
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o grupo S 1 ou obliquamente para baixo até o grupo de esbeltez desejado, prosseguindo-se 

para a direita até os campos de tolerância correspondentes às dimensões nominais procuradas. 

Tabela 3.06 - Tolerâncias e afastamentos admissíveis para dimensões de comprimentos, 

larguras, alturas, deslocamentos, excentricidade, rebarba e profundidade de corte - Qualidade F 

de forjamento. Peças axissimétricas de até 1000 mm de diâmetro. 

o R Campo de dimensões nominais e e Massa 
s kg Dificul-

I b da de Acima Acima Acima Acima Acima Acima Acima 

o a do Esbeltez de O até de 32 até de 100 de 160 de250 de400 de630 

c r Mate- 32 100 até 160 até 250 até400 até630 até 1000 

a b aci_ rial 
m ma 

até a e Tolerâncias e afastamentos admissíveis n de MIIM2 s 1 I s2l sJI S4 l 

0,4 o.~ o 0,4 
+0,7 

1,2 
+0,8 +0,9 + 1,1 + 1,2 

2 
+ 1,3 

2,2 
+I.~ 

~ í\ 
1,1 

·M -0,4 
1,4 

-O,S 
1,6 

-O,S 
1,8 

-0,6 -0,7 -0,7 

+0,8 +0,9 + 1,1 + 1,2 + 1,3 +l,S +1,7 
0,5 0,6 0,4 I 

\\ 1\ 1\ 
1,2 

-0,4 
1,4 

-O,S 
1,6 

-O,S 
1,8 

-0,6 
2 

-0,7 
2,2 

-0,7 
2,, 

-0,8 

0,6 0,7 
+0,9 + 1,1 + 1,2 + 1,3 +l,S + 1,7 + 1,9 

I u 
\\ í\ \ 1\ 

1,4 -O,S 
1,6 

-O,S u -0,6 
2 

-0,7 
2,2 

-0,7 
2,, 

-0,8 
2,8 

-0,9 

+ 1,1 + 1,2 + 1,3 +I,S + 1,7 + 1,9 +2.1 
0,7 0,8 1,8 3,2 

~\ 1\ \ 1\ 
1,6 

-O,S 
1,8 

-0,6 
2 

-0,7 
2,2 

-0,7 2.' -0,8 2.8 -0,9 
3,2 -I, I 

0,8 1,0 3,2 S,6 
+ 1,2 

2 
+1,3 

2,2 
+I,, + 1,7 + 1,9 

3,2 
+2,1 

3,6 
+2,4 

~\ 1\ 1\ 1\ 
1,8 

-0,6 -0,7 -0,7 2.' -0,8 
2,8 

-0,9 -1,1 -1,2 

+ 1,3 +1,5 + 1,7 + 1,9 +2,1 +2,4 +2,7 
1,0 1,2 5,6 lO 

~\ f\ 1\ f\ 
2 

-0,7 
2.2 

-0,7 
2,, 

-0,8 
2,8 

-0,9 
3,2 

-1,1 
3,6 

-1,2 
4 

-1,3 

+ 1,5 + 1,7 + 1,9 +2,1 +2,4 +2,7 +3 
1,2 1,4 tO 20 

~\ f\ f\ f\ 
2,2 

-0,7 
2,5 

-0,8 
2,8 

-0,9 
3,2 

-1 ,1 
3,6 

-1,2 
4 

-1,3 
4,, 

·l ,S 

1,4 1,7 20 50 2,, 
+ 1,7 

2,8 
+ 1,9 

3,2 
+2,1 

3,6 
+2,4 

4 
+2,7 

4,5 
+3 

' 
+3,3 

~\ f\ 1\ f\ -0,8 -0,9 -1,1 -1 ,2 - 1,3 -1,5 -1,7 

1,7 2 50 120 2,8 
+1,9 

3,2 
+2.1 

3,6 
+2,4 +2,7 +3 

' 
+3,3 

j,6 
+3,7 

~\ f\ 1\ f\ -0,9 -I, I -1 ,2 
4 

-1 ,3 
4,5 

-1,5 -1,7 -1,9 

2 2A 
+2,1 +2,4 +2,7 +3 +3,3 +3,7 +4,2 

120 250 

\\ f\ 1\ f\ 
3,2 

-1,1 
3,6 

-1,2 
4 

-1 ,3 
4,, 

-t,S ' -1,7 
S,6 

-1,9 
6,3 

-2.1 

+2,4 +2,7 ~-3 +3,3 +3,7 +4,2 +4,7 

\ f\ f\ 1\ 
3,6 

-1,2 
4 

-1,3 
4,5 

-l,j ' -1 ,7 
S,6 

-1,9 
6,3 

-2,1 
7 

-2.3 

+2,7 +3 +3,3 +3,7 +4,2 +4,7 +S,3 

\ f\ 1\ 
4 

-1.3 
4,5 -t.s ' -1,7 

S,6 
-1,9 

6,3 
-2,1 

7 
-2,3 

8 
-2,7 

+3 +3,3 +3,7 +4,2 +4,7 +S,3 +6 

\ 1\ 
4,S 

-1,5 
5 

-1,7 
S,6 

-1,9 
6,3 

-2,1 
7 

-2,3 
8 

-2,7 
9 

-3 

+3,3 
S,6 

+3,7 +4,2 +4,7 +S,3 +6 +6,7 

\ ' -1,7 -1,9 
6,3 7 8 9 lO 

-2,1 -2,3 -2,7 -3 -3,3 

S,6 
+3,7 

6,3 
+4,2 

7 
+4,7 +S,3 +6 +6,7 +7,3 

-1,9 -2,1 -2,3 
8 -2,7 9 

-3 
tO 

-3,3 
11 

-3,7 
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Tabela 3.07 - Tolerâncias e afastamentos admissíveis para dimensões de comprimentos, 

larguras, alturas, deslocamentos, excentricidade, rebarba e profundidade de corte - Qualidade 

E de forjamento. Peças axissimétricas de até 1000 mm de diâmetro. 

D R Campo de dimensões nominais e e Massa 
s kg Dificul-

Acima Acima 
I b dade Acima Acima Acima Acima Acima 

o a do Esbeltez de O até de 32 até de 100 de 160 de250 de400 de630 

c r Mate- 32 100 até 160 até 250 até400 até630 até 1000 
a b a c.!. ria! 
m ma 

até a e 
Tolerâncias e afastamentos admissíveis n de 

Mi l t..-12 s 1 J S2 1 SJ I S4 t 

0,3 0,3 o 0,4 0,7 
.J O,$ 

0,8 
+0,$ 

0,9 
+0,6 

I 
+0,7 

1,1 
+0,7 

1,2 
+0,8 

1,4 
+0,8 

~ 1\ -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 

+0,$ 10,6 i 0,7 +0,7 +0,8 +0,9 +0,9 
0,3 0,4 0.4 I 

~\ 1\ [\ 
0,8 

-0,3 
0,9 

-0,3 
I 

-0,3 
1,1 

-0,4 
1,2 

-0,4 
1,4 

-0,$ 
1,6 

.o.~ 

+0,6 +0,7 +0,7 +0,8 +0,9 + 1,1 + 1,1 
0,4 0,4 I 1,8 

1\\ 1\ 1\ 1\ 
0,9 

-0,3 
I 

-0,3 
I, I 

-0,4 
1,2 

-0,4 
1,4 

.o.~ 
1,6 

.o.~ 
1,8 

.o.~ 

0,4 o.~ 1,8 3,2 I 
+0,7 

1,1 
+0,7 

1,2 
·t0,8 

1,4 
+0,9 

1,6 
+ 1,1 

1,8 
+ 1,2 

2 
+ 1,2 

f\\ 1\ I\ I\ -0,3 -0,4 -0,4 .o.~ .o.~ -0,6 -0,6 

o.~ 0,6 3,2 M 1,1 
+0,7 

1,2 
+0,8 

1,4 
+0,9 

1,6 
+ I, I 

1,8 
+1,2 

2 
+ 1,3 

2,2 
+1,3 

~\ 1\ 1\ l\ -0,4 -0,4 -0.~ .o.~ -0,6 -0,7 -0,7 

0,6 0,7 ~.6 10 1,2 
+0,8 

1,4 
+0,9 

1,6 
+ 1,1 

1,8 
+ 1,2 

2 
+ 1,3 

2,2 
+ 1,3 

2,$ 
+1,3 

~\ 1\ 1\ 1\ -0,4 .o.~ -0.~ -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 

0,7 0,8 l O 20 1,4 
+0,9 

1,6 
+1,1 

1,8 
+1,2 

2 
+1,3 

2,2 
+ I .~ 

2,5 
+1,7 

2,8 
+ 1,7 

1\\ 1\ 1\ 1\ -o.~ -0,$ -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 

0,1 1,0 20 50 1,6 
+ 1,1 

1,8 
+ 1,2 

2 
+1,3 

2,2 
+1.~ 

2,~ 
+ 1,7 

2,8 
+1,9 

3,2 
+1,9 

1\\ 1\ 1\ r\ -0.~ -0,6 .(),7 .(),7 -0,8 -0,9 ·0,9 

+ 1,2 + 1,3 + I,$ + 1,7 + 1,9 +2,1 +2,1 1,0 1,2 ~o 120 

\\ \ \ r\ 
1,8 

-0,6 
2 

-0,7 
2,2 

-0,7 
2,5 

-0,8 
2,8 

.(),9 3,2 
· 1,1 

3,6 
-1,1 

120 250 
+1,3 +1,5 +1,7 

2,8 
+ 1,9 

3,2 
+2,1 

3,6 
+2,4 

4 
+2,4 

1,2 1,4 

\\ \ \ 1\ 
2 

-0,7 
2,2 

-0,7 2,5 .(),8 -0,9 -1,1 -1,2 -1,2 

+I,~ + 1,7 +1,9 +2,1 +2,4 +2,7 +2,7 

\ \ \ 1\ 
2,2 

-0,7 
2,$ 

·0,8 
2,8 

.(),9 3,2 
-1,1 

3,6 
·1,2 

4 
·1,3 

4.~ 
·1 ,3 

+1,7 +1,9 • 2,1 +2,4 +2,7 +3 +3 

\ \ I\ 
2,$ 

-0,8 
2,& 

-0,9 
3,2 

-1,1 
3,6 

-1 ,2 
4 

-1,3 
4,$ 

- 1,$ 5 -1 ,5 

+1,9 +2,1 +2,4 +2,7 +3 +3,3 
5,6 

+3,3 

\ 1\ 
2,8 

-0,9 
3,2 

-1,1 
3,6 

-1 ,2 
4 

·1,3 
4,$ 

-1,5 
5 

-1,7 -1,7 

3,2 
+2,1 

3,6 
+2,4 +2,7 

4,$ 
+3 

5 
+3,3 

5,6 
+3,7 

6,3 
+3,7 

\ · 1,1 -1,2 
4 

-1,3 -1,$ -1 ,7 -1,9 -1,9 

3,6 
+2,4 

4 
+2,7 

4,$ 
+3 

5 
+3,3 

M 
+3,7 

6,3 
+4,2 

7 
+4,2 

· 1,2 -1,3 ·1,5 - 1,7 -1,9 -2,1 -2,1 

As tolerâncias do primeiro grupo também são aplicadas para rebarba e profundidade 

admissíveis no corte. As tabelas 3.06 e 3.07 indicam os valores permitidos, sendo positivos 

para a rebarba e negativos para a profundidade de corte. A rebarba é medida a partir da 

intersecção do plano do ânf,rulo de saída com o plano adjacente da rebarba, até a borda da 
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mesma< 19>, conforme figura 3.25(a). A profundidade de corte é medida desde a face do corte 

até um ponto teórico no qual se unem os ângulos de saída da matriz(l9>, conforme ilustra a 

figura 3 .25(b ). 

Doalocamonlo 

Superficie de corto 

Rebar b a Pro fu n d i dade d a cor t e 

( a) (b ) 

Figura 3.25- (a) Rebarba; (b) Profundidade de corte. 

3.10.3.2. Tolerâncias do Segundo Grupo 

As tolerâncias do segundo grupo para dimensões de espessuras se aplicam a todas as 

dimensões de uma peça forjada, que cruzam a linha de rebarba<19>. As tolerâncias da dimensão 

de espessura são determinadas com auxílio das tabelas 3.08 e 3.09, às quais são baseadas na 

norma NBR 8999/85. 

Quando as peças forjadas tiverem uma saliência em um lado de um flange, conforme 

ilustra a figura 3.26, cujo comprimento é 1,5 vezes o seu menor diâmetro, somente determina

se a tolerância para a maior dimensão de espessura a 1. Entretanto, emprega-se, na 

determinação das tolerâncias de todas as outras dimensões de espessura, uma dimensão de 

referência "t" correspondente à soma das espessuras a2 do flange, com 1,5 vezes o menor 

diâmetro da sa1iência(l9>. 

As tolerâncias do segundo grupo para altura ou profundidade para marcas de extrator 

são obtidas nas tabelas 3.08 e 3.09, com uma subdivisão em ± 1/2. 
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Figura 3.26 - Determinação das tolerâncias de espessuras em flange, quando existe uma 

saliência<19>. 

3.10.3.3. Tolerâncias do Terceiro Grupo 

Referem-se às tolerâncias de flexão e empenamento admissíveis e podem ser obtidas 

através da tabela 3.10, conforme indica a norma NBR 8999/85. A figura 3.27 mostra uma peça 

forjada com desvio de linearidade ou planicidade, o que caracteriza uma flexão. 

Figura 3.27 - Secção diametral mostrando o desvio de linearidade ou planicidade (flexão). 
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Tabela 3.08 - Tolerâncias e afastamentos admissíveis para dimensões de espessuras e marcas 

de extratores - Qualidade F de forjamento. 

E 
Massa Campo de dimensões nominais 

X Dificul-
t kg da de Acima Acima Acima Acima Acima Acima Acima 

r do Esbeltez de O até de 16 de40 de63 de 100 de 160 de 250 

a Mate- 16 até 40 até 63 até 100 até 160 até 250 

t aci· ria1 
ma 

nté o 
r de Mil M2 SI I S2 1 S31 S4 

Tolerâncias e afastamentos admissíveis 

I o 0,4 I 
+0,7 

1,1 
+0,7 

1,2 
+0,8 +0,9 

1,6 
+ 1,1 

1,8 
+ 1,2 + 1,3 

\ \ .0,3 .0,4 .0,4 
1,4 

.0,5 .0,5 .0,6 
2 

.0,7 

+0,7 +O, I +0.9 +1 ,1 + 1.2 +1,3 + I,, 
1,2 0,4 1,2 

~\ \ 1\ 
1,1 

-0,4 
1,2 

·0.4 
1,4 .0,5 1,6 .0,5 

1,8 
.0,6 

2 
.0,7 

2.2 .0,7 

1,6 1.2 2.5 1,2 
+0,8 

1,4 
+0,9 

1,6 
+I, I + 1,2 + 1,3 + 1,5 + 1,7 

\\ \ 1\ \ .0,4 .0,, .0,5 
1,8 

.0,6 
2 

.0,7 
2,2 

.0,7 
2.5 

.0,8 

2 2,, ' 1,4 
-+ 0.9 + 1.1 + 1,2 + 1,3 + 1,5 + 1,7 + 1,9 

\\ \ 1\ \ ·0,5 
1,6 

.0,, 
1,8 

.0,6 2 .0,7 
2,2 

.0,7 2.' .0,8 
2.8 

.0,9 

+ 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,5 + 1,7 + 1,9 +2, 1 
2,4 ' a 

~\ \ 1\ \ 
1,6 1,8 2 2.2 2,, 2,8 3,2 

-0.5 -0,6 .0,7 .0,7 .0,8 ·0,9 ·1,1 

3,2 • 12 
H ,2 +1,3 +I.~ t 1,7 + 1,9 +2.1 +1,4 

~\ \ \ \ 
u .0.6 

2 
.0,7 

2,2 
.0,7 2.' .0,8 

2,1 
.0,9 

3,2 
· 1,1 

3,6 
·1,2 

12 
~ 1,3 -+ IJ +1,7 + 1,9 +2,1 +2.4 +2,7 

4 20 

~\ 
2 2,2 2,5 2.8 3,2 3,6 4 

\ 1\ \ .0,7 .0,7 .0,8 .0,9 ·1,1 ·1,2 · 1,3 

' 20 36 
+ I,, +1,7 +1,9 +2,1 +2,4 +2,7 +3 

\\ \ \ \ 
2,2 

·0,7 
2.5 

.0,8 
2.8 

.0,9 
3,2 

·1,1 
3,6 

· 1,2 
4 

· 1,3 
4,5 

· I,, 

6,4 36 63 
+ 1,7 + 1,9 +2,1 +2,4 +2,7 +3 +3,3 

~\ \ 1\ \ 
2.' .0,8 

2,8 
-0,9 

3,2 
· 1,1 

3,6 
· 1,2 

4 
·1,3 

4,5 
· 1,5 ' -1,7 

8 63 
+ 1,9 +2,1 +2,4 +2,7 +3 -+3,3 +3,7 

110 2.1 3,2 3,6 4 4,5 ' 5,6 

~\ \ 1\ \ .0,9 · 1,1 - 1,2 ·1,3 ·1,5 ·1,7 ·1,9 

+2,1 +2,4 +2,7 +3 +3,3 +3,7 +4,2 
lO 110 200 

~\ \ \ \ 
3,2 3,6 4 4,5 ' 5,6 6,3 

· 1,1 · 1,2 ·1,3 · 1,5 ·1,7 · 1,9 ·2.1 

12,6 200 230 
+2,4 +2,7 +3 +3,3 +3,7 -+-1.2 +4,7 

3,6 4 4,5 ' 5.6 6.3 7 

\\ \ 1\ \ ·1,2 ·1,3 ·1,5 ·1,7 ·1,9 ·2.1 ·2.3 

+2,7 +3 +3,3 +3,7 +4.2 -+ 4,7 +5,3 

\ \ \ \ 
4 

·1,3 
4,5 ·I,, 5 

·1,7 
5,6 6,3 7 I 

·1,9 -2,1 ·2,3 ·2.1 

+3 +3.3 
4,3 ' 3,6 

+3,7 +4,2 +4,7 +$.3 ~ 

\ 1\ \ ·I,, ·1,7 ·1,9 
6,3 

·2.1 
7 

·2.3 
I 

·2.1 
9 

·3 

+3,3 +3,7 +4,2 +4,7 +, ,3 +6 +6,7 
5 ,,6 6,3 7 I 9 to 

1\ \ ·1,7 ·1,9 ·2.1 ·2,3 ·2. 7 ·3 ·3,3 

5.6 
+3,7 +4,2 +4,7 +$,3 +6 +6,7 +7,3 

6,3 7 • 9 lO 11 

\ · 1,9 ·2,1 · 2.3 ·2.1 ·3 ·3,3 ·3,7 

6.3 
+4,2 -+4,7 +5.3 +6 +6.7 +7.3 +I 

7 8 9 lO 11 12 
-2,1 -2,3 ·2,7 .J -3,3 ·3,7 4 
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Tabela 3.09 - Tolerâncias e afastamentos admissíveis para dimensões de espessuras e marcas 

de extratores - Qualidade E de forjamento. 

E 
X Massa Dificul-

Campo de dimensões nominais 

t kg da de Acima Acima Acima Acima Acima Acima Acima 
r do Esbeltez de O até de 16 dc40 de63 de 100 de 160 de 250 
a Mate- 16 até 40 até 63 até 100 até 160 até 250 
I aci- ria I ma 

até o 
r de 

Mil M2 sI I S2 I S3 I S4 

Tolerâncias e afastamentos admissíveis 

I o 0,4 0,6 
+0.4 

0,7 
-1 0,3 

0,8 
10,3 

0,9 
-1 0,6 

I 
+0,7 

1,1 
+0,7 

1,2 
+0,8 

\ ~ 
-0,2 -0,2 ·0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 

+0,3 +0,3 +0,6 +0,7 +0,7 +0,8 +0,9 
1,2 O ,.I 1,2 

\\ \ \ 
0,7 -0,2 0,8 

·0,3 
0,9 

-0,3 I -0,3 
1,1 -O ,.I 1,2 -0,4 1,4 

-0,3 

1.6 1.2 2.3 0,8 
+0,3 

0,9 
+0,6 

I 
-1 0,7 

1,1 
+0,7 

1,2 
+0,8 

1,4 
+0,9 

1,6 
+1,1 

\\ \ \ 1\ -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 

2 2.3 3 0,9 
-1 0,6 

I 
i 0,7 

1,1 
-1 0,7 

1,2 
+0,8 

I ,.I 
+0,9 

1,6 
+ 1,1 

1.8 
+1,2 

\\ ~ ~ 1\ -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,6 

2,4 3 a I 
10,7 

1,1 
-1 0,7 

1,2 
~ o.a 

I ,.I 
-1 0,9 

1,6 
+ 1,1 

1,8 
+1,2 

2 
+1,3 

\\ ~ \ 1\ -0,3 ·0.4 -0.4 -0,3 -0,3 -0,6 -0,7 

3,2 a 12 1,1 
+0,7 

1.2 
+0,8 

1,4 
10,9 

1,6 
+1 ,1 

1.8 
+1,2 

2 
+1,3 

2.2 
+1,3 

\\ ~ \ 1\ -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 .0,6 -0,7 .0,7 

4 12 20 1,2 
-+0,8 

1,4 
+0,9 

1,6 
+ 1,1 

1,8 
+ 1,2 

2 
+ 1,3 

2.2 
+1,3 

2,3 
+1,7 

\\ \ ~ 1\ -0,4 -0,3 -0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,1 

3 20 36 1,4 
+0,9 

1,6 
+ I, I l,a + 1,2 

2 
+1,3 

2.2 
+ 1,3 

2.3 
+1,7 

2,8 
+1,9 

\\ ~ ~ ~ 
.0,3 -0,3 .0,6 .0,7 .0,7 .o .a .0,9 

6,4 36 63 1,6 
+1,1 

1,8 
+1,2 

2 
-1 1,3 +1,3 

2,3 
+1,7 +1,9 +2,1 

\\ \ \ \ .0,3 -0,6 .0,7 
2,2 

.0,7 -0,8 
2,8 

.0,9 
3,2 
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·2.3 
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Tabela 3.10- Tolerâncias para flexão e empenamento admissíveis. 

Campo de dimensões nominais e tolerâncias 

Qualidade I !OI 126 161 201 251 316 401 501 631 801 1001 1251 1601 2001 

de 8 8 8 a a a a a 8 8 8 8 8 8 a 

Forjamento 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 

F 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 I , I 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 

E 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 I ,O 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

3.10.3.4. Tolerâncias do Quarto Grupo 

Referem-se aos raios de filete e raios de canto e devem ser calculadas através da tabela 

3 .li. 

Tabela 3.11. Afastamentos admissíveis para raios de canto e raios de filete<19>. 

Dimensões Nominais Afastamentos Nominais 

O< r ~ 10 + 0,5.r e -0,25.r 

10 < r ~ 32 + 0,4.r e -0,2.r 

32 < r ~ 100 + 0,32.r e -0, 15.r 

r >100 + 0,25 .r e -0, I. r 

3.11. BLOCOS DE MATRIZES 

Os blocos de matrizes são produzidos geralmente nas formas de prismas retos de base 

retangular, quadrada, octogonal ou circular, e em grande variedade de dimensões<38>. O 
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material pode ser usualmente obtido na fonna de blocos retangulares produzidos por 

forjamento triaxial, o qual reduz sensivelmente a heterogeneidade existente no lingote e 

proporciona características mecânicas bastante unifonnes nas três direções principais do bloco, 

bem como grande durabilidade<39>. 

Tendo em vista assegurar sempre os melhores resultados, a direção do eixo longitudinal 

do lingote é indicado no bloco através de flechas pintadas. Assim, impressões com cantos 

vivos devem ser sempre cortados perpendicularmente ao eixo do lingote, ou seja, 

transversalmente às fibras. 

A tabela 3. 12 mostra as dimensões típicas de blocos de matrizes aplicadas para 

martelos de queda. 

Tabela 3. 12 - Dimensões típicas de blocos de matrizes<23). 

H 

8 

Profundidade da Largura das bases Altura do bloco 
cavidade h a H a 

6 12 100 

10 32 125 

40 56 200 

100 11 0 315 

a: Adicionar lO a 25 nm1 para o caso de rebaixamento posterior. 

A tabela 3. I 3 ilustra os aços mais comuns usados para os blocos de matrizes de 

forjamento. 
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Tabela 3.13- Aços normalmente usados para matrizes de forjamento<23>. 

Material a AÇO LIGAS DE COBRE LIGAS LEVES 
forjar 

DIN AISI DIN AISI DIN AISI 

C70W2 --- X30WCrV53 --- X30WCrV53 ---
Matrizes C85W2 --- X38CrMoV51 Hll X38CrMoV51 Hl l 

60MnSi4 --- X32CrMoV33 HIO 

40CrMnMo7 ---

55NiCrMoV6 6F2 55NiCrMoV6 6F2 

56NiCrMoV7 6F3 56NiCrMoV7 6F3 

57NiCrMo V77 --- 57NiCrMoV77 --- 57NiCrMo V77 ---
Insertos 3 5NiCrMo V 16 --- X30WCrV93 H21 X38CrMoV51 Hll 

X38CrMoV51 Hll X32CrMoV33 HIO X32CrMoV33 HlO 

X32CrMoV33 H lO X30WCrV53 --- C30WCrV53 ---
X30WCrV53 ---

X37CrMoW51 H12 
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4. PROJETO DE PRÉ-FORMAS E DE MATRIZES INTERMEDIÁRIAS PARA 

FORJAMENTO A QUENTE 

4.1. GENERALIDADES 

O projeto de matrizes intermediárias e geometria das pré-formas é a parte mais crítica 

do projeto de matrizes de forjamento<4>. A pré-forma é feita com o propósito de distribuir 

adequadamente o metal para atingir os seguintes objetivos<4>: 

a) Preencher a cavidade da matriz final sem qualquer defeito de forjamento~ 

b) Reduzir a quantidade de material perdido como rebarba~ 

c) Reduzir o desgaste da matriz pela minimização do movimento do metal na matriz final; 

d) Prover a quantidade requerida de deformação e fluxo para que as propriedades de 

forjamento sejam obtidas. 

O projeto de pré-formas e matrizes intermediárias ainda conserva a exigência de 

conhecimentos empíricos<4
• 

10>, porém com a utilização de sistemas CAD comerciais para seu 

projeto, obtém-se várias vantagens como: 

a) Áreas e volumes são rapidamente calculados com precisão~ 

b) O projetista pode facilmente modificar parâmetros geométricos, como nervuras, ratos, 

bases, etc. 

c) O efeito "zoom" pode ser obtido, como visto na figura 4.01, em comparação com a figura 

4.02. 

d) Se necessário, o projetista pode ver o posicionamento da pré-forma dentro da cavidade da 

matriz final em várias posições, a fim de estudar o ponto de contato entre pré-forma/matriz, 

durante o forjamento final (figura 4.03). 

Uma dada pré-forma não é única<14
). Para o mesmo problema, dois projetistas 

produzirão duas diferentes pré-formas (vide figura 4.04). Portanto, é necessário permitir 

flexibilidade para diferentes práticas de forjamento e para fatores, como grau de redução, a fim 

de obter as propriedades metalúrgicas desejadas (tensão de escoamento, dureza, tensão de 

ruptura, etc.). 
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I 
' I 
'~ ~ 
'-.. _ / 

'-------~--------~ 

Figura 4.01 - Efeito zoom para examinar uma pequena porção da seção transversal de uma 

cavidade projetada por computador<4>. 

-· 
,,..~ .... ---- - ...... ........ ------- .... ~, .. 

Figura 4.02 - Uma típica seção transversal da cavidade de uma matriz projetada por 

computador<4>. 

- -- -- -1 
~. ,. ... -----.... __ -----... ... 
\ __ __ fi:;...' - ----.;, 

Figura 4.03 -Cavidade projetada por computador, mostrando as duas partes da matriz final em 

posição separada<4>. 

Figura 4.04- Flexibilidade no projeto da pré-forma. Na forma em "L" final, F2 é obtida de F I> a 

fim de obter a pré-forma modificada Pl0>. 
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A figura 4.05 ilustra o projeto de uma pré-forma, junto com a sua forma final, 

utilizando um programa de computadof10>. 

4.2. O PROJETO DE PRÉ-FORMAS 

De uma forma qualitativa, o projeto de pré-formas é bem conhecido, porém em termos 

quantitativos, o qual é importante para o processamento computacional, muito pouco existe 

em literatura e, em geral, é mantido a nível confidencial pelas empresas forjadoras<10
• 
27

• 
41 >. 

/ 
Superfície final do forjado 

Figura 4.05- Uma secção transversal e sua pré-forma<10>. 

Algumas orientações para o projeto de pré-formas podem ser obtidas da literatura: 

(1) A pré-forma é levemente mais estreita que a forma final, cerca de 0,5 a 1 mm em cada lado, 

para que entre dentro da matriz final<4
• 
27>. 

(2) A pré-forma tem, usualmente, os raios de canto e de filete maiores, a fim de melhorar a 

distribuição do metal<4
' 
27>. 

(3) As áreas de secção transversal da pré-forma são levemente maiores (1 a 3%) que as da 

peça final<4
• 
27>. 

(4) A pré-forma tem, normalmente, os mesmos ângulos de saída que a peça final, a menos que 

muitas cavidades profundas estejam presentes, selecionando-se ângulos de saída maiores<10>. 

Outras fontes bibliográficas<27
• 

51
> indicam que os ângulos de saída da cavidade da matriz de 

pré-forma devem ser sempre maiores que aqueles da cavidade da matriz final. 

(5) No forjamento a martelo de aços carbono e de baixa liga, a pré-forma, usualmente, não tem 

qualquer rebarba<10>. 
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(6) Para peças forjadas finais com nervuras altas é necessário tê-las mais baixas na pré-forma. 

Também, a espessura da alma (base) na pré-forma deve ser mais larga que na peça final<4), 

como observa-se na figura 4.06. 

(7) Quando prático, nos forjados de aço, as dimensões da pré-forma deveriam ser maiores do 

que aquelas da peça final, na direção do forjamento, para que o fluxo do metal seja mais do 

modo de compressão do que de extrusão. Durante a operação final, o material será levado 

lateralmente pela cavidade da matriz, sem cisalhamento adicional na interface matrizlmaterial. 

Tais condições minimizam a carga de forjamento e reduzem o desgaste da matriz'4.4
1>. 

A figura 4.06 ilustra uma pré-forma de secção transversal H, com a simbologia 

adotada. 

Raio completo " ... ---.. '- I 
\ 
I 
\ 

Figura 4.06- Simbologia da pré-forma e da forma final de uma secção transversal W10>. 

A tabela 4.01 ilustra as dimensões sugeridas para as dimensões da pré-forma para ligas 

de alumínio, ligas de titânio e aços. 

Tabela 4.01- Dimensões sugeridas no projeto de pré-formas<10•
27

). 

Alma, T 

Nervura, W 

ESCOLA DE ENGENHARIA 
, ·n• '""Tr:r A 



Na tabela 4.01, a seguinte simbologia é usada (medidas em milímetros): 

Espessura da alma (base) da pré-forma: T p 

Espessura da alma (base) da forma final: T F 

Raio do filete da pré-forma: RFP 

Raio do filete da forma final: RFF 

Raio de canto da pré-forma: RcP 

Raio de canto da forma final: RcF 

Ângulo de saída da pré-forma: ap 

Ângulo de saída da forma final: <X.f 

Largura da Nervura (medida na crista) da pré-forma: Wp 

Largura da Nervura (medida na crista) da forma final: WF 
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O rato de união da pré-forma com a linha de partição, Rp, é influenciado pela 

profundidade da cavidade adjacente e é sugerido a ser<10
): 

Rp = RF +c (4.01) 

onde C é um fator empírico, de acordo com a profundidade da cavidade, conforme a tabela 

4.02. 

Tabela 4.02- Valores de C, conforme a profundidade da cavidade adjacente<10
). 

Profundidade da cavidade (mm) Valor de C (mm) 

Menor que 10 2 

de 10 a 25 3 

de 25 a 50 4 

maior que 50 5 

Na pré-forma, o raio do filete, RfP, entre a alma e a nervura deve ser maior do que no 

fo~ado final, especialmente quando a altura da mesma, acima da alma, for maior que a sua 

largura, isto é, HF > Wf. Segundo Bruchanov e Rebelski<to), deve-se usar: 
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RFP = 1,2.RFF + 3 (4.02) 

Dois possíveis projetos de pré-forma para uma secção H são mostrados na figura 4.07. 

Para a meia secção transversal (a), HF ~ 2.WF, a largura total da pré-forma Dp, em milímetros, 

é determinado em termos da largura da cavidade final, DF, como<10
• 

51>: 

Dp = Dp-(2a 10) (4.03) 

A altura da pré-forma é obtida da área superficial da secção tranversal final com a 

adição necessária da rebarba, o qual é cerca de 5 a 15% do total. Para a secção tranversal da 

figura 4.07(b), HF > 2.WF, a largura da cavidade da pré-forma é<10
• 

51>: 

(4.04) 

Final 

Pr~fonna 

Figura 4.07- Dois projetos de pré-formas para secções tranversais W51>. 

A altura da pré-forma, a qual é considerada uma forma trapezoidal, é obtida da 

igualdade das áreas. A altura adicional da nervura x, é determinada por< 10>: 

x = 0,25 (H0 - Hp) ( 4.05) 

A espessura da porção da alma y, é calculada pela igualdade das áreas f1 = f2, onde a 

nervura e a alma são unidas por um grande raio. 

No caso da distância entre as nervuras for muito grande, f2 pode tomar-se muito maior 

que fi> como na figura 4.06. Então a altura da nervura da pré-forma é dada por<10>: 
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x = (0,6 a 0,8) HF (4.06) 

A espessura da pré-forma Hp é determinada através da condição que a área f4 é maior 

que f3 pelo excesso de rebarba. 

A experiência tem demonstrado que embora as equações anteriores tem se prestado 

bem para uma série de tipos de peças, sua utilização não é universal e o conhecimento e a 

experiência do processo de fotjamento ainda são fundamentais para o sucesso no projeto de 

matrizes. Devido a este fato, o programa de computador necessita ter uma certa flexibilidade 

para permitir a interferência humana no projeto computacional de matrizes de fotjarnento. 
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5. A APLICAÇÃO DE UM SISTEMA CAD/CAM EM FORJAMENTO 

Desde a década de 70, estão sendo desenvolvidos sistemas CAD/CAM para aplicação 

em forjamento, particularmente pelos Laboratórios Batelle Columbus em Ohio!EUA<4> e na 

Universidade de Birmingham na lnglaterra<5>. 

Atualmente, o mercado internacional possui sistemas do tipo CAD/CAM que 

aumentam a produtividade no projeto e confecção de matrizes para forjamento, na ordem de 4 

a 1 O vezes e possuem o seguinte equipamento básico<4>: 

- Mini ou microcomputador (CPU + teclado + monitor gráfico); 

- Periféricos de memória (Discos rígidos e drives para discos flexíveis); 

- Mesa digitalizadora ou mouse; 

- Plotter; 

- Impressora gráfica; 

A utilização de sistemas CAD/CAM para projetos de matrizes de forjamento tem como 

objetivos<4>: 

(a) Converter a geometria de uma peça disponível usinada em uma geometria forjada, pelo uso 

de critérios associados com o projeto de forjados e limitações dos processos. 

(b) Projetar a matriz final, incluindo determinação das dimensões da rebarba, tensões de 

forjamento e carga de forjamento. Em alguns casos poderia ser apropriado calcular as tensões 

localizadas na matriz e modificar a sua geometria nas áreas criticas para reduzir a probabilidade 

de falha prematura. 

(c) Projetar matrizes intermediárias, incluindo o cálculo de volume do forjado (mais rebarba) e 

estimar as características geométricas dessas matrizes: altura e espessura de nervuras e almas, 

raios e ângulos de saída. 

( d) Projeto da pré-forma e determinação do tamanho da barra. 

(e) Confecção das matrizes de forjamentos, podendo serem usinadas diretamente de um bloco 

de aço, fazendo um modelo sólido e executando através de um copiador (pantógrafo) ou 

confeccionando um eletrodo para a utilização em máquinas de eletro-erosão. 
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Para o propósito de projeto é necessário conhecer as principais interações entre os 

elementos do sistema de forjamento. Por isso, um sistema CAD/CAM ideal deveria, também, 

ser capaz de simular o processo de forjamento em termos de distribuição de calor, fluxo de 

material e distribuição de tensões, para a obtenção do produto final, de forma econômica e 

livre de defeitos. 

Os primeiros trabalhos de desenvolvimento de software para projeto de matrizes de 

forjamento para peças axissimétricas são da segunda metade da década de 70, na Inglaterra<29>, 

utilizando sistemas tipo mainframe. Somente no início da década de 80, foram criados 

programas interativos em computadores tipo desk-top (microcomputadores profissionais) para 

projeto de matrizes de forjamento para peças axissimétricas. 

As três maiores áreas de aplicação de sistemas CAD/CAM em forjamento são<14>: 

a) Projeto da área de rebarba: espessura, largura e raio do filete da rebarba~ 

b) Projeto da pré-forma: a geometria apropriada das pré-formas e o número de passos antes de 

se obter a forma final~ 

c) Usinagem de matrizes em máquinas CNC. 

As decisões envolvidas são influenciadas por vários fatores, dentre os quais<14>: 

a) Propriedades do material: principalmente tensão de escoamento e forjabilidade; 

b) Equipamento disponível~ 

c) Condições de forjamento reais, como temperatura e lubrificação~ 

d) Dificuldades gerais de conformação de uma peça com geometria específica~ 

O consumo de tempo é excessivo e complexo para realizar manualmente o projeto de 

uma matriz de forjamento. Por isto, torna-se viável a utilização de métodos computacionais 

que venham a auxiliar o projetista nesta tarefa. 

A figura 5.01 mostra em linhas gerais um sistema CAD/CAM para forjamento a quente. 

Na figura 5.02 está ilustrado um fluxograma um pouco mais detalhado de um sistema CAD 

para projeto de matrizes de forjamento a quente<4• 
10>. 
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Descrição da peça 
usinada 

+ 
Descrição da peça 

forjada 
Dados de + tensão de escoamento; Geometria de secções 

condições de forjamento; transversais 
coeficiente de atrito selecionadas 

+ 
J Projeto da matriz final Projeto das matrizes Projeto da matriz finaiJ 

• + • 
Geometria da 

Determinação dos Geometria da 

pré-forma 
parâmetros do processo: cavidade final e 

- Volume inicial; zona de rebarba 

+ 
- Área plana; l - Pressão média; 

Programa para - Centro de carregamento; Programa para 
configuração de -Força/energia esperada; configuração de 

corte - etc. corte 

+ + 
Fita ou disco NC Fita ou disco NC 
para matriz ou para matriz ou 
confecção de confecção de 

eletrodo eletrodo 

Figura 5.01 - Fluxograma básico de um sistema CAD/CAM para forjamento a quente<4>. 

No projeto de matrizes final e intermediárias para forjamento a quente é melhor 

considerar as secções transversais do forjado onde o fluxo do metal é de deformação plana ou 

axissimétrico. O seccionamento transversal aproxima a complexa geometria e fluxo de metal, 

tri-dimensional, presente em uma prática de forjamento, a um fluxo de metal bi-dimensional. 

Então, as tensões podem ser calculadas e as secções da cavidade final e da pré-forma podem 

ser projetadas para cada secção. 
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Descrição da peça Dados de forjamento: 
usina da - condições do processo; 

- dados do material; 
- coeficiente de atrito; 
- etc. 

I Adicionar alma se houver furo central I 
t 

I Adicionar sobremetal J 
_i 

I Adicionar ângulos de saída 

' I Adicionar raios de arredondamento I 
_i 

I Projetar zona de rebarba I 
+ I Calcular volume e peso do forjado I 

' I Selecionar barra/tarugo J 
+ 

I Calcular força ou energia J 
+ 

I Determinar tolerâncias dimensionais e afastamentos I 
+ 

I Calcular blocos de matrizes J 
+ 

I CAM I 

' I Projeto de pré-formas (matrizes intermediárias) I 

' I CAM l 

Figura 5. 02 - Fluxograma para projeto de matrizes axissimétricas de forjamento a quente. 

5.1. SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE FORJAMENTO 

Uma possibilidade do sistema CAD aplicado para forjamento é a simulação do fluxo de 

metal durante a operação de confonnação. Desta fonna) um detenninado sistema com uma 
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matriz e pré-formas recém-projetado pode ser obseiVado dinamicamente no monitor gráfico do 

computador. 

Se a simulação indica que a pré-forma não preenche convenientemente a cavidade ou 

que muito material é desperdiçado, então pode-se reprojetar o sistema (alterar variáveis) e 

repetir a simulação. Desta forma diminui-se a possibilidade de erros de projeto e reduz-se o 

tempo e o custo de fabricação de matrizes-protótipos. 

Como visto, o fenômeno de conformação a quente é muito complexo e envolve: 

a) Fluxo em estado transiente~ 

b) Distribuição não-uniforme de deformações e temperaturas~ 

c) Dificuldade de estimar Kr para vários pontos da peça durante a deformação~ 

d) Dificuldade de estimar o coeficiente de atrito. 

Sendo assim, a simulação de fluxo, sobretudo em peças complexas é um vasto campo 

para estudo. 

r---I 
("') ("') 

~ 
. ~r--------

. . . 

. 

-o 
o Raio 

o.l-_L_J___j,~~======~ 

2 o 
Raio 

2 

(a) (b) 

Figura 5.03 - Simulação de forjamento axissimétrico: (a) Rede de elementos finitos não

deformada~ (b) Deformação no curso da matriz de O,S.H, onde H = altura inicial do corpo. 
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A figura 5.03 mostra um exemplo de simulação de fluxo em forjamento a quente de um 

cilindro sólido, executado no sistema ALPID (Analysis of Large Plastic Incrementai 

Deformation)<4
• 

7
• 

25
), o qual foi desevolvido no Battelle's Columbus Laboratories em 

Columbus/Ohio/EUA. 

Os resultados de uma simulação incluem(7): geometria da peça (do começo ao fim do 

processo) descrevendo o fluxo do metal deformação, velocidade de deformação, distribuição 

de tensões; distribuição de temperatura na peça e na matriz; campo de velocidade na peça; 

relação entre carga de forjamento e velocidade da matriz; localização dos pontos a partir de 

suas posições finais na peça deformada. 

5.2. CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING) - MANUFATURA ASSISTIDA 

POR COMPUTADOR 

Depois que o projeto das matrizes final e intermediárias for completado, um programa 

para NC (Controle Numérico) ou CNC (Controle Numérico por Computador) pode ser 

gerado, com o objetivo de usinar as matrizes ou eletrodos. 

Como exemplo de saída de dados, pode-se citar o sistema MODCON6
), o qual foi 

projetado para uma larga gama de formas de forjados: 

a) Fitas NC para usinagem de desbaste de eletrodos de eletro-erosão para matrizes final de 

forjamento. 

b) Fitas NC para usinagem de acabamento de eletrodos de eletro-erosão para matrizes final de 

forjamento. 

c) Geometria de fmjamento final na forma de contornos de superficie. 

Um fluxograma de CAM está ilustrado na figura 5.04. 
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Cavidades final ou 
intermediárias 

+ 
Seleção de matriz ou eletrodo 

superior ou inferior 

+ 
Seleção do espaço entre 

cavidade e eletrodo 

i 
Entrar tamanho da peça 

a ser usinada 

+ 
Seleção do ferramental 
através do computador 

+ 
Entrar tamanho da peça 

a ser usinada 

+ 
Configuração de corte, 

velocidade do fuso, 
Taxas de alimentação 

+ 
Programa Pós-processador 

+ 
Programa NC/CNC 

Figura 5.04- Fluxograma de CAM<5>. 
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6. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA AXIFORJA PARA PROJETO 

AUXILIADO POR COMPUTADOR 

Um programa em linguagem C, denominado de AxiFORJA, foi desenvolvido utilizando 

o fluxograma da figura 5. 02. Os detalhes do programa são desenvolvidos a seguir e a sua 

listagem encontra-se no apêndice B deste trabalho. Um fluxograma mais detalhado que os 

apresentados no capítulo 5 e específico para o programa AxiFORJA, encontra-se no 

apêndice A. 

O programa tem como escopo projetar as cavidades superior e inferior de uma matriz 

do tipo fechada para forjamento a quente de peças axissimétricas com rebarba. Embora seja 

um programa bem específico, sua concepção levou em conta a possibilidade de ampliação para 

outros tipos de peças e processos de forjamento. 

O programa foi desenvolvido para operar com o seguinte equipamento: 

1. Computador compatível com ffiM PC AT 386 ou 486; 

2. Mínimo de 640 kB de memória RAM; 

3. Vídeo colorido padrão VGA; 

4. Impressora matricial; 

5. Sistema operacional DOS 4.0 ou superior. 

6. Co-processador aritmético 80x87. 

As características de "hardware" e "software" foram escolhidas, de modo a atender os 

seguintes critérios: 

(a) Baixo custo: Os sistemas de "hardware" e "software" escolhidos são muito populares no 

Brasil, encontrados a nível de empresas e a nível pessoal. 

(b) Fácil de operar: É fácil de instalar e operar, sem a necessidade de muitos conhecimentos 

computacionais, pois o software é muito amigável, contendo menus operados por números ou 

por setas. No caso de erros comuns, janelas aparecem alertando o usuário de possíveis falhas. 

Também, janelas com sugestões eventualmente aparecem para auxiliar na tomada de decisões. 



73 

(c) Alta flexibilidade: O "software" deve atender de modo genérico a todas geometrias que o 

usuário introduzir, dentro do escopo do programa. Além disto, a interferência do usuário nas 

decisões deve ser permitida, inclusive podendo parar o sistema sempre que necessário. 

(d) Facilidade de manipulação de arquivos e a criação de relatórios finais: Os arquivos das 

geometrias criadas são facilmente salvos na forma magnética em disco rígido ou flexível para 

posterior manipulação. Os relatórios finais e intermediários podem ser visualizados na tela ou 

impressos em impressora matricial. 

(e) Possibilidade de melhoramento do programa: O programa foi concebido em linguagem C, a 

qual é extremamente poderosa e rápida. É uma linguagem estruturada, tomando a 

programação mais fácil , além de simplificar a manutenção do programa. O programa elaborado 

é um conjunto de rotinas interligadas, bem discriminadas, dentro de uma seqüência 

estabelecida e de boa legibilidade. O compilador usado para o desenvolvimento do programa 

foi o Turbo c® 2.0 da Borland International Inc. 

O programa AxiFORJA é formado por vários arqutvos compondo um projeto 

(project) . Os seguintes arquivos foram compilados e ligados ao projeto FORDPRO.PRJ: 

I. FORDLI.C- Módulo principal; 

2. FORDL2.C- Gera concordância entre duas retas através de um arco; 

3. FORDL3.C- Projeta cavidade da matriz e executa cálculos diversos. 

4. FORDL4.C- Banco de dados e executa cálculos diversos. 

5. FORDLS.C -Projeta a pré-forma. 

6.1. A DESCRIÇÃO DO FORMA TO DA PEÇA 

O programa entende como peça axissimétrica, qualquer uma que tenha como perfil 

radial, uma seqüência de bases (almas) e neiVUras, desde o seu centro até o início da zona de 

rebarba. 

O desenho da secção transversal (diametral) da peça axissimétrica deve ser introduzido 

no programa principal através de um arquivo de pontos, o qual pode ser gerado por meio de 

uma rotina específica na forma de coordenadas cartesianas, ou por meio gráfico. 
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Como a peça é axissimétrica, somente meta secção é gerada e posteriormente 

interpretada pela rotina que irá transformar a peça usinada final em uma peça forjada, contendo 

ângulos de saída, raios de canto e de filete, zona de rebarba, etc. 

12 ..--.. 11 X 

8 7 

6 

y 

Figura 6.01 -Meia secção diametral da geometria da peça usinada final, a qual deve ser gerada 

pelo processo de f01jamento. 

A tabela 6.01 mostra uma lista completa de uma peça final gerada pelo programa e a 

figura 6.01 mostra a correspondente peça que será, posteriormente modificada, até se 

transformar em uma cavidade de matriz superior e de matriz inferior de forjamento. 

Tabela 6.01 -Listagem de pontos correspondente a secção da peça da figura 6.01. 

Ponto X y Raio inerente Índice de 

usinagem 

1 30 110 o 1 

2 45 110 o o 
3 45 103 3 o 
4 85 96 3 o 
5 85 107 o 1 

6 108 107 o 1 

7 108 80 o 1 

8 85 80 o o 
9 85 87 3 o 
10 45 94 5 o 
11 45 60 o 1 

12 30 60 o 1 
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Os pontos são numerados no sentido contrário aos ponteiros do relógio, começando 

pelo ponto mais próximo ao eixo y na pa1te mais inferior da peça. Conforme observa-se na 

figura 6.01, o eixo y é o que divide a peça axissimetricamente, enquanto que o eixo x é um 

eixo de referência horizontal. 

As coordenadas x e y indicam, respectivamente, a distância horizontal e a distância 

vertical em relação a origem que está no canto superior esquerdo da área gráfica estipulada 

pelo programa. As coordenadas são interpretadas de uma maneira apenas absoluta e não 

relativa. 

Todas as unidades utilizadas no programa seguem o Sistema Internacional (SI), sendo 

que as coordenadas estão em milímetros. 

Cada ponto representa um vértice da peça que é ligado com os outros dois vértices 

adjacentes através de linhas retas. O "raio inerente" indicado na tabela é o valor do raio, em 

milímetros, que tangencia as duas retas que convergem para o vértice, formando um raio de 

canto (convexo) ou de filete (côncavo). 

O índice de usinagem representa a necessidade de usinagem da aresta (superfície) 

posterior ao ponto em questão. Isto irá indicar a necessidade de um sobremetal para usinagem 

na superfície indicada. O índice com o valor 1 (um) representa a necessidade da usinagem na 

aresta posterior, enquanto que o valor O (zero) dispensa a usinagem. 

6. 1.1. ROTINAS DE GERAÇÃO DAS ARESTAS E MANIPULAÇÃO DOS ARQU1VOS 

Os pontos gerados, como vértices da figura geométrica da peça axissimétrica são 

unidos por retas, as quais podem ou não estar com os cantos arredondados. Estas informações 

originam a listagem da tabela 6.01, a qual deve ser convenientemente armazenada para 

posterior manipulação com a finalidade de consulta ou modificações. 

A listagem de pontos é armazenada na forma de uma lista duplamente ligada<46>, de 

modo que os dados possam ser facilmente consultados e que não se destrua a lista em 

operações de recuperação. Este tipo de lista contém dados e ponteiros tanto para o elemento 

seguinte, quanto para o anterior, podendo ser lida em ambas as direções. 
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A inserção de novos pontos na listagem é comum no desenvolver do programa. A 

figura 6.02 mostra o esquema de uma lista, onde um novo elemento deve ser colocado na 

segunda posição, enquanto os demais devem avançar uma posição. Isto se faz facilmente pela 

referência do ponteiro de avanço do primeiro elemento a este novo elemento e a referência do 

ponteiro de retrocesso do terceiro elemento ao novo elemento. 

toma-se 

I 0 )~o l .1 J lo I .I, i o 0 

,.z r " 1 

Figura 6.02- Inserção de um elemento na lista duplamente ligada. 

6.1.2. ROTINA DE GERAÇÃO DOS RAIOS DE CANTO E DE FILETE 

A geração dos raios deve ser automática pelo programa, baseado nas informações das 

posições no plano cartesiano dos dois segmentos de reta que convergem para um ponto 

(vértice), interpretanto se é um raio de canto (côncavo) ou de filete (convexo) e desenhando 

em seguida. 

Considera-se, então duas retas s e t cujos coeficientes angulares são, respectivamente: 

m, = y-y. (6.02) 
X- X 1 

onde as coordenadas y2, YI> y, x2, x1 ex estão representados na figura 6.03. Nesta mesma 

figura as retas s e t são definidas pelos vetores ü e v, respectivamente. 

Na figura 6.03, o vetor v tem origem no ponto final do vetor ü , podendo estar em 

duas situações: à direita da direção de ü , ou à sua esquerda. Desta maneira, cabe interpretar 

qual das duas situações ocorrerá em uma dada posição na peça. Para saber isto, utiliza-se o 
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artifício da rotação do sistema de coordenadas em em ângulo e, sendo que e é positivo no 

sentido horário e negativo no sentido anti-horário. 

..-
-·· 

r . • 

y 

Figura 6.03 -Sistema de coordenadas cartesianas contendo os vetores ü e v. 

Assim, ü = x. e1 + y. e2, sendo e1 e e2 vetores unitários. Baseado na figura 6.03, 

ü =(x1 -x2).e1 + (y 1 - yJ.e2 

Considerando a rotação do sistema de coordenadas, surgem novas posições sobre o 

vetor ü, como indicado a seguir{44): 

{ 
xol ~ (xl - x2).cosO+(yl -yJ.sene 

Yo1 - -(x 1 - X2 ).sen9 + (y 1 - y2 ).cosO 

onde x11 é a nova posição de x no vetor ü . 

(6.03) 

Assim, ü = x. t\ + y. f2 é o vetor ü no novo sistema de coordenadas. 

Como x. f 1 deve ser zero, 

(x1 -x2).cosB+(y 1 -y2).sen9=0 

(x1 -X2).cosO=-(y 1 -yJ.sen9 
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(x - x ) e= are tg 1 2 (6.04) 
(y2 -yJ 

Se Ynl < O, o vetor ü estará em sentido oposto ao eixo y, devendo ser corrigido em 

180°. Então: 

e·= e+ 180° (6.05) 

Tem-se o vetor v= xn2 . t\ + y 02 . f2 . Então 

{ 
xo2 : (x - x, ).cose+ (y- y, ).sen9 

Y o2 - -(X - X J sen9 + ( y - y J cose 
(6.06) 

Se xn2 >0, então a concordância da circunferência deve ser a esquerda e se xn2 <0, a 

concordância da circunferência deve ser a direita. 

Da mesma forma, para encontrar os pontos inicial e final do arco de concordância, 

utiliza-se de um vetor a partir do centro da circunferência até a reta e rotaciona-se o sistema de 

coordenadas até coincidir com este vetor, encontrando-se o ângulo e. Como existe uma 

defasagem de 90° entre o eixo rotacionado e o ângulo zero da circunferência, faz-se 

e·= 270°- e. 
Considerando a seguinte simplificação: 

a1 = y 1 - y 2 (6.07) 

b1 = x1 - x2 (6.08) 

a2 = y1 - y (6.09) 

b2 =x- x1 (6.10) 

e substituindo na equação da circunferência, tem-se: 

(6.11) 

(6.12) 

onde r é o raio do arco de circunferência que irá fazer os arredondamentos na geometria da 

peça e (xc ,yc) é o ponto que representa o centro desse arco. 

Isolando-se a variável Xc na equação 6.11, obtém-se a seguinte equação: 



(6.13) 

Isolando-se a variável Yc da equação 6.12 e substituindo 6.13, obtém-se a equação: 

onde: termo I = ±r.~a: + b: 

tenno2 = ±r.~ ai + bi 
(6.15) 

(6.16) 

(6.14) 
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Como os valores de termo 1 e termo2 podem assumir valores positivos ou negativos, 

torna-se essencial caracterizar um valor de sinal, dependendo se o vetor v estiver a direita ou a 

esquerda de ü. Desta maneira, as equações 6. 15 e 6.16 tomam a seguinte forma: 

termo I = s1 . r.~a: + b~ 

termo2 = s2 . r.~a; + b; 

(6.17) 

(6.18), 

tendo-se a seguinte regra, determinada através do estudo de todos os casos possíveis, nos 

quatro quadrantes: 

Tabela 6.02- Valores dos sinais s1 e s2 utilizados nas equações 6.17 e 6.18. 

Sinal {xc, Yc) a esquerda de ü (xc, Yc) a esquerda de ü 

SJ + -
S? - + 

A figura 6.04 mostra o segmento de reta r perpendicular às retas se t, onde (xa, ya) é o 

ponto de intersecção com a retas e (xb, Yb) é o ponto de intersecção com a reta t. 

Observando a figura 6.04, tem-se a seguinte equação para a retas: 

(6.19) 

Considerando o ponto (x3, Ya) para a equação anterior, 

(6.20) 



A reta r é definida como: 

y = m,.(x-xJ+ yc (6.21) 

Considerando o ponto nesta equação, 

Y. = m, .(x. -xJ+yc (6.22) 

Figura 6.04- Raio de concordância entre as retas se t. 

Substituindo a equação 6.20 na equação 6.22, tem-se: 

(6.23) 

Isolando y3 , obtém-se: 

(6.24) 

Para o segmento de reta r, pela condição de perpendicularismo, tem-se: 

m,. m,= -1 

-I 
m =, 

m, 
(6.25) 

Substituindo a equação (6.25) em (6.24), resulta: 

(6.26) 

Da mesma forma de dedução, resulta para a reta t: 

80 
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(6.27) 

(6.28) 

6.2. O PROJETO DA CAVIDADE DA MATRIZ FINAL 

Após a descrição da peça final usinada, a mesma é salva em um arquivo de extensão 

. VIE para ser utilizada no momento adequado para projeto ou reprojeto. 

Para o projeto do fmjado e de sua cavidade na matriz, o programa segue os passos do 

fluxograma do apêndice A, o qual é detalhado a seguir. 

6.2.1. ADIÇÃO DA ALMA CENTRAL 

A espessura da alma central é projetada através da equação 3.06 e sua linha de centro é 

posicionada no meio da secção. No caso de optar-se por outra posição, o projetista pode 

modificá-la no momento que o programa pedir a confirmação da posição da alma central. 

Em geral, a profundidade da linha de centro da alma não deve exceder a 2/3 da altura 

total da aba (nervura) adjacente. O programa avisa, no caso do projetista ter colocado a alma 

em posição não recomendada. 

A figura 6.05 mostra a peça da figura 6.01, onde foi adicionado automaticamente a 

alma central. 

12 11 X 

14 13 
7 

15 16 

6 
y 

Figura 6.05 -Secção de peça axissimétrica usinada com alma central. 

ESCOLA DE ENG~NHAR~ 
L.rH ~~-rr-...-.. . 
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6.2.2. ADIÇÃO DO SOBREMET AL DE USTNAGEM 

O sobremetal é adicionado automaticamente pelo programa nas arestas indicadas pelo 

índice de usinagem 1 (tabela 6.01). O programa recomenda o sobremetal para o forjado em 

questão, baseado na tabela 3.01 para martelos de queda. Para forjamento em prensas, diminiu

se 0,5 mm no sobremetal indicado na tabela para forjados com 15 kg ou mais. 

O cálculo prévio da massa do forjado não inclui os detalhes que serão incorporados à 

peça, posteriormente pelo programa. Porém um percentual 10% é adicionado ao volume do 

forjado, neste estágio, de modo a compensar esta defasagem. 

A figura 6.06 mostra duas retas r e s pertencentes a geometria da peça usinada. Paralela 

a cada uma destas retas, a uma distância t, encontra-se as retas r1 e s1, representando a nova 

geometria da peça após a adição do sobremetal. 

(x • y) 

(~ • Yz ) 
··------------------------------· 

Figura 6.06- Retas paralelas representando o sobremetal da peça usinada. 

onde: 

A equação da reta r é dada por: 

(y,-yJ .x + (x 2 -xJy + (x1y2 -XzY 1) = 0 

A reta r1 está a uma distância t da reta r, onde: 

t = a1x + b1y + c1 

/a2 + b2 V I I 
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(6.29) 

Da mesma forma que a equação 6.17, 

termo1 = s1 • t)a~ + b~ (6.30) 

onde s1 é um sinal positivo ou negativo, dependendo da posição da reta. Assim, utilizando as 

duas equações anteriores, resulta: 

(6.31) 

Analogamente para as retas s e sI> resulta: 

termo2 = a 2 .x + b 2 .y + c 2 (6.32) 

Isolando a variável x da equação 6.31, tem-se: 

_termo! b,y c, 
x- ---- (6.33) 

a1 a, a, 

Considerando o ponto (xp, Yp) de intersecção das retas r1 e s1 e substituindo (6.33) em 

(6.32) tem-se: 

[
termo! b,y P c,] 

termo2 = a ----- + b y +c 2. 2 p 2 
a, a1 a1 

(6.34) 

Isolando-se Yp de (6.34), tem-se: 

(6.35) 

Considerando que os pontos estão dispostos em ordem crescente na direção anti

horária e que cada segmento de reta r seja um vetor r = ( P;+1 - P;), sendo P;+1 e P; pontos 

extremos do segmento, o vetor r1 deverá estar a direita de r . Para cumprir isto será necessário 

que, conforme tabela 6.02, s1 = -1 e s2 = + 1. 

Associado a estas equações deve estar o parâmetro "índice de usinagem" que indica se 

o segmento de reta s está ou não afastada da distância t. 

Conjugando estas informações resultam as seguintes equações: 

termol = -t.ind l.~a; + b; (6.36) 

termo2 = t.ind2)a~ + b~ (6.37) 
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6.2.3. POSICIONAMENTO DA LINHA DE PARTIÇÃO 

A linha de partição irá indicar a linha de centro da saída da rebarba da matriz. É 

colocada automaticamente no centro do cilindro mais externo, porém comunica ao projetista 

que o mesmo poderá modificar sua posição, conforme os seus próprios critérios. Algumas 

regras básicas para o posicionamento da linha de partição da matriz estão no item 3.3 . 

Com o posicionamento da linha de partição, um novo ponto é criado e adicionado na 

lista da tabela 6. O l. 

A figura 6.07 mostra uma peça gerada com a linha de partição posicionada no centro 

do cilindro mais externo da peça. 

I 
I 
l 
I 
l 
I 

r-----~· 

, ___ _ 

LP 

I ______ J 

Figura 6.07- Posicionamento da linha de partição na meia secção da peça. 

6.2.4. ADIÇÃO DOS ÂNGULOS DE SAÍDA DACA VIDADE 

O programa define os ângulos de saída do forjado baseado na tabela 3.03 para martelo 

de queda e prensa. Como essa tabela possui uma faixa para cada ângulo, definiu-se um valor 

médio aplicável pelo programa e sugerido por Lange<23>, conforme a tabela 6.03. 

O principal problema encontrado pelo programa, neste estágio, é na determinação do 

significado de ângulo interno e ângulo externo. A figura 6.08 mostra uma peça gerada pelo 

programa com os ângulos de saída internos e externos. Para as primeiras arestas da listagem de 

pontos, os ângulos são internos. Em seguida, é pesquisado se os dois vetores s e t 

posteriores ao vetor f (Figura 6.09) tem sempre a inclinação à direita. Este critério é válido 

para a matriz inferior. Para a matriz superior a inclinação em relação ao vetor f é a esquerda. 
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Se os critérios para ângulo interno não forem satisfeitos, significa que os ângulos em 

questão são externos. 

Tabela 6.03- Ângulos de saída utilizados pelo programa para o forjado. 

Martelo Prensa 

Externo Interno Externo Interno 

1:10 1:6 1:20 1:1 o 
:::60 :::90 :::30 :::60 

Se os ângulos forem menores que os recomendados, os pontos são recalculados de 

modo a satisfazer a tabela 6.03 . 

Figura 6.08 - Geometria da meia secção diametral da peça com ângulos de saída (internos e 

externos) calculados pelo programa AxiFORJA. 

Figura 6.09 - Critério para determinação dos ângulos internos da peça. (a) Antes da linha de 

partição; (b) Após a linha de partição. 



86 

6.2.5. ADIÇÃO DOS RAIOS DE CANTO E DE FILETE 

Os raios de canto e de filete são adicionados automaticamente através das equações 

3. 13 e 3. 15, tendo como limitantes rnúnimo = 1,5 mm e Rminimo= 5 mm. 

O valor de H é definido geometricamente como a maior altura (direção y) entre os dois 

pontos adjacentes. 

A figura 6.1 O mostra a geometria da peça da figura 6.09, onde foram adicionados os 

raios de arredondamento. 

I 
I 
I 
I 

' I -------...., I 
I I ___ _ __ J 

Figura 6.1 O - Geometria da peça mostrando os raios de arredondamento adicionados pelo 

programa AxiFORJ A. 

6.2.6. PROJETO DA ZONA DE REBARBA 

As relações geométricas da zona de rebarba são baseadas na equação 3.24 de 

Neubergerg et al e na equação 3.27 de Teterin et ai, conforme sugestão da referência (29). 

Estas equações levam em conta as seguintes variáveis, que devem ser calculadas: 

a) Fator de complexidade de forma, Sr~ 

b) Massa do fotjado, W~ 

c) Diâmetro do forjado, D. 

Para cálculo do fator de complexidade de forma reuniu-se as equações 3.01 a 3.05 em 

uma única equação: 
_ 2.R

8 
.P: .Ac 

Sr- 2 

Rc.Pc .Ar 
(6.38) 

e seguiu-se a seqüência de etapas: 
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1. Cálculo do perímetro do forjado, Pr, 

2. Área de meia secção diametral do forjado, Ar~ 

3. Detenninação do centro de gravidade de meia secção do forjado, Rg~ 

4. Medição do raio do forjado, Rc~ 

5. Cálculo do perímetro do cilindro envolvente, P c~ 

6. Área diametral do cilindro envolvente, Ac· 

O perímetro do forjado é calculado pela soma acumulativa de todos os segmentos de 

reta e arcos de circunferência da secção transversal da geometria da peça. da área e do volume 

do forjado. 

Figura 6.11 - Geometria do forjado dividida em uma série de segmentos de área 6Ai. 

A área de meia secção diametral do forjado é dividida em uma série de segmentos de 

área retangulares ou trapezoidais, conforme a figura 6.11 . A área da meia secção diametral do 

forjado é, então 

(6.39) 

A figura 6.12 mostra um segmento de área para cálculo. 

6 C 

Figura 6.12 - Um segmento de área da figura 6.11 . 
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O centro de gravidade de meia secção do forjado, Rg, é calculado pela seguinte 

equação, conforme figura 6.12: 

R = ~)flA ; . flC ;) 
8 L: (flA;) 

(6.40) 

O raio do foljado, Rç = D/2, é o matar rato da peça, o qual define o cilindro 

envolvente. 

O perímetro do cilindro envolvente é Pc = 4.Rç + 2.H, onde H é a altura máxima do 

foljado ou do cilindro envolvente. 

onde: 

A área diametral do cilindro envolvente é calculada por Ac = 2.Rc.H. 

O cálculo da massa do forjado é feito pela seguinte equação: 

W = Vr·P (6.41) 

V r= volume do forjado e 

p = densidade do material do forjado. 

O volume do forjado é calculado pela equação 6.42. 

Yr = 2.D .R
8 
.Ar (6.42) 

Figura 6.13 - Meia secção diametral da peça e cavidade, mostrando o projeto final, incluindo a 

zona de rebarba. 
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Tabela 6.04 - Listagem de pontos correspondente a geometria da cavidade da figura 6.13. 

Ponto X y Raio inerente Índice de 

usinagem 

1 28,000 112,000 1,680 1 

2 45,000 112,00 1,500 o 
3 45,916 102,839 5,000 o 
4 83,722 96,223 5,000 o 
5 85,000 109,000 1,500 1 

6 110,00 109,00 1,500 1 

7 111 ,550 95,201 0,000 1 

8 124,234 95,201 0,500 o 
9 126,217 96,903 0,500 o 
10 139,901 96,903 0,500 o 
11 141,866 93,500 0,500 o 
12 139,901 90,096 0,500 o 
13 126,217 90,096 0,500 o 
14 125,234 91 ,798 0,500 o 
15 111 ,550 91 ,798 0,500 o 
16 110,000 78,000 1,500 1 

17 85,000 78,000 1,500 o 
18 84,083 87,160 5,000 o 
19 48,538 93,380 8,750 o 
20 45,000 58,000 2,450 1 

21 28,000 58,000 1,680 1 

22 25,550 82,500 6,000 o 
23 0,000 82,500 0,000 o 
24 o 000 87,500 0,000 o 
25 25,550 87,500 6,000 1 

26 28,000 112,000 1,680 1 

6.2.6.1. Adição do Alojamento de Rebarba 

O alojamento de rebarba tem o formato (C) da tabela 3.05, com ângulos de inclinação 

de 60° com a horizontal. O comprimento de rebarba como estimativa inicial é igual a 1,5.w. 
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Após a determinação das características geométricas da zona de rebarba (w e t), novos 

pontos são gerados para a mesma e para o alojamento de rebarba e adicionados na listagem de 

pontos da peça. A figura 6.13 mostra a meia secção da peça com o alojamento e garganta de 

rebarba. A tabela 6.04 mostra a lista de pontos referentes a peça da figura 6.13. 

6.2.7. SELEÇÃO DA BARRA/TARUGO INICIAL 

Tendo-se o volume total do forjado, escolhe-se a barra redonda ou quadrada inicial 

para a fabricação da peça. A escolha é feita por meio interativo com o programa, até que a 

razão LID (comprimento/diâmetro da barra ou comprimento/lado da barra) esteja compatível 

com os critérios do projetista. 

6.2.8. DETERMINAÇÃO DAS TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS E AFASTAMENTOS 

PERMISSÍVEIS 

Após terem sido determinadas todas as dimensões do forjado final, cria-se uma tabela 

de tolerâncias para as dimensões, conforme a norma NBR 8999/85, caso o forjado seja de aço. 

A tabela 6.05 ilustra um exemplo, gerado para a peça da figura 6.13. 

As tabelas 3.06 a 3. I 1 geram os valores listados na tabela 6.05. As tabelas foram 

geradas utilizando números normalizados conforme norma DTN 323(48), os quais são valores 

arredondados de elementos de progressões geométricas decimais. Por exemplo, as tolerâncias 

e afastamentos admissíveis das tabelas 3.06 a 3.09 seguem rigorosamente a série R 20, a qual 

possui a razão q = ( 10 )~0 = 1,12 e é aplicada na seguinte equação: 

ao =a, .qo·l (6.43) 

onde an é o termo de afastamento a ser determinado~ 

n é o número do termo de afastamento~ 

a 1 é o primeiro termo, o qual por conveniência das tabelas da norma, a 1 = O, 71. 

Sendo assim, utiliza-se a seguinte equação para encontrar o valor do afastamento 

admissível: 
O·l 

au = O, 71.(10)20 (6.44) 
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As tolerâncias das tabelas são subdivididas em 2/3 (sinal positivo) e 1/3 (sinal negativo) 

para as dimensões externas. Para as dimensões internas, os sinais são invertidos. 

Observando-:-se a equação 6.44, basta saber o valor de n para saber o valor do 

afastamento. Para determinar o valor de n é necessário realizar um somatório de uma série de 

parcelas, conforme abaixo: 

1. V alo r correspondente a faixa da massa do fo~ado; 

2. Valor correspondente a faixa da dimensão nominal; 

3. Valor correspondente a dificuldade do material; 

4. Valor correspondente a esbeltez do forjado; 

5. V alo r correspondente a qualidade do fo~ado; 

Exemplo: Para um fo~ado com 7,2 kg, da qualidade F, esbeltez S2, dificuldade do material 

M1, na dimensão externa de 222 mm, tem-se (Tabela 3.06): 

1. Massa acima de 5,6 até 10,0 kg: (Sexta linha) n1 =6; 

2. Dimensão acima de 160 até 200 mm: (Quarta coluna) n2 =4; 

3. Dificuldade do material (Ml =O, M2=2): n3 =O; 

4. Esbeltez (Sl=O, S2=1, S3=2, S4=3): n4 =I ; 

5. Qualidade (F=3, E=-1): n5 =3; 

n = ~n. = 6 + 4 + 0 + 1+ 3= 14· L.J I ' 

Substituindo n na equação 6.44, tem-se 

a1 1= 3,2 mm (valor arredondado) 

e suas tolerâncias de 3,2.(2/3)= +2, 1 mm e 3,2.(1/3)= -1 , I mm. 

As demais tabelas da norma NBR 8999/85 tem tratamento matemático semelhante. 

A geração automática da tabela de tolerâncias é restrita aos aços, porém pode ser 

estendida a outros materiais com a interferência do projetista. De qualquer maneira sabe-se que 

a maior dificuldade no fo~amento (tabela 2.01) obriga em faixas de tolerâncias mais largas. De 

um modo geral, pode-se classificar os valores dos afastamentos em grupos, pela ordem de 

dificuldade, conforme abaixo, baseado nas tabelas da referência ( 49): 

Ml -Alumínio e suas ligas, magnésio e suas ligas, latão e aço; 

M2 - Aços inoxidáveis, titânio e superligas; 



Tabela 6. 05 - Tabela de tolerâncias para a peça da figura 6. 13 . 

LISTA DE TOLERÂNCIAS PARA AÇOS FORJADOS 

NORMA ABNT NBR 8999/85 

MASSA DO FORJADO= 7,24 kg 

DIFICULDADE DO MATERIAL = GRUPO M1 

ESBELTEZ DO FORJADO= 0,437 (GRUPO S2) 

QUALIDADE= F (NORMAL) 

PRIMEIRO GRUPO DE TOLERÂNCIAS: 

DIÂMETRO DO FORJADO: +2,1 -1 ,1 

FURO CENTRAL CISALHADO: -2,1 + 1,1 

PROFUNDIDADE DE CORTE: -1,2 

REBARBA RESIDUAL: +1,2 

DESLOCAMENTO: l,O 

SEGUNDO GRUPO DE TOLERÂNCIAS: 

ESPESSURA: + 1,5 -0,7 

MARCA DO EXTRATOR: 2,4 

TERCEIRO GRUPO DE TOLERÂNCIAS: 

FLEXÃO E EMPENAMENTO: 1,0 

QUARTO GRUPO DE TOLERÂNCIAS: 

Raio= 1,680 Toler.: 0,840 -0,000 

Raio= 1,500 Toler. : 0,750 -0,000 

Raio = 5,000 Toler. : 2,500 -1 ,250 

Raio= 0,500 Toler.: 0,250 -0,000 

Raio= 8,750 Toler.: 4,375 -2,187 

Raio= 6,000 Toler.: 3,000 -1,500 

Raio= 2,450 Toler.: 1,225 -0,000 

92 
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6.2.9. ESTIMATIVA DA CARGA OU ENERGIA DE FORJAMENTO 

A estimativa da carga de forjamento é feita através do método das tiras simplificado 

descrito no item 3.9.1. utilizando as equações 3.29 a 3.32. A utilização destas equações 

prescreve, no entanto, uma série de informações, determinadas conforme a seqüência abaixo: 

1. Estimativa da Tensão de Escoamento Kr; 

2. Estimativa do Coeficiente de Atrito m; 

O item 3.9.2 ilustra o método modificado de Drabing, o qual pode ser utilizado para 

determinação da carga máxima de forjamento, porém não será implementado pelo programa 

por ser mais simplificado. 

6.2.9.1. Estimativa da Tensão de Escoamento 

Para o processo de deformação a quente, a equação 2.03 é bem apropriada. Da mesma 

forma a equação 2.05 pode ser convenientemente utilizada. O problema de ambas é a 

determinação dos coeficientes nelas embutidos, os quais são funções de diversas variáveis. 

Os coeficientes da equação 2.05 podem ser determinados através da tabela 6.06, a qual 

contém algumas ligas metálicas utilizadas na indústria. 

A tabela 6.07 mostra os coeficientes Cem da equação 2.03 para o aço ABNT 1016 em 

várias temperaturas e deformações. Para utilizar a tabela 6.07 é necessário conhecer a 

deformação que o material sofreu e a temperatura de operação. 

A temperatura da peça após o processo de forjamento depende da temperatura inicial 

da barra (ou pré-forma), da temperatura da matriz, da velocidade de deformação, do grau de 

deformação e das condições de atrito existentes<31 >. Além disto, a temperatura varia ao longo 

da peça devido a geração de calor pelo atrito com as paredes da cavidade da matriz e pela 

deformação. Porém, considerando a peça uma placa fina de temperatura uniforme resfriada 

simetricamente pelas duas matrizes (superior e inferior), a temperatura média do fmjado e de 

sua rebarba é: 

(6.45) 

onde T 1 =Temperatura inicial da matriz 



T 5 = Temperatura inicial da barra (ou pré-forma) 

a = Coeficiente de transferência de calor (J/mm2 /°C) 

H = espessura média da barra ou pré-forma (mrn) 

c = calo r específico do material (Jikg/°C) 

p = densidade do material (kg!mrn3) 

tp = tempo médio de contato entre matriz e peça ( s) 
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O aumento de temperatura devido a de fo rmação sofrida é calculado pela equação 2 .06. 

Nessa equação , o fator A = 0,00 I J/mmlkg é usado para converter energia mecânica em 

energia térmica. 

Tabela 6.06 - Coeficientes para o cálculo da tensão de escoamento conforme a equação 

2.05(42>. 

Tensão de 

MATERIAL 
Escoamento 

Al ml A2 m2 m4 A3 m3 Inicial 
(N/mm2) 

Al99,99 31,36 5,746 0,00437 1,5817 -0,0936 -0,0243 0,7800 0,1079 

Cu 99,99 51,41 6,129 0,00259 1,2791 -0,2540 -0,0813 0,6824 0,1660 

Ni 99,99 81,26 16,890 0,00283 1,3240 -0,0614 -0,0422 0,6904 0,1610 

StTIV 137,71 23,520 0,00316 1,0147 -0,1908 -0,0454 0,7508 0,1245 

9SMn28 159,44 9,905 0,00229 1,2105 -0,1687 -0,0595 0,6934 0,1590 

9SMnPb28 147,16 9,885 0,00229 1,1243 -0,1650 -0,0746 0,7194 0,1430 

9SMnB28 148,36 28,05 0,00333 1,0687 -0,0630 -0,0175 0,7194 0,1430 

C45 119,81 30,569 0,00342 1,1650 -0,1820 -0,0572 0,7148 0,1458 

65SiMn7 150,95 11,167 0,00241 1,2922 -0,2712 -0,088 1 0,7395 0,1311 

100Cr6 135,62 27,339 0,00331 1,2645 -0,0032 -0,0242 0,7464 0,1270 

105WCr6 167,34 37,115 0,00361 1,2914 -0,3227 -0,0999 0,6672 0,1757 

142WV13 160,44 37,345 0,00362 1,2767 -0,2586 -0,0840 0,7710 O, 1130 

210Cr46 239,58 14,154 0,00265 0,9990 -0,3040 -0,0699 0,7727 0, 1120 

30WCrV34. 11 208,52 8,58 0,00215 1,2193 0,0192 -0,0152 0,7978 0,0983 

X82WMo65 214,82 11,775 0,00247 1,36 15 -0,146 1 -0,0579 0,75 11 0,1242 

X8CrTi17 103,58 18,178 0,00290 1,0476 -0,2732 -0,0676 0,7553 0,1219 

X8CrNiTil8. 10 178,56 26,05 0,00326 1,0350 -0,1640 -0,0412 0,7630 0,1175 

X15CrNiSi25.20 206,66 15,768 0,00276 1,1550 -0,2669 -0,0759 0,7581 0,1203 
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Tabela 6.07 - Coeficientes C (Nfmm2) e m para o cálculo da tensão de escoamento do aço 

AISI lO 16, conforme a equação 2.03<31>. 

Temperatura 900 graus Celsius 1000 graus Celsius 1100 graus Celsius 1200 graus Celsius 

Deformação c m c m c m c m 

0,05 81,36 0,133 73,8 0,124 62,0 O, 117 44, I 0,150 

O, 1 113,8 0,099 94,5 0,099 66,9 0,130 49,0 0,157 

0,2 143,4 0,082 113,8 0,090 83,4 0,119 62,7 0,140 

0,3 157,2 0,085 125,5 0,088 92,4 0,109 65,5 0,148 

0,4 158,6 0,084 125,5 0,098 88,9 0, 126 62,7 0,164 

0,5 164,8 0,088 124,8 0,109 86,2 O, 141 56,5 0,189 

0,6 160,7 0,097 116,5 0,127 83,4 0,156 53,7 0,205 

0,7 157,2 0,100 117,9 0,127 85,5 O, 151 55,8 0,196 

A deformação média é estimada pelos valores das espessuras inicial e final da peça: 

E= ln(espessura inicial) (6.46) 
espessura final 

A espessura inicial é a altura do tarugo (barra) metálica que será conformada, enquanto 

que a espessura final (H) é determinada pela seguinte equação: 

(6.47) 

sendo V c o volume da cavidade da matriz e 

Ac a área projetada da cavidade da matriz. 

Somando-se o valor obtido nas equações 6.45 e 2.06 tem-se o valor da temperatura na 

cavidade da matriz. Deste modo é possível encontrar por interpolação em tabelas como a 6.07, 

os valores de Cem para a equação 2.03 . 

Ainda, para o cálculo da tensão de escoamento, torna-se necessário calcular a 

velocidade de deformação imposta pela máquina. Isto é possível através da equação 6.48: 

velocidade e=------
espessura média 

(6.48) 
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Para o cálculo da velocidade da máquina, tem-se a seguinte equação para urna prensa 

excêntrica: 

v= w n. n ~ s - 1 (6.49) 
30 w 

onde: n é o número de golpes (ciclos/minuto)~ 

v é a velocidade do cabeçote da prensa (rn/s)~ 

S é o curso da prensa (mrn)~ 

w é a distância média em milímetros do cabeçote em relação ao centro morto inferior. 

Pode ser calculada por: 
espessura inicial - espessura média final 

w = ---=--------=-------
2 

A duração média de contato Íp, (em segundos) é: 

t = espessura inicial - espessura média final 
p v 

Corno efeito de comparação, a duração de contato deve estar dentro das faixas da 

tabela 6.08. 

6.2.9.2. Estimativa do Coeficiente de Atrito 

O coeficiente de atrito é geralmente representado nos cálculos de deformação no 

processo de forjamento a quente pela equação 2.08. Infelizmente, estimar o valor do 

coeficiente de atrito rn, sem ensaios adequados, toma-se dificil, pois o mesmo é dependente de 

muitas variáveis, dentre as quais: 

1. Temperaturas superficiais das matrizes e da peça; 

2. Tempo de contato entre a peça e a matriz~ 

3. Grau de deformação da peça~ 

4. Velocidade relativa entre a peça e a matriz~ 

5. Material da peça e da matriz~ 

6. Condições da superficie da matriz e da peça; 

7. Características do lubrificante utilizado; 

8. Geometria das cavidades da matriz. 
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Tabela 6.08 - Valores típicos do tempo de contato entre a peça e a matriz superior<29>. 

Máquina de forjamento tp (ms) 

Martelo de alta velocidade (v = 16 m/s) 0,5 a 5 

Martelos de queda (v = 6 m/s) 1 a 10 

Prensas excêntricas 20 a 100 

Prensas de parafuso _(v = 0,5 m/s) 50 a 150 

Prensas hidráulicas J.v = QJ m/s) 250 a 500 

Como referência, o coeficiente m, para o forjamento a quente pode variar confonne 

segue: 

a) m = 0,2 a 0,4 para aços, cobre e ligas de alumínio com lubrificantes a base de grafite 

(grafite-óleo ou grafite-água). 

b) m = O, 1 a 0,3 para ligas de titânio e ligas refratárias com lubrificantes de vidro. 

O programa sugere ao projetista os seguintes valores para o coeficiente de atrito: 

Aços: a) sem lubrificante: m = 1 

b) lubrificante a base de grafita: m = 0,3 5 

Titânio: a) lubrificante de vidro: m = O, 1 

b) lubrificante a base de MoS2 : m = 0,2 

Alumínio/Magnésio: lubrificantes a base de grafita ou MoS2: m = 0,35 

Porém, os valores acima apresentados referem-se ao escorregamento de um material 

em relação ao outro. Se a peça apresentar muitas nervuras significa que o esforço de 

cisalhamento tem preponderância, fazendo aumentar o coeficiente de atrito. 

Altan et al(3 1
) considerou, de uma maneira prática, que na presença de nervuras e almas, 

o coeficiente de atrito é diretamente proporcional a relação do comprimento da altura das 

nervuras pelo comprimento das almas da peça. Assim, sugere-se no programa o valor 

produzido pela seguinte equação: 

(6.50) 



Ih 
onde, L W =s; 2 

L h = somatório da altura de todas as nervuras da matriz superior ou inferior~ 

_Lw= somatório do comprimento das almas ou bases da matriz superior ou inferior; 

m1 =coeficiente de atrito para escorregamento indicado para o material. 
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Por exemplo, se para uma cavidade, para f01jamento de aço (mt = 0,3 5), ~~ = I , 

tem-se pela equação anterior que m = O, 7. 

Para ~ ~ > 2, considera-se m = I para qualquer material. 

6.2.9.3 . Seleção da Máquina de Forjamento 

A infonnação relativa a carga de forjamento é importante, pois propicia a seleção da 

máquina que irá executar o processo de forjamento a quente. 

Pelo fato que os forjados axissimétricos não requerem uma grande operação de pré

fonnação para redistribuir o metal, eles são freqüentemente feitos em prensas excêntricas, 

recalcando-se o tarugo (barra) cortado. Quando os forjados axissimétricos necessitam de 

cargas além daquelas fornecidas pelas prensas disponíveis, os mesmos são geralmente 

confonnados com martelos<37>. 

As prensas mecânicas e hidráulicas são selecionadas pela carga máxima (P m.á:J que 

suportam, enquanto que as prensas de parafuso e martelos de queda tem como parâmetro de 

escolha a energia de forjamento (E), a qual é estimada pela equação 3.39. 

Geralmente, para a escolha de martelos, utiliza-se nomogramas para se estimar 

diretamente a energia de forjamento. No programa, em todos os casos, utilizar-se-á do 

procedimento indicado nos itens 6.2.9.1 e 6.2.9.2. para o cálculo da carga máxima e, 

posteriormente será calculada a energia de forjamento . 

O cálculo da energia de forjamento é feito através da fónnula semi-empírica 6.51 e pela 

tabela 6.09, a qual fornece os valores das variáveis C e n utilizadas na fónnula. Essa fónnula 

foi deduzida a partir da equação de Drabing não-modificada e os coeficientes C e n foram 

determinados baseados no nomograrna para escolha de martelos sugerido pela DFRA(37)_ 
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onde E = energia de forjamento (J); 

A = área projetada total do forjado, incluindo rebarba ( cm2); 

H= espessura média do forjado (em) calculada da mesma forma que a equação 6.47, 

porém levando em conta a área e o volume total da peça (cavidade e rebarba); 

C 1 e n são constantes obtidas na tabela 6. 09; 

C2 é uma constante do material obtida na tabela 6.1 O. 

Tabela 6.09- Constantes para a equação 6.51 . 

n 

massa total do forjado 

A (cm2) Ct(J) até 0,4 kg 0,4 a 1,0 kg acima de 1,0 kg 

10 a 25 65 1,3 --- ---
25 a 50 58 1,2 1,0 0,7 

50 a 100 51 1,0 1,0 0,7 

100 a 400 45 --- 0,7 0,6 

400 a 1200 39 --- --- 0,5 

O cálculo do número de golpes para moldar a peça na cavidade da matriz utilizando um 

martelo de queda é feito através da relação existente entre a massa do forjado e a percentagem 

de rebarba do mesmo, conforme mostra a figura 6.14. 

Tabela 6.1 O -Fator de correção para o material do forjado<37>. 

Material c2 

Ligas de alumínio e magnésio 0,9 

Aços carbono e de baixa liga 1 ,O 

Aços de média liga 1,3 

Aços inoxidáveis 1,8 

Ligas de titânio 2,5 

Ligas resistentes ao calor 3,1 
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A percentagem de rebarba do forjado pode ser calculada através da seguinte equação: 

% de rebarba = massa da rebarba . 1 00 
massa total do forjado 

(6.52) 

Sabendo-se que as peças axissimétricas possuem, em geral, 5 a 8% de rebarba<37>, 

utiliza-se no programa uma equação de interpolação e uma tabela de coeficientes retirados do 

gráfico da figura 6.14 para determinar o número de golpes para forjar uma peça em martelo de 

queda. 

50 100 500 1 2 4 10 20 50 100 

---- g -----o------ Kg -----
Peso do forjado 

Figura 6.14- Gráfico para determinação aproximada do número de golpes para a conformação 

de uma peça em martelo<37>. 

6.2.10. CÁLCULO DOS BLOCOS DAS MATRIZES 

As dimensões dos blocos de matrizes são calculadas a partir dos valores indicados na 

tabela 3.13, utilizando as equações de interpolação linear abaixo: 

H= 73.ln(h)- 31 

a = 0,9.h + 15 

(6.53) 

(6.54) 

onde H é a profundidade da cavidade do bloco (mm)~ 

a é a menor distância entre a cavidade e a lateral do bloco (mm). 
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6.2.11. DIMENSÕES DACA VIDADE FINAL 

A referência de todo o projeto realizado é na temperatura ambiente. No entanto, o 

processo de forjamento é realizado em alta temperatura, acarretando dimensões menores no 

forjado, comparado à cavidade usinada. Embora isto possa ser compensado pelas tolerâncias 

admitidas para o processo de forjamento, é opcional uma correção de toda a peça, baseada na 

seguinte equação: 

M 1 = M 0 (1 +À) (6.55) 

onde: M1 = Medida linear corrigida (mm); 

M0 = Medida linear inicial (mm); 

À = a.il T = Coeficiente de dilatação; 

a = Coeficiente médio de expansão térmica entre a temperatura de forjamento e a 

temperatura ambiente (1/°C); 

ilT = Variação de temperatura no processo (°C). 

Os valores de À variam conforme o material do forjado, de 1,0 a 2,0%, sendo função da 

temperatura de forjamento e da dilatação das matrizes<51 >. 

6.2.12. RELATÓRIOS OBTIDOS 

Além da listagem de pontos da geometria da peça, do seu desenho e da tabela de 

tolerâncias, é fornecido um relatório com as informações básicas e complementares do projeto 

das matrizes, como esquematizado na listagem da tabela 6.11. 

6.3. PROJETO DA PRÉ-FORMA 

Baseado no perfil do forjado final e sua cavidade, o programa executa o projeto da pré

forma, de modo automático, ou pela interação com o projetista. 

A pré-forma não possui zona de rebarba, como é prática comum<51>. O programa 

executa o projeto através da seguinte seqüência de passos: 

1. O diâmetro da pré-forma é menor que o forjado final, na diferença escolhida pelo projetista. 

O programa sugere uma redução de 0,4 a 1,6 mm; 

2. Os ângulos de saída são aumentados, conforme dados da tabela 4. 1. 



Tabela 6.11 - Relatório de informações para o projeto das matrizes. 

RELATÓRIO GERAL DO PROJETO DE PEÇA AXISSIMÉTRICA FORJADA 
PROGRAMA AXIFORJA V. l.01 
Arquivo: DEAN.VIE Data: 01/10/95 

Máquina de Forjamento: PRENSA MECÂNICA 
Capacidade da Máquina: 44000 kN 
Velocidade da Máquina: 90 golpes/min 
Curso da Máquina: 254 nun 

Material do Forjado: Aço Carbono C45 
Dificuldade do Material = Ml 
Densidade do Material: 7.85xE-6 KG/MM3 
Calor Específico do forjado c= 753 J/(kg.K) 

Diâmetro da barra = 132 mm 
Volume da barra e do forjado= 966929,1 mm3 
Peso da barra e do forjado = 7590,3 gf 

Área transversal da cavidade final =2478,5 mrn2 
Área projetada da cavidade fmal = 51006,8 mm2 
Volume da cavidade final= 926343, I mm3 
Volume da zona de rebarba = 40586,0 nun3 
%de rebarba = 4,2% 

Temperatura Inicial da Pré-forma: 1150 Graus Celsius 
Temperatura Inicial das Matrizes: 200 Graus Celsius 
Coefic. de Transm. de Calor alfa= 0,0107 J/(s.mm2.K) 
Temperatura da Cavidade: 1162 Graus Celsius 

Ângulos externos = 3 graus Ângulos internos = 6 graus 
Garganta de rebarba w = 15,87 mm 
Espessura da rebarba t = 3,4 nun 
Espessura média inicial= 70,657 nun 
Espessura média final (altura da cavidade) H = 22,22 nun 
Raio da cavidade r= 111 ,55 mm 
Grau de Deformação = 1,156879 
Velocidade de deformação= 15,14 (1/s) 
Coeficiente de atrito= 0,5756 
Tempo de contato peça/matriz = 0,068894 s 
Equação de Spittel para Tensão de Escoamento: 
Tensão de escoamento na cavidade= 83,09 MPa 
Tensão de escoamento na zona de rebarba= 89,63 MPa 

Força pfa = 2685,12 kN 
Força pca = 17969,69 kN 
Força pta = 20654,81 kN 

Material do bloco de matriz: AISI Hl2 
Altura do bloco de matriz H= 180,0 mm 
Largura do bloco de matriz B = 364,9 nun 
Distância entre cavidade e lateral do bloco = 31 ,2 mm 
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3. Raios de arredondamento maiores são introduzidos nos cantos e nas reentrâncias dos filetes, 

de modo a suavizar o perfil, conforme indica a tabela 4. 1. 

4. As almas são aumentadas, deslocando cada aresta que compõe a alma, para um valor y.I-Jmín• 

sendo y a metade do valor de aumento indicado na tabela 4.1 e ~nín a menor altura de nervura 

adjacente a alma. 

5. A largura da nervura, medida na crista, é diminuída, conforme os dados da tabela 4. l. 

6. As alturas das nervuras são modificadas, conforme sugestão de Yu e Dean<51>: 

a) Se HF I WF > 1 ,5, então diminuir a altura da nervura em até 12,5%. 

b) Se HF I WF $; 1,5, então aumentar a altura da nervura em até 10%. 

7. O volume Vp da cavidade da pré-forma deve ser ajustado com o volume VF da cavidade 

final com zona de rebarba. Para a cavidade da pré-forma, tem-se a seguinte altura média Hp(SJ>: 

H = 4 V1, 

p n.n;. (6.56) 

onde Dp é o diâmetro da cavidade da pré-forma. 

Para a cavidade da peça final, a altura média HF é definida como<51 >: 

H = 4Vr 
r TI.D~ 

(6.57) 

A metade da diferença entre Hp e HF é: (6.58) 

Considerando Do positivo, deve-se aprofundar a cavidade da matriz de pré-forma. Isto é, o 

perfil da cavidade superior da pré-forma deve ser alterado para cima, enquanto que o da matriz 

inferior para baixo. 

8. Mostrar a pré-forma para o usuário. 

A figura 6. 15 mostra o perfil de uma pré-forma gerada pelo programa, utilizando o 

procedimento indicado acima. 

O usuário pode interferir no projeto, através das seguintes possibilidades: 

a) Os raios em quaisquer vértices podem ser alterados~ 

b) As arestas que representam as superficies podem ser giradas no sentido horário ou anti

horário, através do deslocamento individual dos vértices. 
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No final, é gerada uma nova listagem de pontos representando a cavidade da matriz de 

moldagem que originará a pré-forma. 

Figura 6.15 - Meia secção diametral da pré-forma gerada automaticamente pelo programa 

AxiFORJA, em relação a meia cavidade da matriz final. 
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7. CONCLUSÕES 

O programa AxiFORJA acelera e facilita o projeto de matrizes de forjamento a quente 

para peças axissimétricas com rebarba. Usando a descrição da peça usinada, a qual é 

desenhada no computador, toma-se possível gerar a geometria do forjado, a cavidade da 

matriz final, a cavidade da matriz de moldagem (para forjar a pré-forma) e obter o máximo de 

informações úteis para o desenvolvimento do processo de forjamento, como a escolha da 

máquina para forjar a peça, o lubrificante adequado, etc. 

Como observado, o programa é dividido (estruturado) em blocos, como pacotes 

interativos. Em vários momentos, ou etapas, o projetista pode alterar o curso do evento do 

projeto, baseado no seu julgamento e experiência, interagindo com o computador, através do 

monitor gráfico. Mesmo assim, o programa possui um bom grau de automatismo, quando não 

sugere ao projetista a adoção de parâmetros recomendados pela literatura técnica. 

Foi possível compilar neste trabalho, a maior parte das informações disponíveis em 

literatura específica, para o projeto de matrizes de forjamento. Infelizmente, o conhecimento 

científico desta área é, ainda, muito pequeno e baseado no empirismo, o que também restringe 

uma maior versatilidade do programa. 

A peça exemplificada no capítulo 6 é a mesma utilizada por YU e DEAN na referência 

(5), sendo que os dados do relatório final , obtidos pelo programa AxiFORJA, são praticamente 

os mesmos, revelando compatibilidade com o projeto industrial. 

O resultado do trabalho alcançou todos os objetivos propostos, pois concebeu-se um 

programa fácil de operar (praticamente auto-explicativo), de baixo custo, de boa flexibilidade, 

dentro dos objetivos previamente delimitados, e de fácil capacidade para melhoramentos e 

ampliação. 
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8. SUGESTÕES 

O programa produzido, embora muito bem aplicado para os objetivos propostos, foi 

concebido com algumas limitações no processo de fo~amento como um todo, porém possui 

uma grande flexibilidade para ampliar sua faixa de abrangência. Deste modo, uma série de 

melhorias podem ser realizadas no programa, como por exemplo: 

1. Calcular matrizes de peças de deformação plana, calculando as diversas secções existentes 

ao longo de seu eixo longitudinal. 

2. Tornar o programa mais geral, através da utilização de um maior número de metais e ligas 

metálicas e condições de fo~amento. 

3. Melhorar a precisão da força e energia de fo~amento utilizando métodos modernos, como a 

teoria das tiras, teoria do limite superior ou elementos finitos. 

4. Desenvolver rotinas para a criação do programa para máquinas de comando numérico por 

computador para a usinagem dos eletrodos que formarão as cavidades superior e inferior da 

matriz. 

5. Tomar mais amigáveis os relatórios emitidos pelo programa, como a confecção de desenhos 

cotados das matrizes projetadas. 

É importante testar intensivamente o programa AxiFORJA, projetando matrizes e, 

posteriormente, construindo-as para executar uma série de ensaios em condições diferentes, de 

modo a fazer as correções necessárias nas decisões tomadas automaticamente pelo programa, 

ou mesmo, para aumentar a sua flexibilidade decisória. 

A escassez de informações técnicas disponíveis em literatura para o projeto de matrizes 

de fo~amento, bem como a falta de sistematização da técnica de projeto nas empresas, têm 

mantido aberta uma lacuna que deve ser preenchida através de longas pesquisas na área 

experimental. Muitos tópicos de projeto deveriam ser melhor avaliados, como por exemplo, a 

compensação pela contração térmica do fo~ado, as técnicas de projeto de pré-forma, etc. 
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APÊNDICE A 

FLUXOGRAMA DO PROGRAMA AXIFORJA 

Desenha Peça 
-Ferramentas de desenho; 1 I 

~- Arquivos .VIE 
- Desenho gráfico ou por . . 

coordenadas 

+ 
Banco de Dados do 
Processo: 
-Máquina; 
- Material do forjado; 
- Material da Matriz; 
- Temperaturas; 
- Lubrificação 

Projeta Cavidade 
da Matriz Final 

+ 
Cálculo e Posicionamento 

da Alma Central 

Cálculo e Determinação 
do Sobremetal de Usinagem 

das arestas requeridas 

Posicionamento da 
Linha de Partição 

Cálculo e configuração 
dos Ângulos de Saída 

Cálculo e configuração 
dos Raios de Arredondamento: 

-Raios de Canto; 
-Raios de Filete. 

Menus de ajuda 
(sugestões) 

Coeficientes para cálculo 
da tensão de escoamento 

A-1 



Cálculo da área e 
peso do forjado 

Cálculo e Configuração 
da cavidade com 
zona de rebarba 

Seleção da barra 
redonda ou quadrada 

• Cálculo da Força/Energia 
requerida 

Cálculo do bloco da matriz I 

• 

- Menus de ajuda 

'-
Banco de Dados 
de Coeficientes 

Compensação da Contração 
~------l Menus de ajuda 

do forjado (se requerido) 

Projeto da Pré-forma 

Modificações por coeficientes sugeridos 
- Redução no diâmetro; 
-Variação na espessura das almas; 
- Aumento dos raios; 
- Aumento dos ângulos de saída; 
-Diminuição da largura das nervuras. 

Menus de ajuda J 
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Cálculo e Configuração 
dos ângulos de saída 

Cálculo e Configuração 
dos raios de arredondamento 

Acerto automático das 
Almas e Nervuras 

Acerto do volume da 
Pré-forma 

Modificações promovidas 
na Pré-forma a critério do usuário 

Impressão das listas 
de pontos da peça e cavidade. 

Relatório final 
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APÊNDICE B 

LISTAGEM DO PROGRAMA AXIFORJA 

PROJETO DE MA TRIZES DE FORJAMENTO À QUENTE 
PARA PEÇAS AXISSIMÉTRICAS COM REBARBA. 

,. ., ,. PROGRAMA AxiFORJA- modulo principal - FORDL l.C ,. Projcto:FORDPRO.PRJ ,. ,. dcsmvolvido por ALEXANDRE VlECELLI ,. ,. para Disscrtacao de Mestrado ,. PPGEtvfM - UFRGS ,. Orientador: Pro( Dr. LI RIO SCHAEFFER ,. -,. Versao Ell:perimcntal 1.0 I ,. Data desta situacao: 1211 0/9 5 

llinclude <graphics.h> 
llinclude <stdlib.h> 
llinclude <dos.h> 
llinclud.: <math.h> 
11 include <stdio.h> 
llincludc <timc.h> 
ll include <dir.h> 
ll includ.: <bios.h> 

#d.:fmc ESC Oxlb 
lld.:fmc ACIMA Ox48 
lldefm.: ABAIXO Ox50 
#defmc ESQUERDA Ox4b 
lldefme DIREITA Ox4d 
lldefme PGUP Ox49 
#define PGDN Ox51 
lldefme ENTE R OxOd 
lldefme BS Ox08 t• Backspae~: = volta espaco•/ 

---., 

., ., ., ., ., ., ., ., 
., ., 

lidefme SAlDA 10000 !•Valor exagerado em loop para indicar sua snida•/ 
lldefme Pl 3.14159265359 

intmaxx=200, mny, t•definicao dos valores maximos de teta•! 
doublc xglob, yglob; t•valorcs x e y de tela aparcnh:s •t 
int irot~O; t•defmc se deve(!) ounao(O) havt:r rolacao da peca •t 

t• varinvcl do nome do arquivo da peca usina da •t 
d1ar nrq_ usi[ 15)= {'S', 'E','M','_', 'N','O','M','E','. ','V','l','E','\0'}; 

void mt:nu_principal(void); 
void inicializacao(void); 
void limpa _arca(int, int, int, int, int); 

struct vi.:wportt}pe info; !•Estrutura de TELA •t 
extem \'Oid apresent.acao(); 
void dispositivos(void), projeta_ cavidadc(void); 
void projeta _geratriz(void), banco_ dados(void); 

t• Funcoes GERAIS0/ 

int graf_gctdtc(int, int), get _tecla(void); 
void revers<:(int, int, int, int), graf_string(int, int); 

/
0 1\uu:o-.--s do menu DESENHO DA PECA USrNADA*/ 

void ddine_tela(void); 
void grid(void), desenho _usi(void), rotacao(void); 
void apagar(void), imprimir(void), arquivos(void), banco_ dndos(void); 
extem void banco_maq_folja(), banco_rnat_foljndo(), banco_mnt_matriz(); 
cxtcm void banco_temperaturas(), banco _lubrifica(), banco_mot_spiuo:l(); 
void contndor(int, char), descnha_peca_princ(void); 
void adicionar(void), rctas(void), cirautfercncins(void); 
void poligonais(void), gera _por_ coord(int); 
void ajuda_mcnu(int); 
int tela_graftvoid); 
cxtcm int redcscnha(int ); 
void ooncord_arco(int),mira(int, int, int); 
cxtem void imprime_relatorio(), imprime_tol(); 

/*funcoes de ARQUIVO de peca usinada. arql • •t 
struct arq I { 

int ponto; 
double xpos; /•Estrutura de arquivo de pcc:1 ax.issimctrica•/ 
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doubl..: ypos; 
double raius; 
int irldicc; 
stmct arq I *proximo; 
st.mct arq I •anterior; 

} ponto _peca; 
struct arql •ultimo; /•Ponteiro para o ultimo elemento da lista ' / 
stmct :nq I ' primeiro; !•Ponteiro para o primeiro elemento da lista'/ 
st.ntct arq I "primorot; /• Ponteiro p/ o primeiro elern. da lista de: rotacao' / 
struct arq I •ultirot; /'Ponteiro p/ o ultimo elem. da lista de rot.acao•/ 
stnJct arq I "primometal; /' Ponteiro p/ primeiro el..:rn. da lista d..: sobn.:mcta 1'/ 
stmct arql ' uhimctal; !•Ponteiro p/ o ultimo elem. da lista de sobrernctal ' / 
extcm stn1ct ar<JI "primopre; ,.Ponteiro p/ primeiro clcm. da lista da prcfom1a'/ 
cxtcm stnlct arql 'ultiprc; ! 'Ponteiro p/ o ultimo elem. da lista da prcfonna'/ 
extcm stmct arql •primocav; /'Ponteiro p/prim. clcm. da cav. fUlnl cloontracao' / 
extem struct ar<1l 'ulticav; /'Ponteiro plprim. elem. da cav. fmal cloontracao•/ 
void annazcna_ponto(struct arql ' i, stn1ct arql .. ultimo); 
void armazcna_rotacao{Slnlct arql •c, stn1ct arql ••ultirot); 
void lista_pontos(void), salva_arquivo{void), carrcga_nrquivo{void); 
void problema_ espaoo(void), cria_ arquivo{void), procuro _arquivo{void); 
void aviso_ arq(void); 

''····-------- ·-··--··-······----····· ., ,. PROGRAMA PR1NCJPAL ' / 1'-·- _____ ., 
ma in() 
{ 
doublc b; 
I' aprescntacao(); •t 
irlicializ.,cao(); 
ba((double)irlfo.bottom'911 0-1 )'maxx/((double)irlfo.rig)lt'3/4-1 ); 
iftb-lloor{b)<0.5) maxy=floor(b); 
else maxy=c.!il(b); 

primeiro--ultimo=primorot=ultirot=NULL; /' irliciali1.n ponteiros de ARQUIVOS"/ 
primometal~ultimctai=NULL; 

menu _principal(); 
rctum(O); 

} ,. ~ ,. Funcocs do PROGRAMA PR1NCIP AL ., ,. __________________ ., 
void irliciali7..acao() t• INICIALIZA a parte grafica •t 
{ 

} 

irlt driver, mode; 
driv..:r-DETECT; 
initgraph(&driver, &mode, ""); 
getvicwsettirlgs((struct viewporttypc fnr 0 ) &irlfo); 

void menu _principal() !• Dispoem o 1\ffiNU PRfNCIPAL •t 
{ 
char cho; 
irlt altura, esoolha= I, sair, oount=7; 
WIÍon tecla { 
irltc; 
dlarch[2) ; 

}se; 
t• Descnha molduras*/ 

setoolor(l 5); 
rcctangle(irlfo.rigjlt/4, O, info.right, irlfo.bottom0 91l O); 
rcaang)c(O, O, irlfo.right, info.bottom); 
line(O, irlfo.bottom/2, info.right/4, uúo.boUom/2); 

!•Desenha quadro em arul'/ 
limpa_area(2, 2, info.rig)lt/4-2, info.boUom/2-2, BLUE); 
altura- uúo.bottom/20; 

/'Constroi menu principal'/ 
outtcxtX}~3. altura," MENU PRlNCIPAL "); 
ouuext:<y(3, altura'2. "I"); 
ouucxtxy(3, altura•3, "2"); 
ouuext),:y(3, altura*4, "3"); 
outtcxtl:y(3, altura•5, "4"); 
outtextx)'{3, altura 06, "5"); 
outtextxy(3, altura•7, "6"); 
outtcxt:-.)'{3, altura•8, "7"); 
outtext:-.')'(3, altura• ti , " Programa AxiFORJA"); 
outtext:-.)'(3, altura*l2," Versao 1.01 1995"); 
outtextxy( 44, altura*l2-2, "- "); 
outtextX)'(7, altura'l4, "desenvolvido por:"); 
outtcxt>.)'(7, altura•! 5, "ALEXANDRE VIECELLI"); 
ouUextx-y(7, altura*J6," UCS • DEMC"); 
outtcll.1ll.-y(4, altura' I&, " Orientador:"); 
outtextxy(4, altura*19," URJO SCHAEFFER"); 
ouuext,..)'(4, alturn*20," UFRGS-PPGEMM-LTM"); 
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setcolor ( 12 ); 
ouUeru<y(l7, altura*2, "DESENHA PECA"); 
outteldJ..'Y(17, altura*3, "BANCO DE DADOS"); 
ouuextxy(17, altura•4, "PROJETA CAVIDADE"); 
outtext>.'Y(17, altura*5, "PROJETA PRE-FORMA"); 
ouuem'Y(17, altura*6, "IMPRIMIR"); 
ouuem'Y(17, altura•?, "PARA O SISTEMA"); 
outtext>.'Y(17, altura•&, "AJUDA"); 
/•Coloca a primeira opcao em modo REVERSO•/ 
rcverse( 15, altura•2-2, info.rigltt/4-2, altura*2+8+2); 
do ( 
sc.c=get_tccla(); 
il{sc.ch(O]= ENTER) sc.dt[O]; (dtar)escolha + '0'; 
sair= I; 
dta=sc.dt(O); 
if(sc.dt(O)- =OxO && sc.dt( I ]>=59 && sc.ch[ I )<=65) 
cha=sc.ch[ I) + 'I'- 59; /0 Utiliza teclas FI ate' F7'/ 

switdt(dta) { 
case OxO: 

reverse(l5, altura•( escolha+ I )-2, 
info.rigltt/4-2, altura•(escolha+ I)+ I O); 

iftsc.ch( I ]= ACI!vlA) escoUta-; 
il{sc.ch( I ]= ABAIXO) escolha++; 
iJlescolha>cotmt) escoUta= I; 
iftescolha<l )escoUta~unt; 
rcvcrse(l5, altura•(escoUta+l)-2, 

info.rigltt/4-2, altura*( escolha+ I)+ I O); 
sair=O; 
brcak; 

case 'I': 
desenha _peca _princ(); 
break; 

case '2': 
banco_dados(); /0 lnfonnacocs gerais do sistema de foljamento*/ 
break; 

case '3': 
iftstrcmp( arq_ usi, "SEM _NOME. VIE")) 
projeta_ cavidade(); 

clsc ( 

} 

aviso_ arq(); 
menu _principal(); 

break; 
case '4': 

if(strcmp(anLusi,"SEM_NOME.VIE")) 
projcta _geratriz(); 

clsc ( 
aviso _arq(); 
menu _principal(); 

} 
break; 

case '5': 
imprinúr(); 
break; 

case '6': t•Sai para o sistema•/ 

default: 

limpa_area(info.right/4, info.bottom'9/ l 0+2, info.rigltt/2-2, 
info.bottom-2, 12); /*Desenha quadro em vermeU10 claro•/ 

setcolor( 15 ); 
outtextxy(info.right/4, info.bouom•l9120-altura/2, 

" Tem certeza que "); 
ouUext:o.')~info.rigltt/4, info.bottom•l9/20+altura/2, 
" quer sair? (SIN)"); 

for(;;) ( 
dta=toupper(getdt()); 
if(cha=='S' 11 cha=='N') 
break; 

} 
if ( cha =='N') { 
limpa_ arca(info.rigltt/4, info.bottom*9/ l O, info.rigltt/2-2, 
info.bottom-2, O); /0 Apaga quadro vcmtelho claro*/ 

menu _principal(); 
} 
il{dta= 'S') break; /*Se 'S', sai do switd1 c do programa •t 
case '7': 

ajuda _menu( I); 
me.tu _principal(); 
break; 

me.m _principal(); 

} while(!sair); 
closegraph(); 
exit(O); / •Sair do programa0/ 
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!•---·-------
_________ ., 

, . FUNCOES GERAJS ., ,. ------------., 
void limpa_area(xl, yl, x2, y2, cor) 
int xl, yl, x."2, y2, cor, 

/*faz quadro na oor indicada*/ 

{ 

} 

scúillstylc(SOLID _FILL, cor); 
bar(xl, yl, x2, y2); 

int gr.tf _getdte(x,y) /"pc!!!il numero inteiro e coloca em (x,y)•/ 
/*e' possível usar backspacc•t int X, y; 

( 

} 

d1ar c(2]; 
int i aO, n; 
d1nr s[6]• {'\0','\0','\0','\0','\0','\0'}; 
c[I]~'IO'; 

do { 
c[O ] ~getdl(); 

i f(e[O]=~ESC) retum(SAIDA); !•valor elevado indicando pnrndn•/ 
ifte(O]= BS && i>O) { 
s[i ); '\0'; 
i-; /*retoma posicao de impressao do caracter•/ 
limpa_oreo(x+B*i, y, x+B•i+B, y+B, GREEN); 

} 
if(c(O]>~·o· && c[OJ<;'9') { 

} 

outtcxtxy(x+B•i, y, c); /*coloca digito na tela*/ 
s[i]ac[OJ; 
i H ; /*modifica a posicao de impressao do c:~racter*/ 

ift(e[OJ<'O' ! c[OJ>'9') && c[OJ!=BS) break; 
} whilc (i<6); 
n~atoi(s); /*trnn.sforma string em inteiro*/ 
i.ftn>2000) n~2000; /*retoma no maximo o valor de 2000 *f 
retum(n); 

int get_tecla() /* O!xern valor da tecla, inclusive ESPECIAL */ 
{ 
union REGS r, 
r.h.ah"{); 
retum int86(0xl6, &r, &r); 

} 

void reverse(xl , yl, x2, y2) /*Inverte QUADRO*/ 
int xl, yl, x2, y2; 
{ 

} 

int sizc; 
void •buf; 
sizc: imngesizc(xl, yl , x2, y2); 
buf"'malloc(size ); 
getimngc(xl, yl, x2, y2, buf); 
putimage(xl , yl, buf, NOT_PlJf); 
ITce(bul); 

void graf_string(x,y) 1• Pe!!il caracter por caracter c colOC3 em uma •t 
int x, y; /* string na posicao (x, y) da tela. */ 
{ 
d1are(2[; 
int i~O; 
c[l ]"''\0'; 
do ( 
c[0}9oupper(getd10); 
iftc[OJ==ESC) retum; 
iftc[0]55BS && i>O) { 
arq_usi[i)='IO'; 
i-; /*retoma posicao de imprcssao do caracter*/ 
limpa_area(x+B*i, y, x+B*i+B, y+B, GREEN); 

} 
ift(c[OJ>='A' && e(O[<='Z')I;(c[OJ>='O' && c[0[<='9')) { 
ouUextxy(x+B*i, y, c); /*colOC3 caracter na tela•/ 
arq_usi[ iJ=c[OJ; 
H t ; /*modifica a posicao de impressao do caracter•/ 

l 
it{!(e[O]>='A' && e[O(<-'Z') && !(c(O[>~'O' && c[0[<-'9') && c[O(!- OS) 
hreak; 

) whilc (i<B); 
arq_usi[i)='.'; t• Ex1ensao do arqu ivo • . VJE */ 
arq_usi[i+ l]='V'; 
arq_usi[i+2J='['; 
nrq_ usi[ i+ 3(='E'; 
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} 

arq_usi( i+4]~\0'; 

rctum; ,._______________ ., 
I* f1JNCOES DO ME N U P R I N C I P A L ,. _________________ ., 
void dispositivos() t• DISPOSITIVOS cxi!.tentcs •1 
{ 
chard1; 
int altura: info.bouorn/20; 
sctfillstyle(SOUD _FILL, BLUE); 
bar (2,2,info.rigltt/4-2, info.bottom/2-2); 
outtextxy(3, altura, " DISPOSITIVOS"); 
outtcXll\.)~15, altura•), "TECLADO"); 
oUUextxy(l5, altura*4, "MOUSE"); 
sctoolor( 15 ); 
oUUe>.1xy(3, altura•), "I"); 
outtc>.tll.-y(3, altura*4, "2"); 

., 

limpa _area(info.right/4, info.boltom•9/l 0-t 2, info.right/2-2, 
info.bottorn-2, 12); /*Desenha quadro em vem1clho claro•/ 

dlc gctd1{); 
switd1(ch) { 
case ' I': 
outtel\1:\'}'(info. ril!)lt/4, info.bottom* l9/20-u lturu/2, 

"Teclado acionado"); 
outtc>.1>.')'(in fo.rigltt/4, info.bouom* l9/20+altura/2, 

" Aperte uma tecla"); 
gctdl(); 
break; 

case '2': 
ouUexl)>)'(info.rig)lt/4, info.bottom*l9/20-altura/2, 

" Nao aocssa MO USE"); 
outtcxtl\)'(info.rig)lt/4, info.bottom0 19/20+altura/2, 

"Aperte uma tecla"); 
getdl(); 
brcak; 

} 
limpa _arca(info.rig)n/4, info.bouom*9/l 0+2, info.rigltt/2-2, 

info.bottom-2, O); 
menu _principal(); 

) 

void desenha _peca _princ() 
{ 
union tecla { 

int c; 
d1ar d1(2]; 

} se; 
int alturaa info.bouom/25; 

I* Ftmcao para DESENHAR A PECA USINADA *I 

int ootmta7, csooUta=l , sair; 
limpa_area(info.right-120, info. boltom-altura, 
info.rigltt-1 O, info.bottom-4, O); 

sctoolor( 12 ); 
limpa_ arca(2, 2, info.rigltt/4-2, info.bottom/2-2, BLUE); 
outtextxy(3, altura, " DESENHAR PECA"); 
outtcxiX)'( l 5, altura*2," DEFINE TELA"); 
outtexl.xy(l 5, altura•), "GRID"); 
ouuextxy( l 5, altura*4," DESENHO"); 
outtexlxy{15, altura*5," ADICIONAR"); 
outtextxy(15, altura*6, • ARQUIVO"); 
outtextxy(15, altura•?, • APAGAR"); 
outtexlll.-y{l5, altura•s, • AJUDA"); 
sctoolor( 15 ); 
OuUCXlX)'{), altura 0 2, "I"); 
oUUeX1xy(3, altura•) , "2"); 
oUUexl.xy(3, altura0 4, "3"); 
outtexi.X}'(l, altura•S, "4"); 
OUUCXll\}'(3, altura 06, "5"); 
outtexl.\)'(3, altura •7, "6"); 
outtext>.)•(l, altura•s, "7''); 
ouucxt:>.)'(info.rigJ!t-8•(2+strlen(arq_usi)), info.bouom-aiUJrn , 
arq_usi); /0 Coloca NOME do arquivo*/ 

limpa_ area(2,info.bouornl2+2,info.rig)tt14-2, info.bouom-2, OREEN); 
outtcl\1>.)'(3, info.bouom/2+altura•2, "F4 REDESENHA''); 
ouuext>.')'(3, info.bouoml2+altura*3,"ESC MENU PRJNCII'AL"); 
/•Coloca a primeira opcao em modo REVERSO*/ 
rcversc( l 5, altura*2-2, info.right/4-2, altura*21812); 
do { 
sc.c=gct_tecla(); 
iftsc.ch[OJ==ENTER) sc.ch(OJ=(dlnr)csoolha + '0'; 
saira l; 
switdl(SC.dl(O]) { 
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case Oxil: /"Teclas Especiais•/ 
iftsc.d![l )= 60 0 SC.dl( I )= 62) { 
limpa _area(2, 2, info.right/4-2, info.bollom/2-2, BLUE); 
iftsc.dJ[I )= 62) redescnha(irot); t•Tccla F4 acionada•/ 

} 
reverse(J S, altura•(esoolha+ I )-2, 
info.ri~ú4-2, altura•( escolha+ I)+ lO); 

if\sc.d![l )= ACH.,{A) esooU1a-; 
if(sc.dJ[I )==ABAIXO) escolha++; 
if( escoU!a>oount) escolha~ I ; 
if(escoU!a<l) escolha=oount; 
t•Cotoca em vídeo rever.;o aproxima opcao•t 
rever.;e( 15,altura•(esoolha+ I )-2, 
info.righú4-2, altura0 (escoD1a t I ) t iO); 

sair=O; 
break; 

case 'I': 
de f me _tela(); 
break; 

ca.se '2': 
grid(); 
break; 

case '3': 
desenho _usi(); 
break; 

case '4': 
adicionar(); 
break; 

case '5': 
arquivos(); 
break; 

case '6': 
apagar(); 
break; 

case7: 
ajuda_menu(2); 

break; 
case ESC: 

limpa_ area(2,info.bottom12+altura, 
info.rigjJt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

menu _principal(); 
break; 

} 
}while(!sair); 
desenha _peca _princ(); 

} 
void bnnoo_dados() !• Fun: tEo para escolha d.: parjmctros do processo •1 
{ 
union tecla { 

int c; 
d 1ar dJ (2); 

) se; 
int altura=info.bottom/25; 
int ootult~6, escolha=!, sair; 
limpa_ area(info.rig)Jt-120, info.bottom-allura, 

info.right-1 O, info.bottom-4, O); 
sctcolor( 12); 
limpa_an:a(2, 2, info.rigJ!t/4-2, info.bottom/2-2, BLUE); 
outtext11:y(J, altura,'' BANCO DE DADOS"); 
ouuextx')'(l5, altura 0 2, "t-.lAQUINA DE FORJAR"); 
ouuextx')'( l 5, altura•), "MATER. DO FORJADO"); 
outtextx')'( l5, altura0 4, "MA TER. DA t-IA TRIZ"); 
ouuext.'\')'( 15, altura• 5, "TEMPERATURAS"); 
outtextxy(l5, altura•6, "LUBRIFICACAO"); 
ouucxtx')'(15, altura•?, "AJUDA"); 
setoolor(l5); 
outtextx')'(J, altura•2, ''I"); 
OUUCldX)'(J , altuta0 3, "2"); 
outtextx')'(J, altura•4, "3"); 
ouUextx'}O. altura•5, "4"); 
ouUcxtx-y(J, altura•6, "5"); 
ouUextxy(J, altura•?, "6"); 
limpa_arca(2,info.bottom/2+2,info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
outtextxy(J, info.bottom12+altura 0 3,"ESC MENU PRINCIPAL"); 
!•Coloca a primeira opcao em modo REVERSO•/ 
reverse( l 5, altura0 2-2, info.right/4-2, altura 02+8~ 2); 
do { 

SC.<?gct_tecla(); 
if(sc.d!(O]= ENTER) sc.d!(O]=(d!ar)cscoU!a + 'O'; 
sair= I; 
switd!(sc.d!(O)) { 
cascOxO: /•DESLOCA FAIXA•/ 

reverse(l5, altura0(escoU!a+ l)-2, 
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} 

ínfo.right/4-2, altura•(cscoUJa+ I)+ lO); 
iftsc.d1[1 )= ACIMA) escoU1a-; 
if{sc.d1[ I )= ABAIXO) csooU1a++; 
iftescolha>count) escolha=!; 
iftescolha<l) escolha; count; 
!•Coloca em video reverso a proxima opc:10•/ 
rev~l S,alturn•(escoDla+ I }-2, 

info.ri@Pt/4-2, altura •c escolha i I)+ I O); 
sair-O; 
break; 

case 'I': 
banco _maq_forja(); 
brcak; 

case '2': 
limpa_arca(2,info.bottom/2+altura, 
info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

outtelltxy(3, ínfo.bottom/2+altura, " ~.fETO I)() DE CALCULO"); 
oUUextJ..')'(J, info.bottoml2+altura•2-4," DA TENSAO DE"); 
outtexu')'(3, info.bottom/2+altura•3-8, " ESCOAMENTO"); 
ouuextll')'(3, info.bottom/2+altura•4, "(I) EXPONENCIAL"); 
ouuextl\')'(3, itúo.bottom/2+nltura•S, "(2) Sf'I1TEL"); 

ajuda_menu(7); 
reverse(30, info.bouom/2+altura•4-2, 
info.right/4-2, itúo.bouom/2+nltura•4+ I O); 

C0Wlt: 2; 
esooUm; J; 
do { 
sc.c=get _tecla(); 
if(sc.dJ[O)= ENTER) sc.dl[O)'z{dlar)cscolha + 'O'; 
sair- I ; 
switch(sc.d1(0)) { 
case OxO: /"DESLOCA FAIXA•/ 
reverse(30, info.bouom/2+altura•(escoUJa+3}-2, 

info.ri@Pt/4-2, info.bottom/2+altura •(escoU1a+ 3}+ I O); 
if(sc.ch[ I )= ACIMA) escolha-; 
iftsc.ch(l )= ABAIXO) escolha++; 
iftescolha>count) escolha=); 
if(escolha<l) escofuaccount; 

t•Cotoca em video reverso aproxima opcao•/ 
rev~30,info.bOUom/2+altura•(escoUla+ 3}-2, 

info.ri@Pt/4-2, info.bottom/2+altura•(csooUJn+3)+10); 
sair-O; 
break; 

case'!': 
limpa_ area(2,info.bottom/2+altura, 

info.ri@Pt/4-2, itúo.bottom-2, GREEN); 
banco _mat_forjado(); 
break; 

case '2': 
banco_ mat _ spiUel(); 
break; 

case ESC: 
limpa_ area(2,info.bottom/2+altura, 

info.ri@Pt/4-2, info.bouom-2, GREEN); 
banco_ dados(); 
break; 

} 
}while(!sair); 
limpa_ area(2,info.bouom12+a ltura, 

info.right/4-2, ínfo.bouom-2, GREEN); 
brcak; 

case '3': 
banco mat matriz(); 
break; -

C:lSC '4': 

case '5': 

banco _tc:mpernturas(); 
break; 

banco lubrifica(); 
break; 

case '6': 
ajuda_m~m(3); 

brcak; 
C.1SC ESC: 

limpa_area(2,info.bottom/2+altura, 
info.right/4-2, info.bouom-2, GREEN); 
m~m_principal(); 
break; 

}while(!sair); 
menu_pritlcipal(); 

} 
void imprimir() t• Funcaopara IMJ1RIMJR ARQUIVOS •t 
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{ 
time_t lt; 
Wlion REGS r; /*Variavcis de impressa o de tela*/ 
Wlion tecla { 
intc; 
d1ard1[2); 

} se; 
WlSÍ!lJled char status; 
!>truct arq I *informa; 
int i, porta; 
char cha; 
int altura=info.bouom/25, sair, COWlt=2, escolha=!; 
limpa_ area(2, info.bouom/2+2, 

info.right14-2, i.nfo.bouom-2, GREEN); 
setcolor( 15); 
outtextx)'(3, info.bouornl2+altura*2+ I, "PORTA DA IMPRESSORA"); 
ouUextxy(3, info.bouom/2+ahura*4," 1- LPTI"); 
outt.extxy(3, info.bouorn/2+altura*5, "2- LPT2"); 
reverse(30, info.bouornl2+alt.ura•4-2, 

info.rigjlt/4-2, info.bouom/2+altura*4+ I O); 
do { 
sc.crgct_tecla(); 
iftsc.ch[O]==ENfER) sc.ch(O)=(dlar)escoUJa + 'O'; 
sair= I; 
switdJ(sc.ch[O)) { 

} 

case OxO: 
reverse(30, info.bottom/2+altura*(escoU!a+3}-2, 

info.rigjJt/4-2, info.bouom/2+altura*( escolha+ 3 )+I O); 
if{sc.d1( I )==ACIMA) escolha-; 
il\sc.ch( !]==ABAIXO) escolha++; 
if( escolha>cotml) escoU1a= I; 
if(escoU1n< I) escolha=cotmt; 
rcversc(30, info.boltorn/2+altura *( escoU1n+ 3}-2, 

info.right/4-2, info.bouonJI2+altura•(esooUJa+3)+ lO); 
sair=O; 
break; 

case 'I': 
porta~O; 

break; 
case '2': 

porta=!; 
break; 

} while(!sair); 
limpa_ nrea(2, info.boltom/2+altura*2, info.rig)tt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
biosprint(l, O, porta); 
status=biosprint(2, O, porta); 
altura=info.bouonJ130; 
whilc(status<Ox80 11 status>OxBF) { /*Ox80= bit 7 de AH acionado = impressora pronta•/ 

limpa _area(info.rig)Jt/4, info.bouom•9/J 0+2, info.rig)Jt/2-2, 

} 

info.bouom-2, 12); /*Desenha quadro vermeU10*/ 
sctcolor(15); 
outtcxtxy(info.right/4, info.bouom*l9/20-altura-2," Erro na Impressora"); 
outtextx)'(info.rig)Jt/4, info.bouom*l9/20-2," C = cancelar"); 
outtcxlx)'(info.rig)Jtl4, info.bouom*19/20+altura-2," R =repetir"); 
dJa=toupper(gctd1()); 
limpa_ area(info.right/4, info.bouom*911 0+2, info.rigjlt/2-2, 
info.bouom-2, O); /*Apaga quadro vermelho*/ 

if(d1a=='C') menu _principal(); 
status=biosprint(2, O, porta); 

COWll=5; 
escolha=!; 
allura=info.bouom/20; 
Jimpa_area(2, 2, info.rig)Jt/4-2, info.boUom/2-2, BLUE); 
limpa_area(2, info.bouom/2+2, info.rig)Jt/4-2, info.bouom-2, GREEN); 
sctcolor( 12); 
outtextxy(IS, altura, " IMPR!lviiR"); 
outtextxy(l 5, altura•3," LISTAS"); 
outtextx)'( l 5, altura*4, "TELA"); 
outtextxy(l5, altura•s," RELATORJO FINAL"); 
ouUextx·y(l5, altura*6, "TOLERANCIAS"); 
outtextxy(I5, altura•?, "AJUDA"); 
setcolor(IS); 
outtextx)'(3, altura*3, "I"); 
outtextxy(3, altura*4, "2"); 
ouUextx)'(3, altura*5, "3"); 
outtextx)'(3, altura*6, "4"); 
outtextxy(3, altura*?, "5"); 
/*Coloca a primeira opcao em modo REVERSO*/ 
rcvcrsc(l5, nltura•J-2, info.rig)ltl4-2, altura*3+8+2); 
do { 
sc.c=gt.:t_tecla(); 
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if{sc.dl[O)= ENTER) sc.dl[O)=(dm)escolha + 'O'; 
sair= I; 
switdl(sc.dl[O)) { 

} 

case OxO: /*Deslocar FAIXA DE EX! BICAO*/ 
reverse(l5, altura*(escolha+2)-2, 

info.right/4-2, altu ra*( escolha+2)+ lO); 
iftsc.dl[I]==ACIMA) escoU1n-; 
iftsc.dl( I )= ABAIXO) escolha++; 
if(escolha>coWlt) escolha o i ; 
if( escolha< I) escolha=coWlt; 
/*Coloca em vídeo reverso aproxima opcao•/ 
reverse(l5,altura*(escoUJa+2)-2, 
info.right/4-2, altura•( escoU!a+2)+ I O); 

sair=O; 
break; 

case 'I': 
for(i ~O;i<4;i++) { 
informa =primeiro; 
i!{ i= I )infom1a=primometal; 
ifti= 2)informa=primopre; 
if{i;~J)informa=primocav; 
i!{ (primeiro && i==O)!I(primometal && i~~ I )i!(primopre && i- =2) 

} 
} 

!i(primocav && i= J)){ 
fjlrintftstdpm, "arquiv~ o/osln", arq_usi); 
if{i==O) fprinútstdpm, " Lista da meia seccao inicialln"); 
if{i== I) fprintftstdpm, " Lista da meia seecao do forjado fmalln"); 
if(i==2) fjlrintftstdpm, "Lista da meia seecao da pre-formaln"); 
if(i==J) fjlrintftstdpm, " Lista da meia scccao da cavidade com contracao\n"); 
fjlrintftstdpm, "PONTOS X Y RAIO INDICEin"); 
while(infom1a) { 

} 

fjlrintJ{stdpm," o/od", informa->ponto); 
fjlrintftstdpm, "11 %f", informa->xpos); 
fjlrintftstdpm, "11%f', infomUJ·>ypos); 
fjlrintftstdpm, "lto/of'', infom1a->raius); 
fi>rintftstdpm, "11%d\n", informa->indice); 
infonna=infom1a->proximo; 

fprintftstdpm, "~1Unidadc Metrica (mm)ln"); 
fjlrintlt stdpm, "~1\1''); 

break; 
case '2': 

limpa_area(2, 2, info.ri!Y•t/4-2, info.bottom-2, O); 
limpa_area(info.right/4, info.bottom*9/ l O+ I, info.ri!YJt-1, 
info.bottom-1, O); 

outtextxy(3, altura•2, " Programa AxiFORJA"); 
outteru:y(J, altura•J, " Versao 1.01 1995"); 
outtext>:y( 44, altura•J-2, "- "); 
lt=time(NULL); 
outte:>..txy(info.right/4, info.bottom-altura, ctime(&lt));/*DA TA-HORA •t 

limpa_ area(info.ri!YJI-120, info.bottom-allura, 
info.right-1 O, info.bottom-4, O); 

outtextxy(info.right-8*(2+strlen(arq_usi)), info.bottom-altura, 
arq_usi); /*Coloca NOME do arquivo•! 

int86(0x05, &r, &r); /*PR1NT SCREEN*/ 
getdl(); 
line(O, info.bottom/2, info.right/4, inlo.bottom/2); 
limpa_arca(4, info.bottom-altura02+2, 

úúo.right-8, Íllfo.bottorn-altura+ I O, O); 
brcak; 

case '3': 
lt=t.in1e(NULL); 
fjlrú1tftstdpm,"RELATORIO GERAL DO PROJETO DE PECA A.\.1SSIMETR1CA FORJADA In"); 
lj>rintftstdpm,"PROGRAMA AXIFORJA V 1.01\n"); 
fjlrintftstdpm,"ARQU1VO %sln", arq_usi); 
lj>rintftstdpm,"Data: o/oslnln", ctimc(&lt)); 
imprime_relatorio(); /*Vai ao modulo FORDL4.C*/ 
break; 

case '4': 
imprime_tol(); /• Vai ao modulo FORDL4.C*/ 
brcak; 

case '5': 
ajuda_menu(4); 
break; 

} while(!sair); 
menu _prÍilcipal(); 

} ,. ------· ....• , 
1• FUNCOES 00 ~lliNU DESENHO DA PECA USINADA •! 
t• ·---------•! 
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void dcftne _tela() t• Funcao para DEFINIR TAMANIIO DA TELA GRAfiCA •t 
l 
int altura=info.bottom/25; 
double b; 
d1ar stry(6J; 
limpa_area(2, 2, info.rigJiú4-2, info.bouom/2-2, BLUE); 
limpa_orea(2.info.bouoml2+2, info.ri~ú4-2 , info.bottom-2. GREEN); 
setoolor{1 5); 
outtextxy(3, info.bouom12+altura, " AREA GRAF1CA "); 
oUUext,.]'(3, info.boUom12+attura•3, "Qual o '>t maximo?"); 
ouucxtxy(3, info.boUom12+altura•4, "x max • "); 
maxx=graf_getche(70, info.bouom12+altura•4); 
iftmaxx<100)maxx Q 100; 1• Volorminimodcxna tcla •1 
b• ((double)info.bouom•9/ l 0-1 )0 ma:\:xl((doublc)info.right03/4-l ); 
if{b-floor{b)<0.5) ma"-y=floor{b); 
else ma,.:y=ceil(b); 

sprinú{stry, "o/od", mall:y); 
oUUem]'(3, info.bouom/2+altura•5, "y max ~"); 
outtextxy(70, info.bouom/2+oltura•s, stry); 
ouUextxy(3, info.bouom/2+allura•6, "Aperte uma tecla."); 
getdl(); 
limpa_ area(2,info.bouorn/2+allura, 

info.righú4-2, info.bouom/2+altura•8, GREEN); 
desenha _peca _princ(); 

} 
void grid() 1• Desenha malha de pontos na tela sraftca •t 
{ 
int x, y; 
)(Einfo.rigN/4; 
y- info.boUom•9/ 10; 
setoolor{ 14 ); 
line(x, O, x, y); !•Desenha Si~en1a Cartesiano modificado•/ 
line(x, y, x+5, y-11); 
line(x+5, y- 11, x, y-11 ); 
setlillstyle(SOLID_FILL, 14); 
floodfill(x+ 3, y-8, 14); 
line(x, O, info.ri~t, O); 
line(info.ri~t, O, info.rigpt-11 , 6); 
line(info.ri~t-11 , 6, info.ri~t-11 , O); 
floodfill(info.ri~t-8, 3, 14); 
oUUextxy(info.ri~t-8, 6, "x"); 
outtextx}{x+6, y-1 O, "y"); 
for{,.=info.rigJiú4; x<info.ri~t; x+ .. 20) 
{ t• 20 e' o tamanho •t 

for{y=O; y<info.bouom0 9/10; y+ .. 20) { t• da maU1a •t 
putpixel(x, y, I 5); 

} 
} 

iJty=O) line(x, y, X, y+5); 
il{x= info.righú4) line(x, y, x+5, y); 

setoolor{ I S ); 
desenha _peca _princ(); 

} 
void dcsCI~IO _usi() t• Desenha PECA USINADA na tela grnftca •1 
{ 
int sair, oount=3, csooU!a- 1, altura- info.bouom/25; 
uniootecla { 
int c; 
d1ard1(2); 

}se; 
limpa_ area(2,info.bouom/2+altura, 

info.rigllt/4-2, info.boUomf2+altura•7, GREEN); 
limpa_arca(2, 2, info.rigpt/4-2, info.bouom/2-2, BLUE); 
setoolor{ 12); 
ouucxtxy(3, altura," PECA USINADA"); 
ouucxtxy(l5, altura•] , "por coordenadas"); 
ouuextxy(l 5, altura•4," graficamente"); 
outtcxtx)~l5, altura•s," AJUDA"); 
setoolor{l5); 
ouuextxy(3, altura•J, "I "); 
outtextx]'(3, nltura•4, "2"); 
ouuem')'(3, altura•s, "3"); 
!"Coloca a primeira opcao em modo REVERSO•/ 
reversc(l 5, altura•J-2, info.ri~ú4-2, altura•J-! 812); 
do { 
se.C"'get _tecla(); 
il{se.d!(O]= .. ENrER) sc.d![OJ; (d!Ur}esCQU!a + 'O'; 
sail"' l ; 
switd1(se.d!(OJ) { 
case OxO: !•Desloca FAIXA DE EXlBICAO•/ 

revcrse( I 5, altura*( esoolha+2)-2, 
info.ri~ú4-2, altura•(csoolha+2) ~ I O); 

if(sc.d1( I )==ACIMA) escolha- ; 
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iftsc.dt( 1 )= ABAIXO) escolha++; 
ift escotha>coWlt) escolha • 1 ; 
ift escolha< 1) escolha-count; 
/"Coloca em \Ídeo re\·erso aproxima opcao*/ 
reverse(l5,altura*(escolha+2)-2, 
info.rigbt/4-2, altura*(escolha+2)+ I O); 

sair-O; 
break; 

case '1': /"Gera retas por ooordcnadns*/ 
ajuda_menu(8); 

ooocord _arco( 1 ); 
break: 

case '2': /*Gera retas graficamente. concordando com um arco*/ 
ajuda _mcnu(8); 

ooncord _ arco(2); 
break; 

case '3': 
ajuda_mcnu(6); 

break: 
} 

}while(!sair): 
desenha _peca _princ(); 

} 

void adiciooarO 1° Adiciooa detenninados elementos na peca desenhada 0
/ 

{ 
int sair. count=3. escolha= I , altura• info.bottom12S: 
Wl.ioo tecla { 

int C'. 

dtarch(2): 
} se: 
limpa_ area(2,info.bottom/2+altum, 

info.right14-2, info.bottom/2+alturn•7, GREEN); 
limpa_area(2. 2, info.rigpt/4-2, info.bouom/2·2. BLUE): 
setcolor( 12); 
outtcxtxy(3. altura. " ADICIONAR"); 
ouuextxy( I S, altura*3, " Reta"); 
oU!lcxtx~~ I S. altura*4, • Poligooo"); 
outlextxy( I S, altura • S, • Circunfcrcncia "); 
setcolor{ 15): 
outtext.~~3. altura0 3, "I"); 
OU!lcxt.,~O. altura*4, "2"); 
OU!lc~~3. altura•s, "3"); 
/*Coloca a primeira opcao em modo REVERSO*/ 
reYerse(l S. altura*3·2, info.rigJrt/4-2, alturn*3+8+2); 
do{ 

SC.C"'gct _tecla(); 
iftsc.dt(O)= El\l'fER) sc.ch(O)~(dtar)<.'Scolha + 'O'; 
sai.r=o l: 
switdt(sc.dt(O)) { 
case Ox'O: /*Desloca FAIXA DE EXIBICAO*/ 

reverse( 1 S, alt:ura*(escolha+2)-2. 
info.rigpt/4-2, altura*(escolha+2~ I O); 

iftsc.d![ 1 ]= ACUvl>\) escolha-: 
iftsc.d!(l )~ABAIXO) escolha++: 
iftescolha>count) escolha=): 
iftescolha<l) escolhaECOWlt; 
1°Coloca em video reverso aproxima opcao•/ 
reverse( I S.altura *( escolha+l)-2. 

info.rigpt/4-2. altura*( cscolha+2)+ I O); 
sai.J=O: 
break: 

case '1': 
retas(); 
break: 

case '2': 
poligooais(); 
break: 

case '3': 
circunfcrcncias(); 
break: 

} 
}whi le(~sair); 
desenha _peca _princ(); 

} 
void rotacao() t• REVOLUCIONA p!..'C:l em eixo axissimctrico •t 
{ 
suua arq I *informa: 
suua arql •conforma: 
ift~primometal) infonna"'j)rimciro: 
else infonna"'j)rimometal: 

whilc (informa) { 

B-11 



} 

} 

infomta->>:pos~(infomta->xpos)/2 + info.rightl2; 
infomta->ypos"-'(infonna->ypos)/2 + info.boUom*9/40; 
infonna->raius=infonna->raius/2; 
infonna=infom1a->proximo; 

ift!primometal) infonna~primciro; 
clse infonna=primometal; 

while (infonna) { 

} 

coofomta={struct arql ") malloc(sizeoftpooto_pcca)); 
ift!oonfom1a) problema_ espaoo(); 
coofonna->pooto=infonna->pooto; 
coofonna->xpos=info.right0 5/4-infonna->xpos; 
coofomla->ypos=uúonna->ypos; 
coofonna->raius=infonna->raius; 
confonna->indice=infonna->uldice; 
amtaz.ena _rrucao( confom1a, &ultirot ); 
infomJa=infoml8->proximo; 

irot=l; 
redesenha( irot ); 

void arquivos() t• func.1o para TRABALHAR COM ARQUIVOS */ 
{ 
1111ion tecla { 

int c; 
dm dll2]; 

}se; 
dtardta; 
int sair, cowtt=5, escolha- ), altura=u1fo.bottomf20; 
limpa_area(2, 2, info.right/4-2, info.bottoml2-2, BLUE); 
limpa_area(2, info.bottomf2+2, info.right/4-2, info.botlom-2, GREEN); 
s.:tcolor( 12); 
ouuextx)'(3, altura," ARQUIVOS"); 
ouUextx)'(15, nltura0 3," CRIAR"); 
outtcxtxy(J5, altura0 4," CARREGAR PONTOS"); 
outtextx-y(J5, allura*5, " SALVAR PONTOS"); 
outtextx)•(J5, altura•6, " LISTAR PONTOS"); 
outtextx-y( 15, altura•?, " AJUDA"); 
sctcolor( 15); 
outtextx)'(3, altura 03, "I"); 
outteXIKy(3, altura 04, "2"); 
outtcxtxy(3, altura•s, "3"); 
outteXIxy(3, altura•6, "4"); 
outtextx1'(3, altura•?, "5"); 
!•Coloca a primeira opcao em modo REVERSO*/ 
reverse(l5, altura03-2, mfo.right/4-2, altura03+8+2); 
do { 
sc.c=gct _tecla(); 
iftsc.d!IOJ= ENTER) sc.dl[OJ=(dtar) escoUta + 'O'; 
sair= I; 
switdt(sc.d![O]) { 
case OKO: /*Deslocar FAIXA DE E:)~,'JBJCAO*/ 

rcvcrse(15, altura•(cscolha+:l)-2, 
utfo.rig)tt/4-2, altura*( escollia+2)+ I O); 

iftsc.dt[l ]==ACIMA) cscoU1a-; 
iftsc.dt[l )==ABAIXO) escolha++; 
iftcscollin>cowtt) escoU1a=l ; 
ift cscollia<l) escolha=cotmt; 
!•Coloca em vídeo reverso aproxima opcao•/ 
revcrse(15,altura•(escollia+2)-2, 

case 'I': 

case '2': 

C.1SC '3': 

Íltfo.rig)lt/4-2, altura•( escoUw+2)+ I O); 
sair-O; 
break; 

cria_arquivo(); 
break; 

iftprimeiro){ 
altura=utfo.bottom/25; 
limpn_area(info.rig)tt/4, info.bottom0 9/l 0+2, info.rig)lt/2-2, 
info.botlorn-2, 12); /0 Descnha quadro venneUto0/ 

setcolor( 15); 
outtextxy(info.rig}lt/4, info.bottom*l9/20-altura/2, 
" Apagar arquivo"); 

outtextx)'(info.rig)tt/4, utfo.botlom 0 19/20+alturaf2, 
" corrente? S I N"); 

dta=getch(); 
iftcha= 's11 dta= 'S') carrcga_arquivo(); 

else break; 
} else carreg~~_arquivo(); 

break; 
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salva_ arquivo(); 
break; 

case '4': 
I ista _pontos(); 
break; 

case '5': 
ajuda_menu(S); 

break; 
} 

} \\i1ile(lsair); 
limpa_ area(info.rigjJt/4, info.bottom•9/ l 0+2, info.rigllt12-2, 

info.bonom-2, O); !•Apag;t quadro vennclho•/ 
desenha _peca _princ(); 

} 
void apagar{) 1• APAGA o que foi desenhado na tela •1 
{ 
int altura=info.bottom/20; 
inltcste; 
stn1ct arq I •informa; 
limpa_ arca{2, info.bottom/2+2, 

info.right/4-2, info.bottom/2+alturu•7, GREEN); 
limpa_arca{2, 2, info.right/4-2, info.bouom/2-2, BLUE); 
setoolor( 12); 
outtexlxy{8, altura•2, "Limpa TELA GRAFICA"); 
seteolor( 15 ); 
outtexu:y(J, uúo.bouom/2+altura•2, "ESC volta"); 
outtexlll:y(3, info.bottom/2+altura•3, "ENTER oonlinna"); 
teste=getd1(); 
iftteste~=ESC) desenha _peca _princ(); 
else { 

} 

limpa_ area(O, O, info.rigjJt, info.bottom, O); 
while(primeiro) { !•Libera memoria alocada anteriormente•/ 

infom1a;primeiro->proxirno; 
free(infom1a ); 
primeiro=informa; 

} 
while(primorot) { /'Libera memoria alocada para lista de rotacao•/ 

informa;primorot->proxirno; 

l 
irot=O; 

frec(infonna ); 
primorot=infom1a; 

while(primomctlll) ( !•Libera memoria alocada p/ lista sobn:mctnl•/ 
uúorma;primometal->proximo; 
free( informa); 
primometal=mfom1a; 

} 
while(primopre) { t•Libera memorin alocada p/ lista pre-fonnu•/ 

Íl1fom1a;primopre->proximo; 
free(infonna ); 
primopre=uúonna; 

} 
while(primocav) { r• Libera mcmoria alocada p/ lista de <Xl!Jtracao•/ 

infom1a~primocav->proxilno; 

frec( infonna ); 
primocav=infom1a; 

primeiro><ultimo=primorot"'Uitirots NULL; 
prin1ometal=ultirnetalaNULL; 
primopre=ultipre=NULL; 
primocav=ultica\PNULL; 
strq>y(arq_usi, "SEM_NOME. VIE"); 
menu _principal(); 

inttcla _grafO /*Deslocamento do cursor na TELA GRAFICA •1 
{ 
tmion tecla{ 
intc; 
d1ard1[2l; 

}se; 
int ultura• itúo.bottom/25; 
int X"'uúo.right/2, y=uúo.bottomf2; 
int a• l O; !•constante que regula o passo do cursor•/ 
it1t size, in, fi; 
void •buf; 
size .. imagesize(O,O, 11, 11 ); 
if(size!=-1) buf=malloc(size); 

t• Desenha o quadro (x, y) •t 
r~ctangle(info.right/2, info.bottom•9/ l O, in fo.right"2/3, info.bottorn); 
linc(info.right/2, info.bottom• t9/20, info.rigW2/3, info.bot.tom• t9/20); 
outtextJ.:y(info.right/2+5, info.bottom•J9/20-14, "x • "); 
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outtell.tl.:y(info.right/2+5, info.bottom-14, "y ="); 
limpa _arca(2, info.bottom/2+altura, 
info.right/4-2, info.bottom/2+altura•s, GREEN); 

outtextx-y(3, uúo.bottom/2+altura, "ESC !l.ffiNU anterior"); 
outtcxtll.)'(3, info.bottom/2+altura•2, "SETAS movimento"); 
outtextxy(3, útfo.bottoml2+altura•3, "PGUP aumenta passo"); 
outtell.txy(3, útfo.bottom/2+altura*4, "PGDN diminui passo"); 
outtextxy(3, info.bottom/2+altura•5, "ENTER marca pooto"); 
gctimagc{x-5,y-5,x+.5,y+5,lmf); 
núra(x, y, 14); 
oontador(x, 'x'); 
oontador(y, 'y'); 
fi=x-5; 
in- y-5; 
do 
{ 
sc.c=get_tecla(); 

} 

iftsc.dt(OJ= Ox'O) { 
switd1(sc.dt( I]) { 
caseACfMA: 
putimage(fi,i.n,buf,COPY _PUT); 
y-=a; 
if{y<l) y= l; 
oontador(y,'y'); 
in=y-5<=1? I: y-5; 
fi=x>=info.right-5? info.right-11: x-5; 
getimage(fi,in,fi+ li ,in+ li ,buf); 
mira(x,y,14); 
break; 

case ABAIXO: 
putimage(fi,in,buf,COPY _I'UT); 
y+:::a~ 

ifty>info.boUom•9/ l 0-1) y=uúo.bottom•9/ l 0-1; 
oontador(y,'y'); 
in=y-5<= I? I: y-5; 
fi=x>=utfo.right-5? info.right-11: x-5; 
getimage{fi,in,fi+ ll ,in+ li ,buf); 
mira(x,y,l4); 
break; 

case DIREITA: 
putimagc(fi,in,buf,COPY _PUT); 
x+=a; 
iftx>info.righH) x: into.right-1; 
contador( x, 'x'); 
in=y-5<=1? 1: y-5; 
fi=x>=info.ri~tt-5? info.right-11: x-5; 
gctimage(fi,in,fi+ li ,in+ ll,buf); 
mira(x.,y,l4); 
break; 

case ESQUERDA: 
putimage(fi,ut,buf,COPY _PUT); 
x..::a; 
iftx<inlo.right/4+ I) x=info.right/4+ I; 
contador(x,'x'); 
in=y-.5 <,., 1? 1: y-5; 
fi =x>=info.right-5? info.ri~tt-11 : x-5; 
gctimage(fi,in,fi+ li ,in+ li ,buf); 
núra(x,y, 14); 
break; 

case PGUP: 
a+=IO; 
i({ a> 50) a=50; 
break; 

case PGDN: 
a-=10; 
ifta<l) a= I; 
brcak; 

dcfault: 
break; 

} while(sc.dt[OJ= OxO); 
putimage(fi,in,buf,COPY _PUT); 
iftsc.dt[OJ==ENTER) { 

} 

xglob=( double X x-1-( double )uúo.right/4 )•maxx/((double )info.right *3/4-1 ); 
yglob=(doublcXy· l )*maxy/((double)info.bottom•9/ l 0-2); 

limpa_ arca(info.ri~tt/2+ 37, in f o. bottom•9/ I 0+2, 
info.right/2+71, info.bottom*l9/20-1 , O); 

limpa _area(utfo.ri~lt/2+ 37, info.bottom* l9/20·~2, 
info.right*213-2, info.boUom-2, O); 

if(sc.dt[O)==ENTER)return( I); 
elsc return(O); 
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t•~a funcao oolocn uma mira de rifle na tela •t 
void mira(int x, int y, int cor) 
{ 
int kuS,jQ5; 
ifty<5) k"ry- I; 
iftx>info.right-5) j=info.right-x; 
setcolor( cor); 
line(x-5, y, x+j, y); 
line(x, y-k, X, y+5); 
setoolor( 15 ); 

} 

void oontador(i, ident) t• Funcao da tela _grafO •1 
int i; t• CONf ADOR- INDICADOR de posicao •t 
char ident; 
{ 
long intj; 
d1ar wi[ I O); 
if (ident ~~·x') { 
j~(long intXi-l-info.rigt•t/4)•maxx/(info.right "3/4-1 ); 
ltoa(j, Siri, I O); t• transfom1a j em string x •t 
limpa_area(info.right/2+37, info.bouom•9!10+2, 
info.right/2+71, info.bouom0 19/20-l , O); 

outtextxy(info.right/2+38, info.bouom0 19/20- 14, b'IJ'i); 
} 
if(ident=~'y') { 
j• (long intXi-1 )0 maxy/(info.boUom0 9/l 0-2); 
ltoa(j, Siri, 10); 1• transfomJa j em string y •t 
limpa _area(info.rigllt/2+ 37, info.bottom• I 9/20+2, 
úúo.right"213-2, info.bouom-2, O); 

outtext.:\]'(info.rigllt/2+ 38, info.bouom-14, Siri); 
} 

} 

~ ~ 
t• Funco.:s de AD1CAO ao desenho da peca usinada •1 
~ ~ 

void r.:tas() 1• Desenha RETA na tela grnliea •t 
( 

Ílll sair, COWlt=J , CSCOÜia~ l , aJtura=info.boUom/25; 
LUIÍOII tecla { 
intc; 
d1or ch(2); 

}se; 
int xl, yl, x2, y2; 
doub1e b; 
int x, y; t•variaveis provisorias para troca0/ 

limpn_area(2,info.bottom/2+alturn, 
info.right/4-2, info.bouom/2+altura•7, GREEN); 

limpa_area(2, 2, útfo.right/4-2, info.bouom/2-2, DLUE); 
setoolor( 12); 
outtcxt>.]'(3, altura, " Gerar RETA"); 
outtextx]'(15, altura•], "Graficamente"); 
outtextx]'(l5, altura0 4, "por Coordenadas"); 
outtextxy(J 5, altura•S, "Remover"); 
setoolor( 15 ); 
outtext>.'}~J, altura•), "I"); 
outtcxt>.]'(J, altura•4, "2"); 
outtextxy(3, altura• s, "3"); 

/
0 Colocn a primeira opcao em modo REVERSO"/ 

reverse( IS, altura•J-2, info.rigtlt/4-2, altura"3+8+2); 
do { 
sc.C"get _tecla O; 
iftsc.ch[O)•-ENTER) sc.d:J(O}=(chor) esooU•a + 'O'; 
sair= I; 
switch(sc.ch(O)) { 
case OxO: t• Destocar FAIXA. DE EXIBICAO•/ 

reverse(15, alturn•(escolha+2)-2, 
info.right/4-2, alturn•(escoU•a+2)+ I O); 

iftsc.dl( I )= ACI.MA) esooU1o-; 
il{sc.ch[l );;ABAIXO) esooUta++; 
if(esoolha>oount) escoUtoc l; 
ift escolha< I) escolha ;c;ount; 
/°Coloca em vídeo revt.TSO o proximn opcao0/ 

reverse(l 5,altura0(esoolha+2)-2, 
info.right/4-2, altura•(esooUta+2)+ I O); 

sair=O; 
break; 

case '1': 
tela _grafO; 
b-xglob•((double)info.right 03/4 -I )lmaxx + I -t (doublc)info.rigllt/4; 
iJtb-floor(b)>=O.S) xl =ceil(b); 

B-15 



clse xl-floor(b); 
b")'glob0{(double)info.boUom•9/ l O -2)/max'Y + I; 
iflb-floor(b)>=ú.5) yl"'<X!il(b); 
clse y I =floor(b ); -

tela _grafl); 
b:xglob0((double)info.rigln•J/4 -I )/maxx H t (double)uúo.right/4; 
if(b-floor(b)>=ú.5) x2"'«il(b); 
else x2=floor(b); 

b")'glob•((double)info.boUom•9t l O -2)/max'Y + I; 
if{b-floor(b)>=O.S) y2=ceil(b); 
else y2=floor(b); 

line(xl , yl , x2, y2); 
break; 

case '1': 
gcra_por_coord(l); !•Gera reta er~trepontos especificados•/ 
break; 

case '3': 
break; 

} 
}while(!sair); 

} 

void poligonais() t• Desenha um POL.IGONO na tela grnlicn •t 
{ 
int sair, cotut1=4, escoUta= I, alturn"'Utfo.bottom/15; 
uniontecla { 

int c; 
char ch[2]; 

} se; 
int xl , x2, yl , y2, x, y,testc>iJ; 
double b; 
limpa _area(2,info.boUom12+alturn, 

info.rigjJt/4-2, info.boUom/2+allura•7, GREEN); 
limpa_area(2, 2, Uúo.rigltt/4-2, info.boUom/2-2, BLUE); 
sctcolor( 12); 
outteX1Xy(3, altura, " Gerar POUGONO"); 
outtextxy(IS, altura•J, "Gralicamer~te"); 
outtextxy(IS, ahura•4, "por Coordenadas"); 
outtext.xy( IS, ahura•s," Preencher"); 
outteXlXy( I 5, allura06, " Remover"); 
setcolor( I 5); 
outtext.xy(3, altura•3, " I"); 
ouUeX1Xy(3, altura•4, "2"); 
outte:\'1xy(3, altwa•5, "3"); 
outtextxy(3, alturn•6, "4"); 
!•Coloca a primeira opcao em modo REVERSO•/ 

revcrsc(IS, altura•3-2, info.right/4-2, alturn°3 t8·t2); 
do { 
sc.c=gct_tocla(); 
iflsc.dt(O)==ENTER) sc.dtfOHd•ar) escolha + 'O'; 
sair= I; 
switd1(sc.ch[OI) { 
case OxO: !•Deslocar FAIXA DE E:\1B1CAO•/ 

rcvcrse( I S, altura•( esooUta+2)-2, 
info.rigltt/4-2, altura•( escoUta+2)+ I O); 

if(sc.ch[ I ]= ACIMA) escolha-; 
if(sc.dt[l )==ABAIXO) escoUta+~ ; 
if( escolha>count) cscoD1a= I; 
iftesoolha<l ) esooOJa=count; 
t•Coloca em vídeo reverso aproxima opcao•/ 
reverse(l S,altura0(cscolha+2)-2, 
info.ri!?Jttl4-2, altura 0(esoolha+2)+ I O); 

sair=O; 
break; 

case '1': 
tela _grafO; 
l?xglob•((doublc)info.right•)/4 -1)/maxx + 1 + (doublc)info.right/4; 
if(b-floor(b)>=O.S) xl =-ccil(b); 
else xl =floor(b); 

b=yglob0((double)info.boUom0 9/ IO- 2)/max'Y 11; 
if(b-floor(b)>=O.S) yl=ceil(b); 
elsc yl =floor(b); 

x=xl; 
y=yl ; 
do { 
teste=tcla _grafl); 
b=xglob•((double)inlo.right•3/4 - 1)/maxx -t l t (double)info.right/4; 
iftb-floor(b)>=O.S) x-2 =ceil(h); 
else x2=floor(b); 

b")'glob0 ((double)info.bottom*9/ l O- 2)/maxy -t· l ; 
if(b-floor(b)>=O.S) y2=ceil(b); 
clsc y2=1loor(b ); 

if(teste= l ) line(xl, yl, x2, y2); 
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case '2': 

xJ; x2; 
yl ;y2; 

} "1tile (teste== I); 
line(xl, yl, x, y); 
brenk; 

gera _por_ coord{2 ); 
break; 

case '3': 
tela _grafD; 
b=xglob•((doubl.:)info.rigt~t•)/4 -I )!maxx + I + (doublc)info.rigllt/4; 
i.f{b-11oor(b)>=0.5) xt =ceil(b); 
else x I =floor(b ); 

b-yglob0 ((doublc)info.bouom•9t l0- 2)/maxy ~ I; 

iftb-floor(b)>=0.5) yl =ceil(b); 
else y I =floor(b ); 

setfillstyle(UNE_FILL, I 5); 
floodfill(xl , yl, 15); 
break; 

case '4': 
brcak; 

} 
}while(!sair); 

} 

void circunferencias() t• Desenha CIRCUNFERENCI/\ na tela grafic:~ •t 
{ 
int sair, oount- 2, escolha= I, altura• info.boUom/25; 
un ioo t.:cla { 
int c; 
dtar dt(2); 

}se; 
limpa_ ar.:a(2,info.bottom/2+altura, 

info.right/4-2, info.bottom/2+nlturll0 7, GREEN); 
limpn_ar.:a(2, 2, info.right/4-2, info.bottom/2-2, BLUE); 
setoolor( 12); 
ouucxtxy(3,nltura, "Gera CIRCUNFERENCIA"); 
ouue~1xy(15, altura•)," Completa"); 
ouuextxy(IS, altura•4, " Arco"); 
sdoolor( I 5); 
ouucxtxy(3, altura•), "I"); 
ouuem')'(J, altura•4, "2"); 
!•Coloca 3 primeira opcao em modo REVERSO•/ 

reverse( I .5, altura•)-2, info.right/4-2, ahura•3+8+2); 
do { 
sc.c>=get_tecla(); 
iflse.dt(O]= ENTER) sc.ch(O]=(char) esooUta -t· 'O'; 
sair- I; 
switdt(se.ch(O]) { 
case OxO: !•Deslocar F AJXA DE EXJBICAO•t 

reversc( I .5, altura*( csoolha+2)-2, 
info.rigtlt/4-2, altura•(csoolha+2)+ I O); 

iftsc.ch( I ]=ACl~M.) escolha-; 
iftse.dt[l)= ABAJXO) escolha++; 
ift esoolha>oount) escolha a I; 
iftesoolha<l) escolha- oount; 
!•Coloca em \~deo reverso aproxima opcao•t 
reverse( I 5,ahurll0 (escoUta+2)-2, 
info.rigtlt/4-2, alturn•(esooUta+l)+ I O); 

sairaO; 
break; 

case 'I ': 
gera _por_ coord(3); 
break; 

CllSC '2': 
gera _por_ coord( 4); 
brcak; 

} 
}while(!sair); 

} 

void gera _por_ coord(ident) 
int idcnt; 

1• Funeao que GERA POR COORDENADA •t 
1• PONTOS, RETAS, POLIGONOS •t 

/ 0 idcnt==O --PONTO •t 
/ 0 idcnt=a J --RETA 0 / 

t•idcnt~=l- POLIGONAL •t 
t•idcnt==3 - CffiCUNFERENCIA •1 
t•it!.:nt= 4 - ARCO •1 

t• CIRCUNFERENCIAS c ARCOS •1 

int xl, yl , x, y, x2, y2, teste=O; t•variavds gcncricas•t 
int inicial, fmal, raio; t•variaveis de circwtfercncia•t 
int alturaainfo.boUom/20; 
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doublc b; 
do { 

limpa_ arca(2,info.bottoml2 +altura, 
info.right/4-2, info.bottom/2+altura*8, GREEN); 

outtexb:y(J, info.bottom/2+altura, "ESC para VOLT AR"); 
outtextxy(J, info.bottom/2 +ullura*2, "Qual o valor de x?"); 
xglob= graf_gctdte(15, info.bottom/2+allura*3); 
if(xglob==SAIDA) brcak; /*valor exagerado indicando parada*/ 
if(xglob>maxx) xglob; maxx; t •pcrmitc valor maximo de x•/ 
b~xglob*((double)info.right03/4 -I )/maxx + I + (doublc)info.right/4; 
if(b-floor(b)>=0.5) l\~ceil(b); 
else x=floor(b ); 

outtext"'Y(J , info.bottom/2+allura*4, "Qual o valor de y?"); 

yglob= graf_gctdte{l5, info.bottom/2+altura*5); 
iftyglob==SAIDA) break; /*valor exagerado indicando parada*/ 
if(yglob>maxy) yglob=mall.y, /"pennite valor maximo de y•/ 
bryglob0{(doublc)info.botlom*9/ 10 • 2)/ma"'Y + I; 
il{b-floor(b)>=0 .5) y=ceil(b); 

else y=floor(b ); 
if(ident==O) putpixel(x. y, 15); /*PONTO*/ 
if(ident==l ll ident==2) { /*RETA e POLIGONO*/ 

if(teste= O) { /*Passa apenas na primeira vez•/ 
xl =x; 

x2=x; 
y l=y, 
y2"'y, 
teste++; 

} else { / 0 Pussa na segwtda vez em diante: teste>= I •t 
line(xl, yl, x. y); 

} 
} 

if{ident= I) break; 
il{ident==2) 
{ 
xl =x; 
y l =y; 

} 
teste++; 

iJ{ident==J 11 ident==4) { 
outtextli.')'(J, info.bottom/2+altura•6, "Qual o raio?"); 

raio=graf_gctdte{ 15, info.bottom/2-t altura *7); 
if(ident= J) circle(x, y, raio); 
if(ident= 4) { 

limpa_ area(2,info.bottom/2+altura, 
info.ri!!}tt/4-2, info.bottom/2+a ltura•8, GREEN); 

outtcxt")'(3, info.bottom/2 +altura, "ESC para VOLT AR"); 
outtextxy(J, info.bottom/2+altura*2," Angulo inicial?"); 
inicial=graf_gctdte( 15, info.bottoml2+altura•J ); 
outtextxy(J, info.bottom/2+altura 04, "Angulo final?"); 
final=graf_gctche{l5, uúo.bottom/2+altura*5); 
arc(x, y, inicial, final, raio); 

} 
} 

} while{xglob!=SAIDA && yglob!=SAJDA); 
if(ident==2) line{xl , yl , x2, y2); 

} 
,.____ ···--------•! 
I* Flmoocs de ARQUIVO DA PECA USJNADA 
/*-·-·-····---·- ·------------•! 
/ *Esta fimcao aviso se o arquivo c' inexistente ou sem nome*/ 
void aviso _arq() 
{ 

int altura=info.bottom/25; 
limpa_ arca(info.ri!!}tt/4, info.bottom*9/ 1 0+2, info.rig)lt/2-2, 

info.bottom-2, 12); /*Desenha quadro vermelho*/ 
sctoolor(l 5); 
outtextxy(info.right/4, iJúo.bottom• I 9/20-altura/2, 

"Arquivo SEM_ NOME"); 
outtext")'(info.ri!!}tt/4, in.fo.bottom• I 9/20~·altura/2, 

" Aperte uma tecla"); 
gctdt(); 
limpa_ area(uúo.right/4, info.bottom*9/ J 0+2, info.ri!!}tt/2-2, 

utfo.bottom-2, O); /*Limpa quadro venneUto*/ 

/*Esta fimcao verifica se a abertura de espaoo nao apresenta problema*/ 
void problema_ espaoo( void) 
{ 

int altura=utfo.bottom/25; 
limpa_aren(info.ri!!}tt/4, uúo.bottom*9/ 10+2, info.right/2-2, 

info.bottorn-2, I 2); !•Desenha quadro vermelho*/ 
setoolor( 15); 

., 
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outtextxy(info.right/4, info.bottom• t9/20-alturn/2, 
" Estouro de Memoria"); 

outtcxtxy(info.rir)Jt/4, info.bottom•t9/20+altura/2, 
" Aperte uma tecla"); 

getch(); 
limpa_ aren(info.ri!!)lt/4, info.bottom•9/ l 0+2, info.risht/2-2, 
info.bottom-2, O); 1• Apaga quadro v.:rmetho•! 

retum; 

/•Esta funcao CRIA um novo arquivo, oom um certo nome•/ 
void cria _arqui\'o(void) 
( 

} 

int altura~info.bottoml25; 

ouucxt:~:y(J, info.bottom12+altura, "Nomeie o ARQUIVO de"); 
outtcxtxy(J, info.bottom/2+altura•2, "8 caracteres maximo"); 
graf_ string( 15,info.boltom/2+altura•J); 
limpa _arca(info.right-120, info.bottom-altura, 
info.rigJJt-1 O, info.bottom-4, 0); 

outtell.1ll.-y(info.right-8•(2+striC31(arq_usi)), info.bouom-altura, 
urq_usi); t•cotoca NO!II!E do arquivo•/ 

r-.'\ um; 

t•Esta fw1cao ootoca o novo ih:rn no fmnl da lista•/ 
void armazena _ponto( 

( 

} 

stnH.:t arq I •i, t•Novo elern.:sllo (ponto)•/ 
stmct arq l • •ultimo) /'Ultimo elemento (ponto) da l i~1a 0/ 

if(!•uttimo) ( 

} 

•ultimo -= i; !•Primeiro item da lista•/ 
primeiro =i; 

else (•uttinJo)->proxirno o i; 
i->proxirno ~ NULL; 
i->Mterior = •uhimo; 
•uttirno=i; 

t•Esta funcao arma:z.e:na os pontos para a lista de rotacao•t 
void armazena _rotacao( 

struct arq I •c, /' Novo ponto da lista de rot.1cao•t 
struct arq l .. ultirot) t•lJitirno elemento da lista de r<úcao•t 

{ 

} 

if(!•uttirot) { 
•uttirot = c; 
primorot ~ c; 

} 
else (0 ultirot)->proxinJO = c; 

c->proximo = NULL; 
c->Mterior = •uttirot; 
•utt irot-c; 

!•Esta funcao mostra toda a lista de pontos do desenho da peca•/ 
void lista_pontos(void) 
{ 
struct arql • infomJa; 
void •buf; 
int size, i, k, ndig:.5, ndig2=3, dec, sign; 
int a=info.rir)Jt/3+2, b=info.bottom/6+8, altura=info.rir)Jt/25; 
d1arteste; 
char 'p I, 'p2, 'p3, 'p4, 'p5; 
informa"'Jlrimeiro; 
siW"imagesize(info.right/3, info.bottoml6, 

info.rigJn ' 4/5, info.bottom•21J ); 
if{size!"'-1) ( I* A! oca memoria para a imagem•/ 
buf""Tl'lalloc(sizc); 

} 

if{bul) gecimage(info.right/3, info.bottom/6, 
info.rir)lt0 4/5, info.bottom•21J, bul); 

else problema_ espaco(); 

ift!infomm) { 
limpa_ area(info.right/4, info.bottom09/l 0+2, info.right/2-2, 
info.bottom-2, 12); /' Desenha quadro vermelho•! 

sctcolor( 15 ); 
outtextxy(info.rir)Jt/4, info.bottorn• t9/20-alturn/2, 

" Arquivo vazio"); 
outtextll.-y(info.rir)Jt/4, info.bottom•t9/20 ~nltura/2, 
" Aperte uma tecla"); 

gctdl(); 
limpa_ nrea(info.rir)Jt/4, info.bottom0 9/ l O ~2. info.rir)Jt/2-2, 

info.bottom-2, O); 
} 
selcolor(BLUE); 
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} 

whilc(infonna) { 
l in~a_arca(info.right/3, info.boltom/6, 
info.right•4/S, info.boltom•2/3, 7); 
ahura=info.boltom/25; 
i=O; 
outtextxy(a,b,"PTO X Y RAIO IND"); 
wbilc(infonna && i< I O) { 

} 

itoa(infonna->ponto, p4, I O); 
outtcxtxy(a+8, b+ahura, p4); 
if{infonna->xpos < 1.0){ 

} 
else { 

} 

pl =ecvt(infonna->xpos, 7, &dec, &si~); 
for(k.9l; k<7+deo-2; k++) pl [7-1-k) = pl [7+deo-3-k]; 
pi[O]='O'; 
p I (1)=','; 
for(k.=O; k<abs(dec); k++) pl [k+2]='0'; 

p I =fcvt(infonna->xpos, ndig. &dec, &si~); 
for(k=O; k<=ndig-1 ; k++) p I (de~o:+ndig-k- 1 } = p I (dec-tndig-k-2); 
pl(dec]=','; 

ouuextxy(a+38, b+altura, pl ); 
if{infonna->ypos < 1.0){ 

} 

p2=ecvt(infomla->ypos, 7, &dec, &si~); 
for(k9J; k<7+dco-2; k++) p2(7-l-k] = p2(7+dco-3-k]; 
p2(0]='0'; 
p2(1]=','; 
for(k=O; k<abs(dec); k++) p2(k+2)='0'; 

else { 

} 

p2=fC\1(infomm->ypos, ndig. &dec, &sign); 
for(k.=O; k<ndig-1; ++k) p2(dec+ndig-k-l)=p2(dec+ndig-k-2); 
p2(dec]=','; 

outtextxy(a+l26, h+ altura, p2); 
if{infonna->raius < 1.0){ 

} 

p3=ecvt(infonna->raius, 5, &dcc, &si~); 
for(k.=O; k<5+deo-2; k++) p3(5-l-k) = p3(5+deo-3-k); 
p3(0]='0'; 
p3[1]=','; 
for(k.~O; k<abs(dec); k++) p3[k+2]='0'; 

else { 

} 

p3=fcvt(infomla->raius, ndig2, &dec, &si~); 
for(k~O; k<=ndig2-l; k++) p3( dec+ndig2-k-l] = p3 [ dceindig2-k -2]; 

p3[dec)=','; 

ouUcXl>.'Y(a+2 18, b+ahura, p3 ); 
itoa(infonna->indicc, pS, lO); 
outtex1xy(a+274, h+ altura, p5); 
infonna=infom1a->proximo; t•J>cga o proximo ponto*/ 
i++; 
altura=ahura+info.bottom/25; 

i1{infom1a) outtcx1xy(a+250, b+altura, "Ez1tcr"); 
teste=gádl(); 
ifttcstc!=ENTER) break; 

} 
sctcolor( 15 ); 
putimage(info.right/3 , info.bottom/6, buf, COPY _l'lJf); 
frec(buf); 

t •Esta fiUJcao salva o arqu ivo de pontos em disco*/ 
void salva_ arquivo(void) 
( 
int altura=info.bouom/20; 
struct arq l *infonna; 
FILE *fp; 
tprfopen(arq_usi, "wb"); 
ift!fi>) { 

} 

limpa_ area(info.rigJ!t/4, info.bouom•9/ J 0+2, info.right/2-2, 
info.bouom-2, 12); /*Desenha quadro vennelho*/ 

setcolor( 15 ); 
outtextxy(info.right/4, info.bouom•J9/20-altural2, 
"Nao abre ARQUIVO"); 

outtextxy(info.rigllt/4, info.bottom*l9/20+altural2, 
" Aperte uma tecla"); 

getd!(); 
desenha _peca _princ(); 

l~a _ area(2,info.bottom/2+altura *6, 
info.rigllt/4-2, info.bottom/2+altura 0 8, BLUE); 
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outtextll.)'(3, info.boUom/2+altura•6+4, "SALVANDO"); 
ouUextxy(J, info.boUom/2+altura•7+4, "arquivo"); 
infom1a=primeiro; 
while(informa) { 
1\vrite(informa, sizcoftstruá arql), I, fp); 
infom1a=infonna->proximo; /*Peg~~ proximo ponto*/ 

} 
fclose(fj>); 
limpa _area(2,info.boUom/2+altura•6, 

info.rigjJt/4-2, info.boUoml2+altura•8, GREEN); 

/ 0Esta fimcao CARREGA os arquivos de disco "arql" •! 
void carreg~~_arquivo() 
{ 
int altura=info.bottom/20; 
stmá arql *infom1a; 
FILE •tp; 
procura_arquivo(); 
tp=fopen(arq__usi, "rb"); 
ift!fj>) { 

lin1pa _area(info.rir)Jt/4, info.boUom0 9/ l 0+2, info.rir)lt/2-2, 
info.bottom-2, 12); /*Desenha <1uadro vermeUJo*/ 

setcolor(I S); 
ouuextxy(info.right/4, info.boUom*I9/20-altura/2, 
" Nao abre ARQUlVO"); 

outtexlli.'Y(info.rir}lt/4, info.boUom*l9/20+altura/2, 
" Aperte uma tecla"); 

gctch(); 
limpa_area(info.rir}ll/4, info.bottom*9/10+2, info.rir)ll/2-2, 
info.boUom-2, O); 

desenha _peca _princ(); 
} 
/"Libera qualquer memoria alocada anteriomJente•/ 
while(primeiro) { 

informa=primeiro->proximo; 
free(informa); 
primeiro=infom1a; 

} 
!•Rcinicializa ponteiros para inicio e fim da lista0/ 

primeiro=ultinlo=NULL; 
limpa_area(2,info.bottoml2+altura•6, 

info.righl/4-2, info.bottom/2+altura•s. BLUE); 
outtextxy(3, info.bottom/2+altura•6+4," LENDO"); 
outtextxy(J, info.boUom/2+altura•7+4," arquivo"); 
whilc(!feoftfj>)) { 

informa=(struá arq I •) malloc(sizcof(stmá arq I)); 
if{Jinfom1a) problcma_cspaco(); 
iftl !"'fread(informa, sizcof(struá arq I), I, fjJ)) break; 
armazena _ponto(infonna, &ultimo); 

} 
fclose(fj>); 
limpa_ area(2,info.boUoml2+altura •6, 

info.rir)ll/4-2, info.bottoml2+altura•8, GREEN); 
} 
/•Esta funcao procura no DIRETO RIO CORRENTE os arquivos de pontos•/ 
void procura_arquivo() 
{ 
stmá tlblk f; 
voíd *buf; 
int sizc, i, k, n, done, escolha, cai_fora=O, sair-O, total, cow1t; 
char arquivo[JOJ[l SJ; i• Verifica no maximo 30 arquivos exist.entes•J 
lutioo tecla { 
int c; 
chard1[2]; 

} se; 
int a=info.rir)Jt/3+8, b=info.bottom/6+8, altura=info.rir)ll/25; 
d1artcste; 
sizc=imagesizc(info.rir}lt/3, into.bottom/6, 

info.rir)Jt0 2/3, info.boUom0 2/3); 
if(sizc!=-1) { /0 Aloca memoria para a imagem•/ 
buf=malloc(sizc); 

} 

iftbul) getinlage(info.rir)Jlf3, ínfo.boUom/6, 
info.rir}lt*2/3, info.bouom•2l3, buf); 

elsc problema_ espaco(); 

dooe=futdfirst("•.VIE", &f, FA_RDONLY); 
if(done) { 
lilllpa _ area(info.rir)ll/4, info.boltom0 9/l 0+2, info.rir)ll/2-2, 
info.bottom-2, 12); !•Desenha quadro vennelho•! 

setcolor( I 5); 
outtextxy(info.rir)lt/4, info.boUom•l9/20-altura/2, 

"Inexiste Arquivo."); 
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ouucm:y(info.right14, info.bottom'19/20+ahura/2, 
• Aperte uma tecla"); 

getdt(); 
limpa_ area(info .. right14, info.boUom' 9/ l 0+2, info.right/2-2, 
info.boUom-2, O); 

retum; 
} 
setcolor(BLUE); 
i=O; 
whilc(!done && i<30) { I ' Annazena ARQUIVOS' / 

strq>y(arquivo[i), f.tf_name); 
done=fmdne:\1( &f); 
i++; 

} 
tOla l- i; /'Numero de ARQUlVOS de DESENHO cxht~.o'tltc:s'/ 
k=O; 
do { 
i =O; 
lirnpa_area(info.right13, info.bottom/6, 

info.right '213, info.bottom'2/3, 7); 
altura=info.bottom/25; 
outtcxtxy(a, b," --A R QUI VOS-"); 

/' Copia nomes dos ARQUIVOS na janela'/ 
while(k<total && i< I O) { 

outtcxtx)'(a+ 16, b+altura, arquivo[kl); 
i++; k++; 
allura=altura+info.bottom!25; 

} 
n=total-k; 
count5 k; /' Numero de arquivosnajaneta•/ 
iftk>IO && n>O) { 

} 

outtexlxy(a+120, b+altura, "PgDn/PgUp"); 
count=!O; 

iftk> I O && n= O) { 

} 

ouuextxy(a+ 150, b+altura, "Pgl)n"); 
count=k~IO)' IO; 
iftcount= O) count+=IO; 

iftk== I O &.& n>O) { 
OUUCX1X')"(a+ J50, b+altura, "PgUp"); 
count=!O; 

} 
allura=info.bottom/25; 
escolha= I; 
/•Escolha do ARQUlVO entre os dez na janela'/ 
reverse(a+IO, b+altura-2, info.right'213-10, b+altura-t lO); 
do { 

sc.c=get _tecla(); 
switdt(sc.dJ(O]) { 

} 

case ENTER: /0 EscoU1c FAIXA DE EX1BICA0' / 
strq>y(ar<t_usi, arquivofk-cowll + escolhn-11); 
sair= I; 
cai _fora=!; 
break; 

case ESC: !'SAIR do LOOP*/ 
sair= I; 
cai _fora= I; 
break; 

case Ox1l: /'Deslocar FAIXA DE EX1BICAO' / 
reverse(a+IO, b+altura•escollia-2, 
info.right'213-IO, b+altura•esco!ha t iO); 

iQsc.d1( I ]~ACHvi.A) escollia-; 
iQsc.dt( I )==ABAIXO) escolha++; 
iQescolha>count) escolha- !; 
iQ escoU1a< I) escolhaacount; 
/' Coloca em vídeo reverso aproxima opcao•/ 
reverse(a+ I O, b+altura•escoUla-2, 

info.right'213-1 O, b+allura' escoU1a+ I O); 
sair=O; 
iQsc.d1[ I )= PGUP &.& n>O) { 
sair= I; I'Avanca uma TELA*/ 

} 
iftsc.dt[l [= PGDN && k>IO) { 
k-=(IO+count); !• Volta uma TELA•/ 
sair= I; 

} 
break; 

} while (!sair); 
} while (!cai fora); 
setcolor(l5);-
pulimage(info.righll3 , info.bottorn/6, but; COPY _P!JT); 

B-22 



} 

free{bul); 
retum; 

,. ---------------··-----., 
t• MENUS DA AJUDA· HELP ,. ----------------------- ., 
void ajuda_mcnu(oontrole) 
int controle; 
{ 
void ' buf; 
intsizc; 
int ix; /' ponto inferior- oomprimento da tela de ajuda •t 
int iy; /'ponto inf~-rior- profimdidndc dn tela de ajuda' / 
int n"'info.right/3+10, b; info.bottom/6 ~8. altura; 
if(oontrolc~= t ){ 
ix>-(útfo.rig)tt}-45; iy=info.bottom' J/4-40; 

} 
if(oontrolc .. ~2){ 

ix"{info.right)-35; iy=info.bottom'J/4~0; 

} 
if(oontrolc••3){ 

ix=(info.right)-50; iy=info.bottom' J/4-50; 
} 
if( oontroh:••4 ){ 

ix .. (info.rig)tt)-50; iy=info.bottom' J/4-60; 
} 
if(controlc~aS) { 

ix={útfo.right)-50; iy=info.bottom'J/4-70; 
} 
if(controle- 6) { 

ix~(info.rig)tt)-40; iy=info.bouom•J /4-30; 
} 
if(oontrolc•a7) { 

ix=(info.rig)tt)-20; iy=info.bottom' J/4-70; 
} 
if( oontrolc==8) { 

ix-(info.rig)tt}-25; iy=info.bottom'J/4-40; 
} 
size=imagesizc(info.right/3, info.bottom/6, ix, iy); 
if(sizel• -1) { .I'Aioca memorin pnrn a imagem•/ 

} 

buf• malloc(size); 
iftbul) gctimng,e{info.right/3, infb.botlom/6, ix, iy, bul); 

clse problema_ cspaco(); 

limpa_ arcn(info.right/3, info.bottom/6, ix, iy, 3); 
altura• info.bottom/35; 
setoolor( I); 
outtcXlxy(n, b+altura," -AJUDA-"); 
i f( controle•• I) { 

} 

outtcXlxy(a, b+altura•3, "AXIFOIUA c' um programa que t.:m o escopo de"); 
outtcxtxy{n, b+altura•4, "projetar as cavidades superior c inferior de"); 
outtcxtxy(n, b+altura• 5, "uma matriz fechada para forjnmento n quente"); 
ouuc>.i.xy(a, b+altura•6, "de pecas ax.issimetricas oom rebarba."); 
ouUeXlxy(o, b+altura•7, "Inicia oom uma pCC:t usinada desenhada no pia-"); 
outtextxy(a, b+ahura•8, "no diametral. O programa ira adicionar, oom a"); 
ouUcXl>.-y(a, b+altura•9, "ajuda do usuario, uma serie de itens oomo:"); 
ouucxtxy(a, b+altura' l O,"alma central, raios de arredondamento, sobre-"); 
outtcXlxy{a, b+altura'l l,"mctnl de usinagem, angulos de snidn, etc."); 
outtc>.1xy{a, b+altura'I2,"Tambcm executa calCillos importantes."); 
outh:xtxy(a, b+altura' IJ,"Em seguida, projeta a pre-fomtn."); 
outtextxy(a, b+ahura'l S," aperte Enter"); 
getdt(); 
limpa_area(info.rigltt/3, info.bottomf6, ix, iy, 3); 
setoolor( I); 
OUUCXI>.')'(n, b+allura," -AJUDA (oontinuacao) -"); 
ouUeXlxy{a, b+allura•J, "DESENHA PECA: Ferramentas para desenhar"); 
ouuext>.-y{n, b+altura0 4, "a peca usinada a partir de pontos no plano."); 
outtcxtxy(n, b+ultura•5, "BANCO DE DADOS: Inforrnacoes imprescindíveis"); 
outteXlxy(o, b+altura*6, "para projetar n cavidade da peca usinada."); 
outt.:xt"-y(a, b+altura•7, "PROJETA CA VlDADE: Sequcncia defmida no"); 
ouue>.1X)'(a, b+altura•8, "programa pnra projetar a cavidade das matrizes"); 
outleXlxy(a, b+ahura•9, "superior e inferior para a producao do forjado"); 
outtext>.;'(a, b+altura'IO,"PROJETA PRE-FORMA: Scqucncin dcfmida no"); 
ouUcXl"')'(a, b 1 ahura' ll ,"programa paro projetar a pro-forma da peca"); 
outtcxo .. -y(a, b ~altura 0 12,"1MPRIMIR: irnpressao de rclutorios"); 
outtextxy(n, b+altura*l3,"PARA O SISTEMA: Sair do programa"); 
outlt!xtxy(a, b+altura* l S," aperte uma tecla"); 

i f( oonlrolt!• • 2) { 
outtcXlxy(a. b+allura•J, "DEFINE TELA: O primeiro passo para desenhar"); 
ouuc:~o1xy(a , b+nltura'4, "<!' dctcnninar o oomprimcnto c a altura da"); 
outtt!xt>.')'(a, b+altura• s, "arca (preta) onde c' feito o desenho."); 
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} 

oUUexU:y(a, b+altura•6, "GRJD: Paro desenhar por coordetJadas pode-se"); 
ouuextxy(a, b+altura•7, "utilizar umn rede de pontos para auxilio."); 
outtelo.txy(a, b+altura•s, "DESENHO: Desenho da peca atraves da insercao"); 
ouuextxy(a, b+altura•9, "de pontos, por ooordetJada.s ou graficametJte."); 
outtcXIll.')'(a, b+altura•tO,"ApetJas mct<~dc da peca axissimetrica c' dcsc-"); 
ouuextxy( a, b+altura 0 11, ''nhada, sa1do que a lateral esquerda repre-"); 
outleXIJ.')'(a, b+altura 0 12,"scnta o eixo de simetria."); 
ouucxtxy(a, b+altura•J4," aperte Enter"); 
getc:h(); 
limpa_nrca(info.right/3, info.bouom/6, ix, iy, 3); 
setoolor( I); 
outlextxy(u, b ~altura," -AJUDA (oontinuacao) -"); 
outtextxy(a, b+altura•J, "O sistema de ooordenadas tem sua origem no"); 
ouucxL'')'(a, b+altura•4, "e~nto superior esquerdo da arca do desalho. "); 
outtCXIÃ')'(a, b+altura•5, " Obs.: O desenho devera' ser feito proxirno"); 
ouucxtlo.')'(a, b+altura•6, " a metade da tela, enoostndo no canto es-"); 
outteXIÃ')'(a, b+altura0 7, " qucrdo, ou afastado, se o desenho tiver"); 
outtcxt.xy(a, b+altura•8, " alma ocntral."); 
outtextxy(a, b+altura0 9, "ADICIONAR: E' possível adicionar algumas fi-"); 
outteXIÃ')'{a, b+altura• JO,"guras, porem upenas para fms de in1pressao,"); 
outtcxtlo.')'( a, h+ altura •11, ''pois as melomas na o esta o indexadas ao desenho."); 
ouUeXIÃ')'{a, b+altura• J2,"ARQUIVO: Manuseio de arquivos: carregar/salvar."); 
ouUeXIlo.')'(a, b+altura0 14," aperte uma tecla"); 

iltoontrole==J) { 

} 

ouUcxtxy(a, b+altura•J, "BANCO DE DADOS c' o conjunto de informacoes"); 
outtcXIÃ')'(a, b+altura•4, "que deve ser obrigatoriamente indicado para"); 
outtextxy(a, b+altura•5, "o progrnma. Consta das 5 partes principais de"); 
outtextX}'(a, b+altura•6, "um sistema de foljamento."); 
ouUcXIX}'(a , b+altura•8, "Em cada parte cxistirao dicas ou criterios"); 
ouucxtxy(a, b+altura•9, "nonnais d.: processo para informar ao programa."); 
outlcxtxy(a, b+altura•Jt , "Se houver algum erro, ou necessidade de"); 
outi.:XIll.')'(a, b+altura0 12,"alguma modificacao, basta reentrar no item."); 
ouUextxy(a, b+altura•J4, " aperte uma tecla"); 

iltcontroli!"'=4) { 
ouuextlo.')'(a, b+altura•J, "LISTAS: Imprime a listas de pontos das geo-"); 
ouUcl\txy(a, b+altura•4, "metrias: peca usinada, cavidades da matriz,"); 
outlextlo.')'(n, b+altura• 5, ''pre-fonna."); 
outtelo.txy(a, b+altura06, "TELA: in1pressao da tela atual."); 
ouuextx')'(a, b+altura•7, "RELATO RIO FINAL: Dados disponiveis apos ser"); 
outtextxy(a, b+altura•8, "projetada a cavidade da matriz."); 
ouuextxy(a, b+alturn•9, "TOLERANCIAS: Dados de tolcrancias da peca"); 
outlextlo.')'(a, b+altura• to, "segundo norma NBR 8999/85. Disponível apos"); 
ouuextx')'(a, b+altura'll , "ser projetada a cavidade da matriz."); 
outtextx')'(a, b+altura•I3," aperte uma tecla"); 

} 
iltoontrole==5) { 

} 

out.telltxy(a, b+altura•J, "CRJAR: Nomear uma nova geometria da peca usi-"); 
outtextxy(a, b+allura•4, "nada, ainda com o objetivo de salva-la."); 
ouUelo.txy(a, b+altura•5, "CARREGAR PONTOS: e~rregar para a mcmoriu a"); 
outtextxy(a, b+altura•6, "geometria da pee1 usinada existente no"); 
outteXIÃ')'(a, b+altura•7, "diretoria oorrente."); 
outteXIÃ')'(a, b+altura•8, "SAL V AR PONTOS: Salvar a geometria da pce~"); 
ouUextlo.')'(a, b+altura*9, "usinada no diretoria oorretJte."); 
outtextl\')'(a, b+altura•t O, "LISTAR PONTOS: Listar, na tela, os pontos"); 
outteXL'')'(a, b+altura•tt , "da geometria da peca usinada."); 
ouUcX!Ã')'(a, b+altura• IJ," aperte uma tecla"); 

iltoontrole- 6) { 
outtextxy(a, b+altura•J, "DESENHO DA PECA USINADA:"); 
outleXIlo.')'(a, b+altura•4, "Antes de desa1har, deve ser montada uma tabe-"); 
ouUel\1lo.')'(a, b+altura•5, "la de pontos (x,y), sendo que deve-se obser-"); 
ouuextxy(a, b+altura•6, "var que a origem esta' no canto superiores·"); 
outtextxy(a, b+altura•7, "qucrdo da tela preta. !'ara cada ponto, o pro-"); 
outtextl\')'(a, b+altura•8, "grama solicitara' o raio. Tarnbetn. solicitara'"); 
ouuext>.')'(a, b+altura09, "se a superficic devera' sofrer usinagem."); 
outteXIX}'(a, b+altura•Jo, "Deve-se montar a tabela para que a peca fi-"); 
outlelltlo.')'(a, b+altura• tt , "que posicionada proximo ao meio da tela, oom"); 
outlcxtxy(a, b+altura*12, "o eixo de simelri11 no lado esquerdo da tela."); 
ouucxtX}'(a, b+altura•tJ, "Deve-se dcfmir anteriormente o tamanho da"); 
outtextX}'(a, b+altura0 14, "tela."); 
outtclltx')'(a, b+altura*l5, " aperte uma tecla"); 

} 
iltoontrole= 7){ 
outtextxy(a, b+altura•2, "METO DO DE CALCULO DA TENSAO DE ESCOAMENTO Kf"); 
outtcxtlo.')'(a, b+altura•4, "D ... 'PONENCIAL: J(fa C.Y"); 
ouUel\tl\')'(a, b+altura*4-4," m"); 
ouUel\txy(a, b+altura*4-8," ."); 
outtcXIX}'(a, b+altura•s," Cem sao variaveis do processo e dependem da"); 
outtelltlo.')'(a, b+altura•6, " velocidade de deformacao Y, do grau de defor-"); 
ouUell.tX}'(a, b+altura•7," macao Y, do material e da temperatura T"); 
outtextxy(a, b+altura•6-8, " ."); 
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ouUcl>.1xy(n, b+altura'8," Cem nao cstao disponíveis no prograrn:~"); 
ouucxtX)~a, b+altura0 10, "SPITTEL: Kf• Kfo.Al.e .A2.Y .AJ.Y"); 
outtcxl.Xy(a, b+altura• I0-4, " -ml.T m2.c m3"); 
outtel>.txy{a, b+altura•I0-8, " m4/Y ."); 
outtcl>.tl>.')~a, b+ahura• 11 ," Ai e mi sao oon!.1antes dadas para cada material"); 
ouuem'Y(a, b+altura' l2, " no proprio programa, de acordo com o material."); 
outtc,.txy(a, b+altura•l4, " aperte Enter"); 

) 
if{controlc= 8){ 
outtcxt")'(a, b+altura•2, "INfRODUZIR PONTOS DO DESENHO DA PECA USINADA"); 
outtcl>.tx)'(a, b+altura0 4, "POR COOIWENADAS: Introduzir na sequencin, as"); 
outtextxy(a, b+altura•5, "coordenadas 'x' e 'y', o raio do ponto c se"); 
outtcxt:\)'(a, b+altura•6, "devera' ser usinada a reta seguinte ao ponto."); 
ouuextxy(a, b ~altura • ?, "Apos o ultimo ponto, digitar ESC para 'x', ESC"); 
ouuext")'(a, b+altura0 8, "para 'y' digitar o raio do ponto inicial e se"); 
outtel>.txy(a, b+altura•9, '11ouver usinagcm da primeira are!.1a."); 
ouuextx)~a, b+altura'l O, "GRAFICAMENTE: Executar da mesma forrn:l que o"); 
ouUe:\1:\)'(a, b+ahura ' ll , "mctodo anterior, usando o deslocamento de uma"); 
outtextX)ta, b+altura0 12, "mim e ncompanlumdo o posicionamento. Usar as"); 
outtel>.txy(a, b+altura'IJ, "indicacocs do quadro. No fmal, digitar ESC apos"); 
outtextxy(a, b+altura'l4, "a marcacao do ultimo ponto, indicar o raio c a"); 
outtcx1.x)'(a, b+altura•l5, "necessidade de usinagem da primeira ar~a."); 

) 

outtcx1"'Y(a, b+altura' l6+4," aperte f:ntcr"); 
) 

gctdl(); 
setoolor( I S ); 
putimnge(info.riglltl3, info.bottom/6, buf, COPY _Plff); 
frec(buf); 
rctum; 

t•--------------------------------------------------·1 
t• PROGRAMA AxiFORJA • modulo FORDL2.C •t 
fO Projeto: FORPROJ.PRJ •t 
t• Funcao que gera CONCORDANCIA entre duas retas atraves de um arco •t 
fO ~ ,. Data de!.1a situacao: 06/02/9 S 

llincludc <graphics.h> 
#include <~1dlib.h> 

1/includc <dos.h> 
#includ.: <math.h> 
1/ includ.: <!.1dio.h> 

1/defme ESC Oxlb 
#d.:finc ACIMA Ox48 
lldefme ABAIXO Ox50 
1/defme ESQUERDA Ox4b 
lldefme DIREITA Ox4d 
lldcfmc PGUP Ox49 
#dcJinc PGDN Ox5 1 
1/dcfme ENTER OxOd 
l/define BS Ox08 t•Backspace • volta espaoo•t 
#defme SAlDA 10000 !•Valor exagerado em loop para ind.icar sua saida•t 
#defmc Pl 3.14159265359 

eXlern int irot; 
extern int maxx, maxy; /0 defmicao dos valores maxin1os de tela' / 
extern doublc xglob, yglob; /"valores x c y de tela aparentes 0 / 

el\tern void limpa_area(int, int, int, int, int); 
extem !.1ruct viewporttype info; !•Estrutura de TELA'/ 
extcm int gct _teela(void); 
cxtern graf_string2(inl, int); 
cx1cm int tcla_grnl{void); 
e"1em d1ar !.1ring[20); 
in\ rcdcscnha(int); 
void concord _ arco(int); 
voidplot(); 

extcm !.1nrl1 arq I { 
intponto; 
doubl.: xpos; /0 E!.1nrtura d.: arquivo de peca axissimetrica•t 
double }pos; 
doubl.: raius; 
int índice; 
stnrct nrq I •proximo; 
stnact arq I •anterior; 

) ponto_pcca; 
cxt~"'TT ~tmct nrq I •ult imo; !•Ponteiro para o ultimo elemento da lista0/ 

cxtcm struá urql *primeiro; / "Ponteiro pnrn o primeiro elemento dn li!.18°/ 
cx1cm stn•ct arql 'primorot; !•Ponteiro p/primciro ch.:m. da li!.1a rotacao•t 
ext.:m stnaá arq I *primomctai;/0 Pontciro p/primciro clcm. li!.13 sobremetal•t 
ext~-m 5tnact arql 'primopre;!•Ponteirop/primeiro clcm.li!.1a pre-fomta•t 
cxt.:m struct arql 'primocav-J • Ponteiro plprimeiro ele. lista oontracao•/ 

., 
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int redescnh a( irot) 
{ 

} 

limpa_arca(info.right/4+ I, I, info.right-1, info.bonom•9/1 0-1, O); 
ooncord_nrco(J); 
iftprimomctal && irot=ú) { 

} 

sctlinestyle(SOLID_LINE, O, NORM_ WIDTH); 
coocord_arco(S); 

iQirot~l ){ 
coocord_oroo(4); 
iQprimometal){ 

} 

} 

setlincstylc(SOLID _ LINE, O, NORM_ WIDTI f); 
concord_ arco(5); 

setlim:stylc(CENTER_LTNE, O, NORM_ WIDTII); 
line(info.right • 5/8, 10, info.right"S/8, info.bonom09/1 0-1 O); 
setlincstylc(SOLID _UNE, O, NORM_ WIDTH); 

n.:tum O; 

void concord urco(idcnt) 
int idcnt; -
{ 
int xx, yy, xna, xbb, yaa, ybb, xcc, ycc, ddta; /"variaveis do arco de ooncordancia•/ 
int x2, )12 , xl, yl, x, y, xflm, yftm, raio; l"variaveis de defmicao•/ 
double xa, xb, xc, ya, yb, yc; t•variavcis de ooncordancia•/ 
doublc xd, yd, xld, yl d, x2d, y2d; t•variavcis para armazatnr em informa•/ 
doublc teto, ml, m2, tcnnol , lcnno2; t•variaveis de COttcordoncia•/ 
doublc ai, a2, bl, b2, cl, c2, trn; J•variavcis de concordancia•t 
int s i , s2, inicial, final, troca, ra ioprov; r•variavcis de concorduncia•/ 
int i, teste• I, teste2~0, k= J, ind, n; 
int altura• info.bottomf20; 
struct lincs..--ttine;;type linha; / •Estrutura de tipo de linha•/ 
struà arql •informa; 
dlar dia, strk(J); 

gctlincsetting;>{(Slmct linesettin~)1le far •) &linha); 
nwlinha.linestylc; 
iQident••l ) ( t•Oefmicao por coordenadas•! 
for(i• O;i<2;i++) { 
limpa_arca(2,info.bottornf2+altura, 

} 
} 

info.rillJtt/4-2, info.bottom/2+altura•8, GREEN); 
itoa(i+l, strk,JO); 
ouUcX1xy(3, info.bottom/2+altura, "PONTO"); 
ouueX1xy(52, info.bonom/2+altura, strk); 
ouuext.>.')'(J, info.bottom/2+oltura•2, ''Qual o valor de >.1"); 
graph_string2(15, info.bottom./2-i altura•)); 
xglob• atof(Slring); 
iQxglob>• SAIDA) break; !•valor exagerado indicando parada•/ 
if(xglob>maxx) xglob"'!tlllxx; /'pemtitc valor maximo de x•/ 
t.ra-xglob'((double)info.ri~t03/4 -I )lrnaxx + I + (double)info.rigjlt/4; 
iQt.ra-floor(t.ra)<0.5) r-floor(t.ra); 

else x=oeil(t.ra); 
i.f{i•KO) x2s x; 

else xl =x; 
ifti••O) x2d=xglob; 

else x I d; xglob; 
ounextxy(J, info.bottom/2+altura•4, "Qual o valor de y?"); 
grnph_Slring2(15, info.bottorn/2+altura•5); 
yglob• atof(Slring); 
if(yglob>•SAIOA) break; /"valor exagerado indicando parada•/ 
iQyglob>maxy) yglob"'lllll>.Y, / 'permite valor rnaximo de y'/ 
t.ra=yglob0((double)info.bottom•9/ l O- 2)/maxy + I; 
if(t.ra-floor(t.ra)<0.5) )""floor(t.ra); 

clse y~oeil(tra); 
if(in O) )/2"')'; 

else yl=y; 
if(i•aO) y2d~yglob; 

else y I d=yglob; 

i.f(idol!tt••2) { t•Delinicao grafica na tela•/ 
tela_graf\); 
tra• xglob•((double)info.right0 3/4 -1 )lmnxx + I + (doubh:)info.right/4; 
il\trn-floor(tra)<0.5) x2ofloor(trn); 

else x2=ccil(tra); 
x2d• xglob; 
lra=yglob' ((double)info.bottom•9!10- 2)/ma>.y +I; 
il\trn-floor(tra)<0.5) y2..floor(tra); 

eis.: y2coeil(tra); 
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y2d~yglob; 

t.:la .Jlfllft); 
tra=xglob"(( double )info.ri~t "3/4 ·I )/maxx + I + ( doublc )info.right/4; 
if(tra-floor(tra)<0.5) x I =floor(tra); 

clsc xlcccil(tra); 
xldaxglob; 
tra'7'glob•((doubl.:)info.bottom•91!0- 2)/ma,.:y +I; 
if{tra-lloor(tra)<0.5) yl =lloor(tra); 

} 

else y 1-ccil(tra ); 
yld~yglob; 

if(ida~t>"'3) { t• Operacao REDESENIIA •t 
if(idaltaa3)informa"'J'rimeiro; t• Peca Desenhada •t 
if(idalt••4)informa"'J'rirnorot; t• Peca com rotacao •t 
if(ident .. =S)informa=primometal; t• Peca com sobrcmewl •t 
iftida~t••6)informa=primopre; t• Prc-fom~a •t 
if(idalt•a7)informa"'J'rimocav; t• Cavidade com compensacao de oontracao•t 
iftinfom1a ){ 
tra• informa->xpos*((double)info.right•3/4 -I )lmaxx +I + (double)info.rigjlt/4; 
ifttra-lloor(tra )<0.5) x2 =floor(tra ); 

else x2=<Jeil(tra); 
tra• infonna->ypos*{(double)info.bottom•9/10- 2)1ma"1' +I; 
if(tra-lloor(tra)<0.5) y2=11oor(tra); 

else y2: oeil(tra); 
infomla'"infonna->proximo; 

} 
iftinfonna){ 

} 
} 

tra• informa->xpos0 ({double)info.rigjlt*3/4 -I )lmaxx ~ I + (double)info.ri~t/4; 
if(tra-lloor(tra )<0.5) x I =lloor(tra ); 

else x I :oeil(tra); 
tra"'informa->ypos*((double)info.bouom•9110- 2)/maxy l i ; 
ifttra-floor(tra)<0.5) yl =floor(tra); 

clse y l cccil(tra); 
raio~(infonna->raius)0({doublc)info.rigltt "3/4-1 )lmaxx; 
infonna- informa->proximo; 

iftidalt••l I idalt==2) { t•Dcfmicao grafica ou por coorda~adas•t 
line(xl, yl, x2, y2); 
infomln"'(Mld arql *) mall~sizcoftponto_pcca)); 
ift! informa )problema_ cspaco(); 
infonna->ponto• l; 
infomla->xpos~x2d; 
infom1a->ypos:yld; 
informa->raius=O; 
infomm->indioe:O; 
armazena _ponto(infomta, &ultimo); 
limpa_orca(2,info.bottom/2 ~altura*6, 

info.rigjlt/4-2, info.bottoml2+altura•8-2, BLUE); 
limpa _arca(6,info.bottom/2+a lturn °6 -t 4, 

info.rigllt/4-6, iufo.bottom/2+altura•8-4, GREEN); 
outteláxy(J, info.bottom/2+altura• t3/2, " RAIO neste ponto?"); 
graph_string2(15, info.bottoml2+altura•7+4); 
raio=atoftstring); 
limpa_ ar.:a(2, iofo.bottom/2+altura•8+2, 

info.rigjlt/4-2, info.bottom/2 t-ahura*l O, BLUE); 
limpa_area(6, info.bottom/2+alturn•8+4, 

info.right/4-6, info.bottoml2+altura•t0-4, GREEN); 
outtc>.1X'}'(3, info.bottom/2+nlturu 0 17/2, "Usinar a proxirna"); 
outtc>.1xy(3, info.bottom/2+alturn• t9/2-2, " rew (S/N)?"); 
outtc)l.1>.'}'( I 00, info.bottom/2+altura•t7/2-l, "'"); 
for(;;) { 

dtn:touppcr{gctch()); 
if(dtn= 'S' I dta- 'N'll d1a==ESC) break; 

) 
if(dlll •L'N') Índ- Q; 

clse ind=l ; 
limpa_aren{2,info.bottom/2+alturn•6, 

info.rigllt/4-2, info.bottom/2+altura 0 10, GREEN); 
útfOmJa• (strud arq 1· 0 ) mall~si1.eoftponto _peca)); 
ift!infom1a) problcma_espaco(); 
infom1a->ponto=++k; /*incremcnta ponto•/ 
infomm->xpos = xld; 
informa->ypos - yld; 
informa->raius: raio; 
infonna->indioe=ind; t•usú1ar ( 1-2)?•/ 
nmlazcnn_ponto(informa, &ultimo); 

} 
do { 
if(ida~t••l) { t•Defmicao por coordenadas•/ 
limpa_arca(2,info.bottom/2+altura, 

inro.rigj!t/4-2, info.boltom/2+alwra•8, GREEN); 
itou(k+ l, strk, lO); 
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} 

outtcxt:-.')'(3, info.bonom/2+altura, "PONTO"); 
ouUextxy(52, info.bonom/2+altura, strk); 
outteX1X)~3. i.nfo.bonorn/2-t altura•2, "Qual o valor de x?"); 
graph_string2(15, info.boUom/2-t altura•3); 
xglob .. atoftstring); 
i(txglob>,.SAIDA) { ! ' Querendo SAIR •t 

teste- O; 
tca"Primeiro->xpos•((doublc)info.ri~lt03 /4 - I )lmaxx + I + (double)info.ri~ll/4; 
ifttra-floor(tta)<0.5) x- floor(tra); 
else x: ceiJ(tra); 

xd"')lrimeiro->xpos; 
} else { !• Pontos normais•/ 

iftxglob>maxx) xglob• maxx; /"pennite valor maximo de x•t 
traoxglob0((double)info.riglll03/4 -1)/ma:>.'X + I + (double)info.righl/4; 
ilttra-floor(lra)<0.5) :-.- floor(t.rn); 
else x=ceil(tta); 

xda xglob; 
} 

ouuextxy(3, info.bottom12+alturn•4, "Qual o valor de y?"); 
graph_string2(15, info.bottom12+altura•5); 
yglob• ntoftstring); 
iftyglob>•SAJDA) { !•Querendo SAIR•/ 

tcste~O; 

traoprimciro->ypos• ((double)info.boUom•9/ IO- 2)/mnxy + I; 
ifttra-floor(tra )<0.5) }"'floor(tra ); 
else yoceil(tta); 

yd- primeíro->ypos; 
} clse ( /*Pontos nomtais'/ 

iftyglob>mny) yglob-maxy; fOpemúte valor maximo de y•t 
tra-yglob0 ({double)info.boUom•9t iO- 2)/maxy + I ; 
ifttra-floor(tra )<0. 5) )""floor(tra ); 
clse y• oeil(tra); 

ydxygJob; 
} 

iftident=5 2) { / 0 ddinicao grnfica na teta•/ 
testc~cla_grafO; 

} 

if(t~·- 1 ) ( !•Pootos NORMAIS'/ 
tra=xglob0((double)info.right' 3 /4 -I )lmaxx + I + (doublc)info.ri~l/4; 
ifttra-floor(lta)<0.5) x=floor(tra); 

else x=ceil(tra); 
xd• xglob; 
lrn"'yg)ob'((double)info.bol.tom•9!10-2)/maxy ~ I ; 

ilttra-floor(tra )<O .5) y=floor(tra ); 
else ~ceil(tra); 

ydayglob; 
} else ( /'Querendo SAIR 0/ 

tra=informa->xpos•((double)info.ri~t•3/4 -I )/maxx + I + (double)info.ri~l/4; 
ifttra-floor(tra )<0.5) x=floor(tra ); 

else x=oeil(tra ); 
xd .. xglob; 
tra• informa->ypos'((double)info.bottom•9/ IO - 2)/maxy + I ; 
ifttra-floor(tra)<0.5) ~floor(tta); 

else yooeil(tra); 
yd- yglob; 
teste=O; 

} 

iftidcnt••l 11 ident~=2) { / 0 Dcfmic.1o grafica ou por coordenadas•/ 
Jinc(xl, yl, x, y); 
lin1pn _area(2,info.bottoru/2+n lturn •6, 

info.ri~lt/4-2, info.bottom/2+altura•8-2, BLUE); 
limpa_aren(6,info.bottom/2 ~altura '6+4, 

info .. ri~lt/4-6, info.bouom/2 ~altura•8-4, GREEN); 
outtcxt:-.')'(3, info.bottoru/2+altura•l3/2, " RAIO neste ponto?"); 
grnph_string2( 15, info.bottom/2-+ altura•7+4); 
raioproV'"ntoftstring); 
Jimpa_arca(2, info.bottom/2+altura•8+2, 

info.ri~t/4-2, info.bottom/2+altura• Io, DLUE); 
Jimpa_area(6, info.bottom/2+altura• 8+4, 

info.ri~t/4-6, info.boUoml2+altura•J0-4, GREEN); 
outtcxtxy(3, info.bottom/2+nltura• l7/2, " Usinnr n proximn"); 
outtcxt>.'Y(3, info.bonoml2+nltura• l9/2-2, "retn (S/N)?"); 
ouUeXlX)~IOO, info.bottoml2+ahura•1 712-1, m•); 
for(;;) { 

d!actouppcr(getchO); 
if(d1a= 'S' H d1a-a'N' 11 dm= ESC) brenk; 

} 
if(cha '""'N') ind=O; 

else ind=l ; 
limpa_area(2,info.bottom/2+nltura• 5, 

info.ri~lt/4-2, info.bottom/2+altura•J O, GREEN); 
informaa (Slr!ICl arq l •) malloc(sizcoftponto_peca)); 

B-28 



ift!infonna) problema_espaco{); 
infom1a->ponto;++k; / "inaementa ponto•/ 
infom1a->xpos = xd; 
infonna->ypos = yd; 
infonna->raius; raioprov; 
infonna->indice--ind; 
anna zen a _ponto( informa, &ultimo); 
iftteste'-=<l) primeiro->indice=ind; / ' indice do ultimo pt=primeiro pt•/ 

} 
il{(ident>-3) && informa) { I ' Operacao REDESENIIA •t 
tra~infonna->xpos0((double)info.rigllt03/4 -1)/maxx + I + (double)info.right/4; 
ifttra-lloor(tra)<0.5) x=lloor(tra); 

else x--oeil(tra ); 
tra- informa->}pos0 ((double)info.bouom•9/l O - 2)/ma>.')' + I; 
if{trn-floor(tra)<0.5) y=lloor(tra); 

else y=ce.il(tra ); 
raioprov~infonna->raius•(( double )info.right 03/4-1 )lmax-x; 
iJtinfonna->pontcr=4){ 

xfun=xa; 
yfim=ya; 

} 
infonnac infom1a->proximo; 

} 
/° Concordru1cia das duas retas fom1adas 0 / 

if{x2 != xl) 
ml~(doubleXy2-yl)/(x2-xl); t•Coef. angu lar da ret.n I •t 

clscmi =O; 
iJtx != xl) 

m2"'(doubleXy-yl )l(x-xl ); /°Coef. angular da rct.n 2 •t 
clscm2=0; 

/ 'Encontra se a concordancia deve ser feita a ESQUERDA ou •t 
t•a DIREITA do vetor (segmento de reta) I 0/ 

a I c (doubleXyl-y2); 
bl e (doubleXx2-xl ); 
c I ~c double )x l"y2-{ double )x2 •y I ; 
a2"'(doubleXyl -y); 
b2=(doublcXx-x l ); 
c2=(double)x l"y-{double)x0 yl; 
tennol = raio0S((rt(al 0al +bl 0bl ); 
tenno2- raio•sqrt(a2°a2+b2°b2); 
ifty2 !; y l ) 
leta=alwl((doublcXxl -x2Y(y2-y l )); 
.:!se { 

} 

il\(xl-x2)<0) teta=J•PJ/2; 
ift(x 1-x2)>0) teta=PU2; 

ifth l "sin(teta)+a J•cos(teta) <O) teta=t<:tn r i' I; 
ifth2°cos(teta)-a2°sin(tcta) >O) { 
s l=+ l ; / "(xc,yc) a esquerda do vetor• / 
s2~- 1 ; 

} clse { 
s I =-I ; t•(xc,yc) a direita do vetor•! 
s2=+1; 
} 

/•Encontra: yc=valor de y do c.."T!tro do arco; ' I 
t• xc=valor do: x do CCIItro do arco; •t 
I' ya=valor de y do concord. do arco sobre n r.:.1a I; •t 
t• xa; valor de x do concord. do arco sobre a reta I; •t 
t• yb=valor de y da concord. do arco sobre a reta 2; •t 
t• xb~valor de x da concord. do arco sobre a n.:ta 2; •t 
ifta2°bl= b2'al) retum; 
yc=- (sl ' a2"tennol - s2•a I 'l.:nno2 - a2°cl + c2'n I )/(a2°bl - b2'nl ); 
iJta I !- O) 
x~(s l 'lermo I- bl ' yc - cl)/al; 
else XC"'(s2"termo2 - b2°yc- c2)/a2; 

if(al ' ml-bl != O) 
ya=(cl +a l'xc+yc'al 'ml )/(a l"ml-bl); 
else ya;yc; 

if(a l !; O) 
xa=(-bl'ya-cl )/al; 
else xa=xc; 

if(a2 'm2-b2 !=O) 
yb~(c2+a2°xc+yc•a2°m2)/(a2•m2-b2); 
clse yb=yc; 

if(a2 !=O) 
xb%(-b2°yb-c2)/a2; 
clsc xb=xc; 

/"Limpa os segmentos de reta na concordancia do arco•/ 
sctcolor(O); 
sctlinestyle(SOLID _LINE, O, NORM_ WIDT!i); 
line(,."2, y2, xl, y l ); 
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line(xl, yl , x, y); 
sctoolor( 15 ); 
sctlinestyle(n, O, NORM_ WlDTII); 
line(x2, y2, xa, ya); 
line(x, y, xb, yb); 

t•Enoont.ra os angulos de oonoordancin. EM PRINCIPIO, DESCARTA VEL0/ 

if'(yc !• ya) 
tcta=atan((doubi.:Xxa-xc)l(yc-ya)); 
clsc { /0Qdo. a reta I e' vcrticul•/ 

} 

if'((xa-xc)>O) tetac3°PI/2; 
ift(xa-xc)<O) teta=PU2; 

ift(xc-xa)•sin(teta)+(ya-yc)0 oos(tcta) <O) to.:ta>=teta+Pl; 
troa270-(cta0 180/Pl; 
ifttra-Ooor(tra)<0.5) iniciai=Ooor(tra); 
eis.: inicial"'c.:il(tra); 

if{yc !• yb) 
tcta~atan((doubleXx!rxcy(yc-yb)); 
else ( /0Qdo. a reta 2 e' vertical•/ 

) 

ift(x!rxc)>O) teta- 3°l'U2; 
ift(x!rxc)<O) h .. 'ta=PU2; 

if{(xc-xb)*sin(teta)+(yb-yc)•oos(teta) <O) tctn>=teta+Pl; 
tra• 270-(cta0 1801PI; 
if(Lra-Ooor(tra)<0.5) fmai~Ooor(tra); 
elsc fma l"'<leil(tra); 

iftsJ•;-1){ !• Faz troca de variaveis se o aroo•/ 

} 

t.roca2 inicial; !•deve oonoordar a DIREITA do vetor"/ 
inicialcfmal; 
fmal9roea; 

if(xc-Ooor(xc)<0.5) xcc=Ooor(xc); 
else xcc=ceil(xc); 

if(yc-Ooor(yc)<0.5) ycc=floor(yc); 
else ycc=ceil(yc); 

1• nrc(xcc, ycc, inicial, fmal, mio);•/ 

} 

t•Geracao do aroo: ALGORITMO DE DRESENHAM0/ 

iftxa-floor(xa)<0.5) xaa=floor(xa); t•transfomtando em inteiro•/ 
else xaa- ceil(xa); 

if(ya-floor(ya)<0.5) yaa=floor(ya); 
else yaa=ccil(ya ); 

if(xb-Ooor(xb)<0.5) xbb--floor(xb); 
clse xbb=ccil(xb); 

iftyb-Ooor(yb)<0.5) ybb=floor(yb); 
elsc ybb"'<leil(yb); 

if(xu>xb) ( 
xx-~xaa; 

} 

yy=yna; 
xna=xbh; 
yaa=<ybb; 
xbb .. xx; 
ybb")')'; 

t•xaa deve ser menor <1uc xbb*/ 

yy:.raio; 
delta• J-2•raio; 
for(xx=O;xx<yy;) ( 
plot(xx, yy, xcc, ycc, xaa, yaa, xbb, ybb); 

iftdelta < O) 
delta+= 4°xx+6; 

else( 

} 

d.:lta += 4°(xx-yy)+IO; 
yy--; 

xx+·+; 

xx• yy, 
il{yy) piO(( XX, yy, xcc, ycc, xaa, )'lia, xbb, ybb); 

raio~raioprov; 

":'l=xb; 
y2- yb; 
xl &x; 
yl ky; 
if'(infonna->ponto==J) { 
xlim=xa; 
ylim• yu; 

} 
if{tcste~o g uúonna= O) { t•Pal>Sar a ultima vez•/ 
idcnt=IO; /• Valor grande para nao passnr por lf's acima•/ 
x• xlim; 
)"Eyfim; 
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teste2++; 
} 
} whilc (teste= I li tcste2<2); 
limpa_ area(2,info.bottom/2+altura•6, 
info.right/4-2, info.bottom/2+altura*8, GREEN); 
rctum; 

} 

!•Rotina de plotagem do arco de eoneordancia•/ 
void plot(x, y, xc, yc, xa, ya, xb, yb) 
int x, y, xc, yc, xa, ya, xb, yb; 
{ 
int colo r_ eodc~ 15; 
iftya<oryc && yb<=yc) { 
iftxa<=xe+x && xb>=xe+x) 1•2•1 
putpixcl(x+xc, yc-y, eolor_eode); 

iftxa<=xc-x && xb>=xc-x) t•J•t 
putpixel(xc-x, yc-y, eolor_eode); 

iftxa<=xe+y && xb>=xe+y) 1*6*1 
putpixcl(y+xc, yc-x, eolor_eode); 

if(xa<=xc-y && xb>=xc-y) 1•7•1 
putpixcl(xc-y, yc-x, eolor_eode); 

iftya>=yc && yb>=yc) { 
iftxa<~xe+x && xb>=xe+x) 1•1•1 

putpixd(x+xc, y l·yc, eolor _ eode); 
iftxa<=xc-x && xb>=xc-x) 1•4•1 

putpixd(xc-x, y+yc, eolor_eodo;:); 
iftxa<=xc+y && xb>~xc+y) 1*5*1 

putpixel(y+xc, x+yc, eolor_eode); 
iltxa<=xc-y && xb>"'xc-y) /*8•/ 

} 
} ,. 

putpixel(xc-y, x+yc, eolor_eode); 

------------------•! 
!• PROGRA}.lt\ 1\xiFORJA ·Modulo FORDLJ.C •1 
1• Projeto: FORDPRO.PRJ •t 
1• Funeoes para: PROJETAR CA VlDADE DA MATRIZ *I 
!• EXECUTAR CALCULOS DIVERSOS •1 ,. ···---·········-···-----·· ··---., 
1• Data desta situacao: 14/02/95 •1 

#include <stdio.h> 
#include <graphics.h> 
#include <stdlib.h> 
llinclude <math.b> 
#defme Pl 3.14159265359 
l/define El\rrER OxOd 
#dcfme ACIMA Ox48 
l/define ABAIXO Ox50 
int ibar; i•variavel global que define se e' barra quadrada ou redonda*/ 
doublc H_envg; !•utilizada em imprime_tolerancias em FORDL4•/ 
extem d1ar maquina(30]; /•Tipo de prensa•! 
extem int irot; 
extem int PRE; 
cxtem int maxx, mall:y; !•defUJicao dos valores maxúnos de tela*/ 
extem double xglob, yglob; / •valores x e y de tela aparentes= na lista •1 
cxtem float dens, m; 
exiem char arq_usi[15); 
extem void limpa_ arca(int, int, int, int, int ); 
extem void menu_principal(void); 
extem struct viewporltype info; !•Estrutura de TELA"/ 
extem int graf_getche(int, int), get_tccla(void); 
extem int tela_graftvoid); 
extem void inicializacao(void); 
void projeta_cavidadc(void); 
extem void projeta _geratriz(void); 

extem struct arq I { 
intponto; 
double xpos; 
double ypos; 
double raius; 
int indice; 
struct arq I •proximo; 
struct arq I •anterior; 

} ponto _peca; 
extcm stmct arc11 •ultimo; 
extem struct arq I *primeiro; 
cxtem ~truct nrq I •uJtipre; 
extem ~iruct arcJ I •primopre; 
ex'lcm void problema_cspaco(void); 
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extem void armazena_ponto(strud. arql • i, Slnld. arql ••ultimo); 
extem &rud. arql "primometal; ,.Ponteiro plprimeiro elem. lista sobremd.at•/ 
extem struá arql •uttimetal; !•Ponteiro p/ult imo clem. lista sobremetat•/ 
extem &rud. arql •primorOl; /•Ponteiro plprimeiro elem. lista revolucao•t 
cxtcm &ruá arql •ultirot; !•Ponteiro p/ultimo clem. lista rcvolucao•/ 
void annall:lla_sobremetal(stnlá arql •d, stmá arql ••u!timetal); 
extcm void am1azaJa _prcfomla(Slnlá urq I •d, stn1ct arq I .. ultipre); 

int pnrticao(void), barra(); 
void web(void), sobremctal(void), raios_nrrcdondnrnento(); 
void calo.•la_rebnrba(void); 
void angulosO; 
void nmlnv.:nn _ cootracao(strud. arq I •d, struá arq I • •ultimctal); 
void CQIItracao(), calcula_ atrito(); 
int rcd.:scnhaJ(); 
&ruá arq I "prirnocav; / "ponteiro p/prim.:iro clcm lista cavid dcootracao•/ 
stnld. nrq I •utticav; t•pooteiro plultimo e tem. da lista d cootracao•/ 

cxtcm void gr:~ph_string2(int, int); 
cxtem d1ar string{JO), mat(JO); 
oxtcm void calcula _forca(); 
extem void calculn_energia(); 
extem void calo.1la _bloco(); 
double cav _arca(); 
double Veavg; /0 Variavel global da urcn da cavidade dilatada•/ 

·------•! ,. ,. funcocs para PROJETAR A CAVIDADE DA MATRIZ ,. _________________________________ ., 
void projeta_ cavidade() 
{ 
int alturaEinfo.bottom/25, parti, xytra; 
doubletra; 
limpa_nr.:a(2, 2, itúo.right/4-2, info.bottom/2-2, BLUE); 
limpa_arcn(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
outtcxtxy(J, altura," DESENHAR CAVIDADE"); 

., 

t•Sc existir fi~ro C.."'ltral, calcular a BASE•! 
trii"Jlrimciro->xpos•((double)info.right *3/4 -I )!maxx +I + ( double)uúo.right/4; 

ifttm-floor(tra)<0.5) X)1Ia• floor(tra); 
else xytraoccil(tra); 

iftxytra>info.right/4+ 3) web(); 
limpa_ area(2, it1fo.bottoml2+2, info.right/4-2, it1fo.bouom-2, GREEN); 
sobrem.:tal(); 
iflm<l) calcula_atrito(); 
limpa_ area(2, info.bottom12+2, info.rig)lt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
parti"Jlarticao(); 
limpa_area(2, uúo.bottom/2+2, mfo.right/4-2, mfo.bottom-2, GREEN); 
angulos(parti, O); 
limpn_area(2, info.bottom/2+2, itlfo.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
raios_arrcdondamento(O,O); 
limpn_nrcn(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
calo.1ln _rebarba(); 
limpn_nrea(2, mfo.bottoml2+2, info.rig,ht/4-2, info.bottorn-2, GREEN); 
menu _principalO; 

} 
void wcb() t •Funcao para c:~ leu lo da BASE ., ALMA = "\VEB" •t 
{ 
Íllt altura-info.bottom/30, t, pt, xl , x:2, yl , y2; 
int indl, indu, tcste=O, hl , wl; 
float tl1; 
doubl.: wh,tt, tra, }111 , xh I, l\.112, yh2, h, w, rniol; 
t• x2•uxh2, y2==yh2, xt~~xhl , yJ•c}11 l, h~~hl, t=91! •/ 
<:hnr dta. strl (30). str2[30J; 
stmd. arctl •u1fonna; 
st:tcolor( 15); 
outtcxtli.')'( IO, itlfo.boltontl2+altura," ALMA CENTRAL"); 
infonnn=primeiro; 
wa2•infonna->xpos; 
xh I ~ittfomtn->xpos; 

)111 "'Ínfomla->ypos; 
tras mfonna->xpos0((double)mfo.right•3/4 -I )lmnxx +I + (double)info.rigbt/4; 
ifltra-floor(tra)<0.5) x I =floor(tra); 

dsc x I =ccil(tra ); 
w I =2 "(x 1-info.right/4+ I); 
tra• inforrnn->ypos•((double)info.bottom•9110 - 2)/mnxy + I; 
ifttra-Ooor(tra)<0.5) yl =floor(tra); 

clse yl =ccil(tra); 
infom1a• mforrna->proximo; 
whi lc(infonnn && !(xh l==infonna->xpos && yh I =:inforrna->ypos)){ 

)112"'inforrna->ypos; 
~~2=informa->xpos; 
tra• mforrna->xpos•((double)itúo.right•J/4 -1)/mnxx + I + (double)info.right/4; 
ifttra-floor(tra )<0. 5) x:2=f1oor(tra ); 
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clsc x2=ccil(tra); 
tra~infomta->ypos'((double)info.bouom•9/IO • 2)/max-y + I; 
iJttra-floor{tra)<0.5) y2: floor(tra); 

elsc y2=ceil(tra); 
pt~infomlll->ponto; 
infonna• itlfom•a->proximo; 

} 
hc(yh 1-)112)/2; 
sprint.ftstrl, "%-7.3U", h); 
strcat(strl," mm"); 
outtextxy(J, info.bottom12+alturn•J. '1t• "); 
outtextxy(25, info.bouom/2+alturn•J, strl); 
sprint.ftstrl , "%· 7.31f', w); 
strcat(!otrl , "nun"); 
outtcJ.1J.·y(3, info.boUom/2+alturn•2, "w• "); 
outtextxy(25, info.bottom/2~ altura'2 , !.trl ); 
wh• wt11; 
sprint.ftstr2, "%-6.3lf', wh); 
outtextx)'(l, info.bottoml2+alturn•4, "wlh~"); 

outtextxy(43, info.bottom/2+altura'4, Slt2); 
ouucxtx-y(J, info.bottom12+altura • 5-t 2, "recomendado:"); 
outtextxy(J, info.bottoml2+altura•6, "t • "); 
outtcxtJ.)'( 115, info.bottom/2+altu rn•6, "nun"); 
iJtwh>=l) tt=0.45*sqrt(w-0.25 'h-5) t-0.6*sqrt(h); 
elsc tt• 2'h-4 ' w/3; / ' Verificar mcU10r0/ 

sprint.ftstr2, "%·6.3f', U); 
ouucxtx-y(-13, itúo.bottom/2+altura•6, str2); 
outtextx-y(J, info.bottoml2+alturn•7, "Qual o valor de t?"); 
ouuextx')'(J, info.bottom/2+altura•8, "t m "); 

graph_wing2(43, info.bottorn/2-t altura•8); 
th=atoftwing); 
outteJ.tx)'(J, info.bouorn/2+altura•9, "tlw="); 
sprint.ftstt2, "%·6.3f', t11/w); 
ouU.:xtxy(43, info.bottom/2·1 altura•9, st.r2); 
tra=tJ••((double)info.bottom•9/l O -2)1max-y+ I; 
ifttra-floor(tra )<0.5) t=floor(tra ); 

clsc t~ccil(tra); 

tra=(yl-y2-tra)l2; /' E' o mesmo que h I =(yl -y2-t)l2 devido ao ittt*/ 
i.fttra·floor(tra)<0.5) hJ: floor(tra); 

elsc h I =ceil(tra); 
do { 

/•Mostra a posicno da alma interna•/ 
line(x2-3, y2+h I, x2-1 O, y2 -t h I); 
line(x2-3, y2+h I +t, x2-1 O, y2+h I tt); 
ifthl >2•(double)wll3 1 (yl-t·hl-y2)>2•(double)wl/3) { 

} 

lintpa_arca(info.right/4, info.bottom•9/10+2, ittfo.right/2-2, 
info.bottom-2, 12); /•Quadro vcrmcUto•/ 

ouuextxy(ittfo.right/4, info.bottom•t9/20-ahural2, 
" CUlDADO:"); 

outtcxtxy(info.right/4, info.bottom' l9/20+altural2, 
" h > 2/J*w"); 

litttpa _area(2, info.bottom/2+altura•J O, 
info.ri~tt/4-2, info.bottom-8, GREEN); 

outtextx')'(J, info.bottom/2+altura•JI ,"Esta' satisfeito"); 
ouuextxy(J, info.bottoml2+altura• l2-2,"com a posicao?(S/N)"); 
for(;;) { 

} 

dJaEtouppcr(gctd1()); 
if(dlR'•-='S' II dta--'N') 

brcak; 

i.ftd•a••'S') teste= I ; 
i.ft dta •a'N') { 

} 

setcolor(O); 
line(x2-3, y2+hl, x-2-10, y2 -thl); 
line(x2-3, y2+h I +t, J.-2·1 O, y2+h I +t); 
setcolor( 15 ); 
limpn_arca(2, uúo.boUom/2 t-ahura, 

info.right/4-2, ittfo.bottolllf2+altura•J O, GREEN); 
ouuextxy(J , info.bottom/2+altura•S;Marque na ALTURA"); 
tela _grafO; 
h- yg)Ob-)i12; 
tra- h ' (( double )info.bottom' 9/ l 0-2)/max-y+ I; 
if(tra-floor(tra)<0.5) h l• floor(tra); 
elsc h I '"Ceil(tra); 

lin.:(x2·3, y2+h I, x2- l O, y2-t h I); 
lin~(x2-3, y2+hHt, x2- IO, y2+h H t); 
limpa_arca(2, info.bottom/2+2, 

info.right/4-2, info.bouom-2, GREEN); 

linlpa_arca(info.rigllt/4, info.bottom•9/10+2, info.rigllt/2-2, 
utfo.bouom-2, 0); 1• Apaga quadro venueU10, se houver*/ 

}\dlilc(!teste); 
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infomw •primeiro; 
t •annazena ponto I da base•/ 

whi lc(infonna->ponto!=pl +I) 
infonna-infom1a->proximo; 

raio l • infonna->raius; 
ind I =infonna->indice; 
infonna->xpos=xh2; 
infonna->ypos=yh2+h-th/2; 
infonna->rnius=O; 
infom1a->indioe"'Ú; 
indu• infonna->anterior->indioe; 
/' annazena ponto 2 da base'/ 

infonna• (struá arql ' ) malloc(sizcoftponto_peca)); 
iftlinfom1a) problema_espaco(); 
infonna->ponto=pt+2; 
infonna->xpos"'Ú; 
infonna->ypos=yh2+h-th/2; 
infonna->raius"'(); 
infonna->indice..O; 
annazena_ponto(infom1a, &ultinlo); 

t•a.nnazcna ponto 3 da base; antcpcnultimo da peca'/ 
infom1a~(stmá arql ') malloc(sizeoftponto_peca)); 
ift!infonna) problema_ espaco(); 
infonna->ponto=pt+ 3; 
infomut->xpos=O; 
infomla->yposryh2+h+th/2; 
infonna->raius=O; 
infonna->indice=O; 
am1azcna_ponto(infomm, &ultimo); 

t•am1azena ponto 4 da base - pcnultimo da peca•/ 
infomla"'(strua arql ' ) malloc(sizeoftponto_peca)); 
ift linfonna) problema_ espaco(); 
infonna->ponto=pt+4; 
infonna->xpos=<xh I; 
infom1a->ypos~~12+h+th/2; 
infonna->raius"'Ú; 
infonna->indioe=indu; 
amlazc:na_ponto(infomla, &ultimo); 
t•am1azena ultimo ponto da peca•/ 

infonna=(strua arql ' ) malloc(sizcoftponto_pcca)); 
ift lilúonna) problema_ espaco(); 
infomta->ponto"J)t+5; 
infonna·>xpos=xb I ; 
infonna->ypos"}itl; 
infonna->raius=raio I ; 
infonna->indice=ind I; 
annazcna _ponto{infonna, &ultimo); 
rcdesenha(irOI ); 

} 
void sobrcmelal() 
{ 
int altura=info.bottom/25, k; l , testc~O, ns O, nd, nh, dr[12); 
doublc x2, y2, xl, yl, x, y, xp, yp, xfim. yfim, raio; 
double ai , a2, hl, h2, cl, c2, temtol,tcmlo2; 
double 0 "-0, 11=0, h=maJ<)', tra; 
int indl ' ind2; 
char str(J6); 
stnaá arql • infomta; 
strua arql •oonfonna; 
primometal"'ultinletai=NULL; 
setcolor( 15 ); 
ouUeXI.l\1'{3, info.b01tom/2+altura, " SOBREMET AL para"); 
ouuextxy(3, info.hottoml2+altura•2, " USINAGEM"); 
t• Calculo do sobrcmetal segundo DIN 7523 •t 
dr(O]• I.5; dr( I )=15; dr[2)=1.5; dr[3) • 20; dr(4)~2.5; dr[.5)=30; 
dr[6 )• 3.5; tlr(7)• 40; dr[8)=.50; tlr(9] • 60; tlr[10]• 70; 
infonna-primeiro; 
while (infomta) { 

} 

iftinfonna->indioe= l) { 
iftll < iltfOmln·>)pos) H=infomm·>)pos; t•Ma.ximo•t 
ifth > infonna->)pos) h=informa->ypos; I'Minimo•t 
iftinfonna->proximo && infonna->proximo->)pos > H) 

I I • infonna->proximo->}pos; 
} 
iftO < infonna->xpos) O= infonna->xpos; 
infonna"'infomJa->proxinJo; 

H• H-h; t• Altura maxima da peca ran posicno de usinagem•/ 
0 - 2'0; I' Oiametro maxilno da peCII ' I 
ift!stranp(maquina,"Martelo") ~ !strcnlp(maquinn,"PretJsa. de Parafuso")) { 
iftO<a40) nd=O; 
ift0>40 && 0<63) nd• l; 
iftD>63 && 0 <100) od; 2; 
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iftD>IOO && D<l60)nd; 3; 
iftO> 160 &.&. D<250) nd=4; 
iftD>250 && D<400)nd; 5; 
iftD>400) nd=6; 
iftll<=63) nh9l; 
iftH>63 && H<l60)nh~ l ; 

if'{ll> 160 && 11<400) nh=2; 
iftl l>400 &.&. H< IOOO) nh=l; 
iftll> I 000) nh=4; 

I 
ilt!strcmp(maquina,"Prensa Mecanica") 11 !strcmp(maquina,"Prensa llidraulica")) { 
iltD<=63) nd~O; 
iftD>63 && D<IOO)nd- 1; 
iftO>IOO && D<l60) nd- 2; 
ii{D>I60 && D<250)nd=3; 
iftD>250 && D<400) nd=4; 
iftD>400) nd- 5; 
iftli<E63) nh9l; 
iftl l>63 && H<i60) nh; J; 
ift ll>160 && H<250) nh=2; 
iftH>250) nh=3; 

} 
n=nd~nh; 

sprintftstr,"%-4.2f mm", ((float)drlnl)l l O); 
outtcxtxy(3, info.bottom/2+altura•4, "Rcoomcndado:"); 
outtcxt ll:y(3 , info.bottom/2+altura 0 5-4, str); 
outtcxtxy(3, info.bottoml2+altura•6, "Qual o sobrcmctal?"); 
graph_string2(15, info.bottom12+ahura•7); 
tra• atoftstring); 
ifttra< J) tra=J; !•Condicao de minimo•/ 
informa"Jlrim.:iro; 
iftprimeiro->xpos<5) !•Garnnte a nao usinagcrn do centro•/ 
uhimo->antcrior->indicc=O; 

iJtinfonna) { !•Primeiro ponto da lista•/ 
,a .. infonna->xpos; 
y2 "'in fonna ->wos; 
indl ~informa->indicc; 

infom1a=infom1a->proximo; 
} 
iftinfomw){ !•Segundo ponto da lista•/ 
xl e infomta->xpos; 
y l• informa->)pos; 
raio=infonna->raius; 
ind2=informa->indicc; 
infonnaminforma->proximo; 

} 
oonfomta2 (strud arq l 0 ) malloc(sireoftponto_peca)); 
ift!oonfomta) problema_ espaco(); 

!•Gravam primeiro ponto da lista de sobrcmctal•/ 
c()llfonna->ponto; I; 
oonfonna->xpos: x:2; 
oonfonna->ypos=y2; 
oonfomta->raius=O; 
oonforma->indicc=ind I ; 
armaz.cna_sobremctal(oonfomlB, &ultimctal); 
do { 
iftinfom1a) { 
X""infonna->xpos; /0 Encsimo ponto da lista•/ 
y=informa->:tpos; 
iltinforma->ponto==3) { /"para calcular o ultimo ponto•/ 

xtim=xl; 

} 
} 

yfirn=yl ; 

t• Intcrscccao das duas retas distancindas de 't' •1 
al u(yl-y2); 
bl• {x:2-xl); 
cl ~x J •y2 - x:2•y1; 
a2• (yl-y); 
b2=(x-xl ); 
c2- x1 •y - x•yl ; 
tcnnol "'tr..0 indl•sqrt(a! •a H bl 0 bl ); 
tenno2=tra• ind2•sqrt(a2•a2+b2°b2); 
ifta2•bl a=b2•a I ) retum; 
w • (-n2"tcrmol-al "tcmlo2-a2•cl t c2•a I )/(a2°bl-b2•a I ); 
ifta 11~0) 

>-p• (-tennol-bl•w-cl)/al ; 
else xp• (termo2-b2*yp-c2)1a2; 

iftxp<O) xpaO; t•VER•/ 
!•Grava ponto (xp, }p) na li:;ta de sobremctal'/ 

oonfomta=(strud arql ' ) malloc(sizeoftponto_pccn)); 
ift!oonforma) problema_ espaoo(); 
confonna->ponto;++k; 
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oonfomm·>xpos=xp; 
oonfomJa->ypos; )p; 
oonforma->raius~io; 
oonforma->indice; ind2; 
amJaz.:na sobremetal(oonfomta, &ultimctal); 
indl r ind2; 
il{infomw) { 

} 

raio~infomla·>raius; 
ind2Qinfonna->indice; 
infonna• infom1a·>proximo; 

x2=xl ; 
y2cyl; 
xl • x; 
yl:y; 
ilt!infomm) { !•Passar a ultima vez•/ 
x-xfim; 
y=yfim; 
teste++; 

} 
} whilc(tcstc<2); 
primometnl·>xvos~xp; 

primometal->ypos"'YP; 
setlinestyle(DASHED _L!NE, O, NORM_ WrDTH); 
rcdcscnllo(irot); 

} 

void calcula_ atrito() 1• corrige o fator de fricc:~o, oonforme nCIVIJras•/ 
{ 
double h• O, W- 0; 
struà orq I •informa; 
infomla"l'rimeiro; 
infom1a• infom1a->proll.imo; 
whilc(infom1a) { 
h- h+abs(infonna->ypos • infom1a->antcrior->ypos); 
w-w t abs(infonna->xpos • infomln·>antcrior->xpos); 
infom1acinfonna->proximo; 

} 
fllEh•(l·m)/(2•W)+m; 
ifth/W > 2) m= I; 

} 

inl partiC<~o() /"Enoontra aulomaliC<~menle a linho de p:uticao•/ 
{ 
doublc x I , x2, y2, x3, yJ , x4, y-1, xp, yp, trn; 
inl alturn=info.bouom/25, parti, k, xpt, )pt; 
d1ard1a; 
stmet arq I •infonna; 
st.ruà nrq I • in.sere; 
informn=primometal; 
xJ a infOmlll·>xpos; 
infomln• infomla->proximo; 
x2• infonna->xvos; 
y2• infomla·>)pos; 
informa• informa->proximo; 
x3 - infonna->xpos; 
yJ • informa·>)pos; 
informaEinforma->proximo; 
x4• informa->xpos; 
y4" informa·>)pos; 
infomJa" infomlll·>proximo; 
whilc(!(x2>xl && x3>x4 && y2>y3)) { 

} 

x1 .. ,.'2; 
x2• x3; y2-y3; 
x3• x4; yJ=y4; 
x4=infonna->xvos; 
y4• infomlll·>ypos; 
infonna• informa->proximo; 

yp• (y2+y3)12; 
lip'"x2>x3?x2:x3; 
il{x3>x2 && y3>y4 && (y3-y4)>(x3-x4)) { t•Ponto 3 e' o de particao•/ 
yp=yJ; 
xv· x3; 
partie(infomJa->ponto)-2; 

} 
!•Mostra onde esta' a linha de particao•t 

tra=xp•(( double )info.right •J/4-1 )lmaxx+ I +info.right/4; 
ifttra-floor(tra)<0.5) xpt=floor(tra); 

clse xpl; ceil(tra); 
tra• yp•((double)info.bouom•9110-2)/maxy+ I; 
ifttra-floor(tra }<0. 5) )pt- floor(tra ); 

else }pt=ceil(tra); 
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outtextxy(xpt+ 15, ypt,"LP"); 
line(xpt+2,ypt,xpt+ 10, ypt); 
outtextÃ]'(3, info.bottom/2+altura," LINHA DE P ARTICAO"); 
outtextÃ]'(3, info.bottom/2+altura•2," Esta' Satisfeito"); 
outtextx)'(3, info.bouom/2+altura•J,"com a posicao?(S/N)"); 
for(;;) { 

} 

dta"touppcr(getdJ()); 
iftcha= 'S' O d1a= 'N') 

break; 

ift dJa=~'N') { 
set.color(O); 
outteX1ÃJ'(xpt+ l5, ypt,"LP"); 
line(xpt+2,ypt,xpt+ I O, }Pt); 
setcolor(l5); 
outtextxy(3, info.bOUornl2+altura•7,"Marque na ALTURA"); 
tel a_graf(); 
tra"')'glob*(( double )info.bottom*9/ l 0-2 )/max)'+ I ; 
if(tra-floor(tra )<0. 5) ypt - floor(tra ); 

else ypt=ceil(tra); 
}p=yglob; 
outtextxy(xpt+ 15, }Pt,"LP"); 
line(xpt+2,ypt,xpt+ IO, }Pt); 

} 
iftyp==y3) return(parti); /*Nao insere ponto*/ 

/*Insere infomJacoes do ponto de pnrticao na lista do sobremet.al*/ 
infonna=primomctal; 
do informa=infonna->proximo; /*Vai ate' ponto anterior a particao*/ 

while(!(informa->xpos= x2 && infonna->wos~-y2)); 
k=infonna->ponto; 
parti=k+l; 
insere=(struct arql *) malloc(sizeoftponto_peca)); 
i!{! insere) problema_ espaco(); 

insere->ponto=ú; 
insere->xpos=xp; 
insere->wos=yp; 
inserc->raius=O; 
insere->indice=infonna-> indice; 
insere->proximo=infomJa->proxin1o; 
insere->anterior-itúorma; 
infomta->proxinJo->antcrior-insere; 
infonna->proxitno=insere; 
while(infonna) { t•Jncrementa demais pontos•/ 

infom1a->ponto=k++; 
infomJa=itJforma->proximo; 

} 
return(parti); 

) 

void angulos(parti, alfa) 
int parti; /* parti~ particao na rebarba*/ 
double alfa; /*alfa= angulo de ÚJclinacao adicional para prefonna*/ 
{ 
double xl , y l, x2, y2 , x3, y3 , x4, y4, angulo, externo, interno; 
d1ar s[40J; /*string para imprimir na tela atraves de sprintf*/ 
double xc, yc, ai , bl , c l , a2, b2, c2; 
int altura=itJ fo.bottom/25, psup, pinf, pto; 
struct arq I •infonna; 

I* Material:ACO 
I* maquina 

externo intemo •t 
MARTELO: ! :lO 1:6 */ 

!• maquina PRENSA: 1:20 1:10 */ 

ift!stranp(maquina,"Martelo")) { 
externo= lO; 
intemo=6; 

} 
else{ 

extcmo=20; 
interno= lO; 

} 
iftalfa!=O) { 

} 

extcmo= Iltan( atan( l/externo )+alfa*PJ/ 180); 
it1temo= 1/tan(atan( I /interno )+alfa *PJ/180); 

outtem)'(J, info.bottom/2+ahum*3, " ANGULOS DE SAlDA:"); 
outtextx)'( 19, info.bottom/2+altura, maquina); 
outtcxtxy(5, info.bottoml2+altura*4, "ext~"); 

sprintfts, "I : %-5.311'', externo); 
outtextxy(45, info.bottom/2+altura*4, s); 
ouUextxy(5, info.bottom/2+altura*5, "int="); 
~-printQs, "I : o/e>-5.3lf', interno); 
ouucxtx'Y(45, info.bottom/2+altura*5 , s); 
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t•cnoontra ponto npos a particao em que os nngulos sno internos•/ 
iftnlfa<rO.O I) infomla"']]rirnometal; /' para cavidade. Menor que 0,0 I devido erro pto nutuante•t 
clse infonna-primopr.:; l"pam prcfom1a 0/ 

do{ 
inforrna- infomJa->proximo; 

}\\11ile(infom1a && infonna->ponto < parti); t•Enoontra particao'/ 
do f 
infonna- infom1a->proximo; 
}whilo::(in fonna->ypos <~ infonna->antcrior->}liOS); 
psup- infonna->anh!rior->ponto; /'Encontra psup~fim de ang.cx1emos•t 

t•cnoontra ponto <Ultcs da pnrticao em c1uc angulos suo inh:mos•/ 
whilc(infonna->ponto > parti) infonnn o.infomm->anterior; 
do{ / ' Volta n particao•t 
infonna- infonna->anterior; 

}whil.:(infonna->ypos >= infonna->proximo->ypos && inforrna->ponto > I ); 
pinf infom1a->proximo->ponto; f' Enoontm pinf~inicio de ang.intemos•/ 
angulo- intemo; /'Todos os angulos sao interno no inicio'/ 
ifta lfa<~O.OJ) infonna=primomctal; /' para cavidade' ! 
clse infonnn=primopre; / 'para pr.:fonna'/ 

x tacinforrna->xpos; 
yl - infonna->ypos; 
infonna• infonna->proxirno; 
x2" infonna->xpos; 
}'2" infomla->ypos; 
infonnauinfomla->proximo; 
xJ• infonna->:\pos; 
yJ- inforrna->ypos; 
infonnacinfomla->proximo; 
x4- infomla->xpos; 
y4• infonna->:rpos; 
whil.:(inforrna) { 
pto~inforrna->ponto; 

iJ{pto>pinf+ I) angulo"<:xtemo; 
iftpto>psup+ I ) angulo=intemo; 
il{abs(y2-y3)>angulo'abs(x2-x3) && xJ>S) { 
ift(y2>y3 && pto-1 <part i) 11 (y3>y2 && pto-2>parti)) { 

xc=(y2-y3 )langu lo+x3; 

} 

)'C>"y3; 
al ; y2-yc; 
bl =xc-x2; 
cl • x2' yc-xc' y2; 
a2cy3-y4; 
b25 x4-x3; 
C'2=x3 ' y4-x4'y3; 
ifta 11=0){ 

} 

y3=(a2'cl-al ' c2)/(a l ' b2-a2' bl ); 
x3=-{bl ' y3+cl )la I ; 

else ( 
yJ <=yc; 
xJQxc; 
} 

inforrna->anterior->xpos• x3; 
infomJa->ant.:rior->:,-pos=yJ; 

ift(y3>y2 && pto-1 <parti) I (y2>y3 && pto-2>parti)) { 
xç;(y2-y3)1angulo+x2; 

} 

yço..y2; 
31 "'}'2-yl; 
bl~xl-x2; 

cl ; "'2 ' yl-xl 'y2; 
n2- y3-yc; 
b2~xc-x3; 

<.."2=xJ•yc-xc*y3; 
ifta I ! ~O) ( 

} 

y2- (a2'cl-a I ' C'2)/(a l ' b2-a2•b I); 
x2=-{bl 'y2+c l )/a i; 

else( 
y2~yc; 

x2=xc; 
} 

inforrna->anterior->anterior->xpos- x-2; 
inforrna->anterior->anterior·>)'pos=y2; 

if(pto-1 - - parti){ 
x.l• (y2-y3)/angulo+x3; 
infomJa->antcrior->xpos• xJ; 

} 
if(pto-2- ..,arti) { / 'pnssn oom a particao abaixo da metade' f 

x2~(y2-y3)/angulo+x'2; 

infomJa->anterior->anterior->:q>os• x2; 
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} 
} 
xl ax2; yl=y2; 
x2=x3; y2=y3; 
xJux4; y3")'4; 
infonna• infomJa->proxinJo; 
iJtinfom1a) { 

x4• infomta->xpos; 
y4• i.nfomta·>)pos; 

} 
} 
if(alfa<"O.O I) { /'Lista da cavidade"/ 

if{primomctal->xpos>5) { 
xc-(y2-y3)/angulo+:~-'2; 
ultimctal->a.nterior->xpos~xc; 

ultimeul->a.nterior->ypos=y2; 
l 

sctlincstyle(DASHED _LlNE, O, NORM_ WTDTH); 
redcscnha(irot); 
ouUextxy(), info.bouomf2+altura"8," Aperte uma tecla."); 
gctdJ(); 
} 
if(alfa>O.O I ) /"Lista da prefonna•t 
if{primopre->xpos>5) { 
xc-(y2-y3)/nngulo+x'2; 
ultipre->rullerior->xpos=xc; 
ulliprc->a.nterior->)pos=y2; 

} 

void raios_nrredondamento(RF, RC) 
double RF, RC; t•RF e RC sao multiplicadores•/ 
{ 
doublc ai, bl, a2, b2, ml, m2, teta; 
doublt: xl, yl, x2, y2, x, y, 11, raio, raioprov, multiRC:{).07, multiRF:{).25; 
int allura• info.boUorn/25; 
dtard1a; 
struct orq I ' informa; 
outtextll:y(3, info.bouom/2+altura, "RAIOS DE"); 
ouUextxy(J, info.bottom/2+altura' 2," ARREDONDAMENTO"); 
if(RF<•O.OI && RC<=O.OI) { 
outtextxy( lO, info.bottom/2+alturn•4," Rclacoes:"); 
ouUcxb:y(58, info.bottorn/2+oltura•4-2, "- "); 
outtextxy(SO, uúo.bouom/2+allura•4+2, ","); 
ouuextxy(IO, Uúo.bouom/2+alturn• s, "RC = 0.07 • H"); 
ouuext.xy(IO, info.bouom/2+altura•6-4, "RF = 0.25 • H"); 
ouuextxy( I O, Íllfo.bouom/2+allura•7, "Mudar? (SIN)"); 
for(;;) { 
dta=touppcr(gctdt()); 
if(d1a••'S' II d1n~:'N') 

break; 
} 
if( dw•"''S'){ 
limpa_arca(2, info.bottom/2+alturn•7, Uúo.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
outtcxt:l.')'(l, info.bouom/2-1 altura•?, "Multiplicadores:"); 
ouuextxy( IO, Íllfo.bottom/2H itura'8, "RC = • H"); 
graph_string2(50, info.bouom/2+altura•8); 
multiRCuotoftstring); 
outtcxt:~-')'(10, info.bottom/2+alturn ' 9-4, "RF ~ • H"); 
graph_string2(50, Uúo.bottom/2+olturn*9-4); 
mulliRF• atof(string); 
limpa_arca(2, Íllfo.bottom/2+altura•to, ÍIJfo.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

} 
} 
t• Ao invt..'S de RF==O, utiliza-se RF<•O.O I devido a precisao do pto. Outuante•/ 
if(RF<•O.O I && RC<=O.O I) infonna"'J>rimometal; 
elsc informa"')Jrimopre; 

if{RF<•O.OI && RC<=O.OI){ 
if(utfonnn->xpos>J) { 
x2=ultimctal->antcrior->xpos; 
y2• ultirnctnl->a.nterior->ypos; 

} o:lsc { 

} 

x2: informa->xpos; 
y2- informa->)pos; 
infomtn- informa->proxitno; 

iftRF>O.OI I! RC>O.OI){ 
if{infonna->xpos>3) { 

x2- ultiprc->ruilcrior->xpos; 
y2- ultiprc->antcrior->ypos; 

} d se { 
x2- infomta->xpos; 
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) 

y2• infonna->)pos; 
infonna=infonna->proximo; 

xl• infom1n->xpos; 
yl *infonna->)pos; 
raio=infom1a->raius; 
infonna• infonna->proximo; 
do{ 

x- infomm->xpos; 
y;infonna->ypos; 
iftxl>O) { 

r- Encontra se a coocordancia e' feita a ESQUERDA ou ' I 
I ' a direita do vetor ( I ) ' I 
al "'(yl-y2); 
b I =(~'2-x I ); 
a2k(yl-y); 
b2~(x-xl); 

ifty2 !- yl) 
teta .. atan((xl -x2)/(y2-yl )); 
elsc { 

) 

if((x t-:a)<O) teu• 3 •rtn; 
if((xl-x2)>0) teta• PI/2; 

H • abs(yl-y2)>abs(y-yl)? abs(yl-y2): abs(y-yl); 
if(bl ' sin(teta)+al 'cos(teta) <O) tctaoocteta+Pl; 
iftb2' cos(teta}-a2'sin(teta) >O) { 

/' (xc,yc) a esquerda do vetor z r_ canto ' I 
raioprov=multiRC'H; 
if(RC>O.OI) raioprov-raioprov' RC; 
if(raioprov<I.S) raioproV"" l.S; I' valorminimo • 1.5 °/ 

clsc { 
l'(xc,yc) a dirdta do vt:tor m R_filetc ' / 

raioprov-"TT!ulliRF'H; 
if(RF>O.O I) raioprov=raioprov'Rf; 
if(raioprov<S) raioprov=S.O; I ' valor minimo = 5.0 ' I 
} 

raio- rnio>raioprov? raio : ruioprov; 
infonna->antcrior->raius • raio; 

) 
raio-infom1a->ro~ius; 
:a~xl; y2 ory l ; 
xl=x; ylay; 
infom1a• infom13->proximo; 

)while(infom1n); 
if(Rf<E{).Ol && RC<9>.01) { 
ullimetal->raius=primometal->raius; 
setlincstyle(DASBED _UNE, O, NORM_ WIDTH); 
redcscnha(irot); 
outtcxtx)'(J, info.bottomn+alturu' l l," Aperte uma tecla."); 
g<:tdt(); 

} 

} 
if{RF>O.O I U RC>O.O I) ultipre->raiusaprimopre->raius; 
rd.um; 

void calcula _rebarba() 
{ 
longcont• l , coa, cobran; O; 
int x, :a, yl, y2, y, ym; 
int altura• info.bottomns, parti, k, dia; 
doublc tra, extra, ty l, ty2, tx, L'<l, ty, tym; 
mar strcoot(JO), strcoa(30J, strcobran(JOJ, strco2[30J, dta; 
doublc arca, n, xce, deltarea, ccntroideEO, peso, v, v _reb; 
doublc pf, pc, area_c, Z, 1, w, xparti, h, I, r, H; 
struá arql •infom18; 
struá arql •confom1a; 
struá arq I ' insere; 

f' Transferencia da lista primomctal para primopre de FORDLS'/ 
infom1aaprimometal; 
coofonna"')lrimopre; 
while(infonna) { 
coofonna• (struá arqt ') malloc(sil.cof(ponto_peca)); 
if(!confonna) problema_espaco(); 
confom1n->pont~infonna->ponto; 
COJtfonna->xpos2 infonna->llpos; 
confonna->:,pos=infonna->wos; 
confonna->raius=informa->raius; 
confonna->indice~infonna->indice; 
am1az.ena _prefonna( conforma, &ultipre ); 
infom13"'infonna->proximo; 
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} 
infom\8-ultimctal; 
iftprimeiro->xpos>J) { 
exua=infoml8->anterior->anterior->xpos; 
tta"'.:XIrll' ((double)info.rigjii' J/4 -I )lmaxx + I + (double)info.rigjlt/4; 
ifttta-floor(tta )<0.5) x=floor(tta ); 

clsc x--c.eil(tra ); 
extrn• infonna->anterior->anterior->ypos; 
tm .. cxtra' ((double)info.bottom'9110- 2)/maxy +I; 
ifttm-floor(tra )<0. 5) y=floor(tta ); 

} 
clsc y=ceil(tta); 

clsc { 
eXIJ'II""j>rimeiro->xpos; 
tta'"cXlrn' ((double)info.rig}lt*J /4 -I )lmaxx +I + (double)info .. rig}Jt/4; 
ilttta-floor(tta)<0.5) x=floor(tta); 

else x--c.eil(tta ); 
cXIrii"'Primeiro->)'pos; 
tra• extra' ((double)info.bouom' 9/ IO- 2)/max-y +I; 
if1:tra-floor(tta)<0.5) y=floor(tta); 

else y=ceil(tra ); 
} 

limpa_ nrca(info.right/4+ I , I , info.risJlt-1, info.bottom' 9fl 0-1, O); 
ooncord_arco(5); /'Desenha a peca modificada*/ 

yl "'}'; 
whilc(gctpixel(x,y)= l5) { /' Linha de Centro a esquerda*/ 
y-; 
coot++; 

} 
y2"'y-1; 
x-H; 
ym- (yl +y2)12; 
y=ym; t• n= numero de pixels da tela grafica' / 
n"{( doublc )info.right'J/4-1 )' (( doubl.: )info.bottom'911 0-2); 
do { 

coa soO; 
whilc(getpixel(x,y)=O) { /' interior: metade superior' / 
putpixel(x,y, l2); 
y-; 
coa++; 

} 
y2:::y; 
while(gctpixel(x,y)= 15) { !*parede superior•/ 
y-; 
coa++; 
cobran++; 

t•Coota numero de pixels por linha vertical'/ 
/'Conta o numero de pixels branco pam perímetro' / 

} 
y=ynül; 
while(getpixel(x,y)= O) { 
putpixcl(x,y, 14); 
y++; 
coa++; 

} 
yl - y; 

/'Interior: metade inferior*/ 

whil..:(gctpixel(x,y)= I 5) { t•par ... -dc inferior' / 
y H ; 
coa++; 
cobrnn +-~; 

} 
coot"'CC!tt+coa; t•coot soma todos os pixcls da meia seocao' / 
xce- (x-1-{ double )info.rig}tt/4 )' maxx/(( double )info. rigj1t ' 3/4-I); 
dcltarcas(double)maxx • max-y • coa / n; 
centroide=xce • deltarea + ccnttoide; 
x H; 
yms(yl I y2)12; 
y=ym; 

}whilc(gctpixel(x,y)= O); 
con• O; 
whiJ.:(gelpixel(x,y)=l5) { /'par.:dc direita•/ 

y++; 
coot• coot+2; 
COB"''Oa+2; 
cobran• cobran+2; 

} 
xceR(x-I-{ double )info.rigllt/4)'ma;o.:x/(( double )info.right'J/4-I); 
dcltnrca"{doublc)maxx•rnax-y•coa/n; 
centroidc• xce•deltarca + centroide; 
arca• (double)maxx•maxy•coottn; 1• arca da meia scocao transversal' / 
centroidc-centtoidelarea; t• raio do centro de gravidade da meia secao•/ 
v=2'Pl•centroide•area; t• volume do foJjado, sem rebarba' / 
peso 'dcns/1000; t•Em gramas-forca' / 
peso-pcso/1000; f' Em kilogmmas-forca•t 
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sprinLQW<x>a,"%7.tr·, peso' I 000); 
sprinlftstroortl,"%7.lf',area); 
ouue"1X}0, ínfo.bottom/2+altura, "AREA TRANSVERSAL"); 
ouue,.1>.')'(3, info.boUom12+altura•2, "area = "); 
strcat(stroonl," rnm2"); 
ouuext.x')'(60, ínfo.bottom/2+altura•2, stroortt); 
ouucxtxy(J, ínfo.boUom/2+altura•J," PESO"); 
ouuextxy(3, info.boUom/2+altura•4, "peso • ''); 
strcat(~.rooa," gl"); 
ouue,.1xy(60, info.bottoml2+altura•4, strooa); 
/' Calcula rcgiao de rebarba'/ 
/' pfw p.:rimetro do foljado'/ 

pf; ( doublc )oobran •maJ>:x!(( double )info.rigl•t ' J /4-1 ); 
infomta"'Jlrimomctal; 
xparti• informn->xpos; 
ty I cty2• informa->ypos; 
while (infomta) { /0 Enoootra o menor y, o maior y c o maior x• t 

ifttyl <infomta->:rpos) tyl• ínforma->:rpos; 
i(tty2>infomm->ypos) ty23 ínforma->:,pos; 
iftxparti<infomta->xpos){ 
xpanic infomta->xpos; 
parti• infomta->ponto; 
I 
infonnn• infomta->proximo; 

} 
H_cnvg"'lyl-{y2; / 'H_atvg • variavcl globnl para a altura do 

cilindro awolvente utilizada em "tolcrancias"' / 
t• r- raio do foljado, sem reba.rba ' / 
,. n~ altura media do foljado, sem rebarba ' / 
I ' arca c- arca diametral cilindro cvolvente, sem rebarba' / 
I ' p<:'" perimetro da seccao diametral do ci lindro evolvente•/ 
,. z- sr- fator de oo~lexidade0/ 
~xparti; 

Ii• area/r; 
arca_<:'" ll_envg • 2 • r; 
pc-2' (tyl -{y2)+2°r; 
Zs (2'pf'pf'arca _ c• centro ide )l(pc'pc'arca •r); 
t .. l .l3+0.89•sqrt(peso)-O.O 17*peso; /0 Vierregen°/ 
w-(0.02-t 0.0076°Z0rlt+4.93'pow(peso,-0.2))' t; /0 Teterin•t 
sprinlftstrcobran,"%5.Jr',wlt); 
outtcxt"')'(4, info.boUornf2+altura•6, "OARGANfA DE REBARBA"); 
outtexb')~4. info.boUorul2+altura•7, '\v/t • "); 
ouucm')'(60, info.bottom.IZ+altura•7, strcobran); 
sprinú\stroo2, "%5.31" ,t); 
strcat(stroo2," mm"); 
outleXIX}~4. info.bottom/2+altura•8, "t • "); 
outtextxy(51, info.bottornf2+altura•8, st.roo2); 

/'Insere infomtaooes dos pontos da zona de rebarba na lista do sobremetat•/ 
h"'1/2; t• altura do alojamento de rebarba• 2h a 4t •t 
I v; I' comprimento do nlojnmcnto de rebarba•/ 
infomtn"'Jlrimometal; 
do infomta=ínforma->proxinto; 
while(informa->ponto!=parti); 

xparti=informa->xpos; 
informll->raius=O; 

/"Modifica coordenada 'y' do ponto de particao•/ 
ínforma->)pos..informa->ypos+h; 
for(k=O; k<8; ++k) { / 0 ins<.'f'C 8 pontos•/ 
insere%(struct arql ' ) malloc(sizeoftponto_pcca)); 
ift!inscre) problema_espaco(); 
if{k- 0) { 
tx--,.,parti+w; 
tx2ctx; 
ty=infomta->ypos; 

} 
íltk•u J) { 
tx• infonna->xpos+hltan(PI/3); /' Tangente de 60 graus'/ 
ty=informa->ypos+h; 

} 
iftk•-2) { 

lX"'informa->:\'j)os+l; 
l}""infomta->:,pos; 

} 
iftk••3) { 
tx=infomta->xpos+O•+t/2)/tan(l'l/3 ); 
ty• infomtn->ypos-t; 

} 
iftk- · 4) { 

} 

l. infonna->xpos-(h+t/2)/tan(PI/3); 
ty=infomln->)pos-t; 

iftk--.5) { 
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} 

tx- infomtn->xpos-1; 
ty• i.Júomtn->ypos; 

iflk=cc6) { 
tx-" utfomta->xpos-h/tan(PI/3); 
t Y" in fomta->} pos-1 h; 

} 
if(k-·7) { 
lx"'xpnrti; 
W'"infonna->ypos; 

} 
inscre->pootO"')>arti+k+ I; 
ins.:re->xpos"'tx; 
inscr<!·>ypos9y; 
inserc->raius; 0.5; 
inscre->indioez(); 
inscre->proximo=infomta->proximo; 
ins..'fe->anterior-infonna; 
i.Jüomta->proximo->anterior-inscrc; 
infonna->proximo; insere; 
infomta=infomta->proximo; 

) 
k~pnrti+k; 

whilc(infonna) ( /*Troca o numero do ponto dos ultimos*/ 

} 

infonna->pootock++; 
infonnn• infomta->proximo; 

1• w• comprintento da garganta de rebarba"/ 
/ 0 t ~ espessura da garganta de ro.:barba"/ 
t• v rcb = volume da rebarba*/ 
t• dia - diamctro da barra/tarugo•/ 
t• peso = peso do foJjado, incluindo rebarba •t 
1• v - volume do foljado, incluindo rebarba•/ 

v _rcb .. PI•w•t "(tx2 ~xparti); 
Y-"V t v _rcb; !• Volume totnl~peca-1 rebarba•/ 
pcso=v•dens/1 000; t•Pcso em gramas•/ 
outh!Xtll.')'(3, info.bottom/2+altura0 9, "Aperte uma tecla."); 
g.:«dt(); 
setlinc&ylc{OASHED _UNE, O, NORM_ WIOTH); 
rcdcsenha(irot); 
ouucxtx-y(3, info.bottoml2+altura•10," Novamente!"); 
getdt(); 
lirrq:la _ area(2, info.boaom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
utfonnncprimometal; 
tll.'l"'utfomta->xpos; 
while (infomta) { /*Enoootra o maior x para fazer linha de particao•/ 

i1ttx2<infomta->xpos) ( 
tx2ainfonna->xpos; 
ty2• infomta->ypos; 

) 
infonna• infomta->proxirno; 

} 
tractxl"((double)info.right"3/4 -I Ymax-x + I + (doubl.:)info.right/4; 
ifttra-floor(tra)<0.5) x=floor(tra); 

else x=oeil(tra); 
tra"'ty2°((double)info.bottom•91J O - 2)frnall.')' + I; 
ifttra-floor(tra)<0.5) y=floor(tra); 

elsc y=oeil(tra); 
linc(x,y,info.right-l ,y); 
dia• barra(v, peso); 
cnleula_forca(w, t, r, H, v, dia, peso, v _rcb, arcn); 
iJt!strcmp(maquuta,"Martelo") 11 !stranp(maquina,''Prensa de Parafuso")) 

calcu!H_energia(); 
calcula_ bloco(); 
lirnpa_arca(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bouom-2, GREEN); 
PRE• I; !•Possibilita utilizar o menu de prcfomta0 / 

limpa _area(2, info.bottom/2+altura 0 4, 
mfo.ri~t/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

ouuextxy(4, mfo.bottom12+ahura*2, "COMPENSAR CONTRACAO"); 
ouucxtll.'y(4, info.bottom12+altura0 3," DO FORJADO"); 
ouucxt~'Y( 140, info.bot1om12+ahura*2-3, "- "); 
ouucxt~'Y( I33, mfo.bottom12+ahura0 2+1, ","); 
ounem'Y(8, mfo.bottomf2+altura•5," (Sou N)?"); 
VcnvgrO; / •lncializa Vcnvg*/ 
for(;;) ( 

} 

dta9ouppcr(gctdt0); 
iJt dta"'•'S' 11 dta= 'N') 
break; 

iftdta~'S') { 
oootracno(); 
outtc~t~)'(J, mfo.boaom/2+altura 0 8. "Aperte uma tecla."); 
gctdl(); 
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} 

} 

Vcavg: cav _arca(); 
ouUextxy(J, info.bouom/2 ~altura•8, " Aperte uma tecla."); 
gctdJ(); 

limpa_ an.:a(2, info.bouom/2+2, info.right/4-2, ilúo.bouom-2, GREEN); 
rctum; 

t•Esta funcao serve para a escolha da barra (billet) pelo usuario•t 
int barra(vol, peso) 
double vol, pc:so; 
( 
double I; 
void •buf; 
long int coa; 
int size, i, d, teste= I; 
int a=info.right/3+8, b=info.bouom/6+8; 
chnr d1a, p(JO); 
int altura=info.bottom/25, sair, oount- 2, escoUw • l; 
union tecla { 
int c; 
dl8r d1(2); 

}se; 
limpa_ area(2, info.bouom/2+altura, 

info.right/4-2, info.bouom-2, GREEN); 
ouuextxy(3, info.bouom/2+altura*2, "SELECAO DA BARRA:"); 
outtcxtx'Y(3, info.bouom/2+altura•4," 1- REDONDA"); 
ouucxtxy(J, info.bouom/2+altura•5, "2- QUADRADA"); 
rcvcrsc(30, info.bottoml2+altura•4-2, 

info.right/4-2, info.bottom/2+altura•4+ I O); 
do { 
sc.c=gct_tccla(); 
if\sc.d!(OJ= ENTER) sc.ch[O]=(char)escoll•a + 'O'; 
sair= I ; 
switch(sc.d![OJ) { 
caseOxO: 

rcvcrsc(JO, info.bottom/2+altura•(escoll•a+3)-2, 
info.right/4-2, info.bouom/2+altura•(cscolha+3)+ I O); 

if{sc.d![ I ]= ACIMA) escolha-; 
if(sc.ch(l ]==ABAIXO) escoDta++; 
if{escolha>count) escolha~ I; 
i f\ escoD1a< I) escolha=count; 
reversc(30, info.bottom/2+altura *(escolha+ 3 )-2, 
info.right/4-2, info.bottom/2+altura•(cscoUJa+3)+ I O); 

sair=<l; 
break; 

case 'I': 
ibar-0; /•ibar-0 significa barra redonda*/ 
brcak; 

case '2': 

} 

ibar- 1; !•ibar-1 significa barra <ruadrnda*/ 
break; 

} while(!sair); 
limpa_area(2, iJúo.bottom/2+altura•2, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
size; imagesize(info.right/3, info.bouom/6, 

info.right•J/4, info.bouom*213); 
if{size!=-1) { !• AI oca memoria para a in~ag<.·m•! 
buF maUoc(size); 
if{buf) getintage(info.right/3, info.bottom/6, 

info.right*J/4, info.bouom•213, buf); 
else problema_ cspaco(); 

} 
sctcolor(BLUE); 
whilc(teste) ( 

limpa_ area(info.right/3, info.bouom/6, 
info.right•J/4, info.bouom*213, 7); 
i :O; 
sprint.f{p,"%10.0C', vol); 
outtextx'Y(a, b+altura, "volume= "); 
strcat(p," mm3 "); 
outtextxy(70+a, b+altura, p); 

/*peso em gramas-forca*/ 
~-printftp,"%8.2C', pc:so); 
outtextxy(a, b+altura*2, "peso= "); 
strcat(p," g"); 
outtcxtxy(50+a, b+altura*2, p ); 
if\ibar-=0) ( 
outtextx)'(u,b," SELECAO DA BARRA REDONDA"); 
outtextx'Y(a, b+altura*3, "DIAMETRO COMPRIMENTO razno LID"); 
altura~altura•4; 

t• infonna a barra com Vd= I */ 
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l~ow(4°(double)voi!Pl, 0.33333333); 
d- (inl)l; 
setoolor(BLUE); 
sprintJU>, "%d",d); 
ouUeXU.')'(n+20, b+allura, p); 
sprintJU>, "o/ol'',l); 
ouuex1xy(a+&2, b+altura, p); 
sprinútp. "%1", 1/d); 
outtexb')'(a+ I &4, b+altura, p ); 
i+t; 
altura~altura+info.bottom/25; 

whilc(i<7 && t...--stc) { 

} 
} 

} 

limpa_area(2, info.bottorn/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
sctoolor( 15 ); 
ouuextxy(3, info.bottom/2+info.bottom/25, "Qual o diamctro?"); 
d=graf _getchc( I 5, info.bottom/2+2 •info.bottom/25); 
outtextxy(3, info.bottorn/2+4*info.bottom/25,"Estn' Satisfeito?"); 
outtex1xy(3, info.bottom/2+5*info.bouorn125," S I N"); 
1•4*voi/(PI*d*d); 
setoolor(BLUE); 
sprintltp, "%d" ,d); 
otntex1>.')'(a+20, b+alturn, p); 
sprintltp, "%f',l); 
outtextxy(a+82, b+alturn, p); 
sprintltp, "%1", 1/d); 
ouuem')'(a+l84, b+altura, p); 
i++; 
alturn• altura+info.bouom/25; 
for(;;) { 

} 

dra=toupper(getch()); 
iftcha~o·s· n cha~'N') 

break; 

if(dra=='S') teste=O; 
ifli- 7) { 
limpa_area(info.ri~t/3, info.bottom.l6+4°info.bottom/25, 

info.right *3/4, info.bottom0 213, 7); 
i~ I ; 
allura-4*info.bottom/25; 

iftiba~· l ) { 
ouucxtxy(a,b," SELECAO OA BARRA QUADRADA"); 
ouuc>.tx·y(a, b+altura0 3," LADO COMPRIMENTO raZ!Io CIL "); 
alturacaJtura*4; 
t• infomUJ a barra oom 1/d= I */ 
l~ow((double)vol, 0.33333333); /* I e' o oomprimarlo dn barra */ 
d~(int)l; t• d c' o lado do quadrado •t 
setoolor(BLUE); 
sprinútp, "%d",d); 
ouuextxy(a+ 12, b+alturn, p ); 
sprintltp, "%f',l); 
outtextx')'(a+66, b+altura, p); 
sprintJU>, "%1". 1/d); 
ouuexb:y( a+ 170, b+altura, p ); 
i++; 
alturn• nltura+info.bottom/25; 
whilc(i<7 && teste) { 

limpa_area(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, inlo.bot.tom-2, GREEN); 
sctoolor(l5); 
ouuextx')'(3, info.bouom/2 t info.bottom/25, "Qual o lado?"); 
dagraf_getche( 15, info.bottom.l2+2*info.bottom/25); 
outtextxy(3, info.bottom/2 t4*info.bottom/25,"Esta' Satisfeito?"); 
ouuexu-')'(3, info.bouom.l2+5"info.bottom125," S I N"); 
1-vol/((double)d•d); 
sctoolor(BLUE); 
sprintltp, "o/od",d); 
outtcxtxy(a+l2, b tnlturn, p); 
sprinlftp, "%1",1); 
outtem·y(a+66, b+altura, p); 
sprintltp, "%1",1/d); 
outtex1x')'(a+ 170, b t altura, p ); 
i++; 
altura=altura+info.bottom/25; 
for(;;) { 

} 

dra=touppcr(getch()); 
iftdra=='S' 11 cha••'N') 
break; 

iftcha= 'S') teste=O; 
ifti- 7) { 

limpa_arca(info.right/3, info.bottom16+4•info.bottom/25, 
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} 
} 

info.rigllt•J/4, info.bottom' 213, 7); 
ia l ; 
altura=4' info.bottomf2S; 

} 
} 
sd color( 1.5); 
put.imngc(info.rigllt/3, info.bottom/6, buf, COPY _PlJf); 
frec(buf); 
retum(d); 

} 

/"Esta fWlc:Jo armau:oa os pontos para a lista de sobremetal0/ 

void am1azcna sobremetal( 
struet arql-0 d, /"Novo ponto da li51A de sobremetal 0 / 

struet arq I ••ultimetal) /"Ultimo elemento da lista de sobremetal•/ 
{ 
if{!"ultimeul) { 

•ultimetal = d; 
primometal o d; 

} 
clse ('ultimetal)->proximo - d; 

d->proximo ~ NULL; 
d·>nntcrior=•ultimetal; 
•ultimetal"'d; 

} 

I" ~ 

!• Funcoes para a compensar a oontrac:~o do forjado com a temperatura •1 
I" ~ 

void oont.racao() /°Funcao para aument.nr a cavidade devido a oontracao•/ 
{ 
doublc t.ra, xl, x2, yl, y2, l, h, xcor=Q, ycor-0; 
double Lambda; /*coeficiente de dilat.nlao•/ 
int xytra; 
int a• info.right/3+8, b=info.bottom/8+8, size, nltura=info.bottomf2S; 
void 'bufe; 
struà arq I •informa; 
struet nrq I •conforma; 
primOc:Jv=ultic:~v=NULL; 

limpa_area(2, info.bottomf2+alturn°4, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
I" Quadro de informacoes: 0 / 

siz.e .. imagesize(info.rigbt/3, info.bottom/8, 
info.right'4/S, b+altura0 9); 

iftsiz.e!=-1) { I"AIOc:J memorin para a imagem•/ 
bufc=malloc(siz.e ); 
iftbufe) gàimage(info.right/3, info.bottorn/8, 

info.rigllt0 4/5, b+altura•9, bufe); 
sàcolor(BLUE); 
Jimpa_area(info.right/3 , info.bottorn/8, 
info.right"4/5, b+altura•9,7); 

outtextxy(a,b,"COEFICIENTES DE CONTRACAO Lambda"); 
outtcm-y(a+ l84,b-J,"- "); 
outtext.,·y( a+ 176,b,","); 

} 

/"Ref.: llcrramient.as de Conformar, !lfunuel M. Gallardo, 1988, Cuba0/ 

outtext.xy(a,b+altura," Aluminio: 1.5 a 1.8%"); 
outtextxy(a+ 32,b+altura,'""); 
outtextxy(a,b+alt.ura•2,"Bronze: I .6%"); 
otntcm-y(a,b+alt.ura•J,"Cobre: 0.8%"); 
ouUcXlxy(a,b+altura*4,"Lat.ao: 1.2 a 1.5%"); 
outteXll>J'( a+24,b+altura 0 4· I,"- "); 
ouUextxy(a,b+altura•S,"Niquel e suas ligas: 2.0%"); 
outteXlxy(a+8,b+altura•5,""'); 
outtextxy(a,b+altura'6."Ligas de Magnesio: 1.2 a 1.6%"); 
ouuextxy(a+ I OS,b+altura' 6,'""); 
ouuextxy(a,b+altura'7,"Aeos ao carbono: 1.2 a 1.5%"); 
outtcll.tll.')'(a+8,b+altura•7t ! ,","); 
ouuextxy(a,b+altura•8,"Aeos ligndos: 1.5 a 2.0%"); 
outtcXlll.')'{o+8,b+altura 0 8+ I,","); 
setcolor( I S); 

clse problema_ espaco(); 
outtcXlx')'(24, info.bottom/2+altum 0 5, mat); 
outtextxy(6, info.bottomf2+altura•7, "Larnbda? (%)"); 
graph _ string1( I O, info.bottom/2+nlturn *8); 
l.ambdn• ntoftstring); 
Lambda=Lambda/100; /'Inicialmente <.111 pcrco:ntual'/ 

/' Repor imagem do quadro de informacoes•/ 
putimagc(info.rig)\t/3, info.bott.om/8, bufe, COPY _PlJf); 
free(bufc ); 
limpa_aren(2, info.bottomf2+altura, 
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} 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

/•Se existir furo central•/ 
trajlrimeiro->xpos•((double)info.right*J/4 -I )lmax'X +I + (double)i.nfo.right/4; 

ifttra-floor(tra)<0.5) xytra=floor(tra); 
clsc >:ytra=ccil(tra); 

iltxytra>info.right/4+3) { 
h"'Uitimet.al->ypos- ultimet.al->anterior->)pos; 
l=primomet.al->xpos; 

} 
else { 

} 

h=(ultimetal->)pOs- ultimetal->anterior->ypos)/2; 
1=0; 

informa=primometal; 
iftinforma) { /*Primeiro ponto da lista • I 

} 

x2=infomta->xpos; 
y2=infomta->ypos; 
infomta=infomta->proximo; 
/*Segundo ponto da lista•/ 

x I =infomta->xpos; 
yl =infonna->ypos; 

confomta=(struct arc11 *) malloc(sizcoftponto_p.:ca)); 
i1l !conforma) problema_ espaco(); 

t•Gravam primeiro ponto da lista de sobrcmetal*/ 
xcor- I"Lambda; 
ycor=h*Lambda; 
confonna->ponto= I; 
confonna->xpos=x'2+xcor; 
confomta->ypos=y2 +ycor; 
confomta->raiuscinfomta->anterior->raius; 
confomta->indice=infomta->anterior->indice; 
armazena_ contracao( confonna, &ulticav); 
do { 
h=y l-y2; 
l=xl-x2; 
xcor=xcor+l*Lambda; 
ycor=ycor+h•Lambda; 
conforma~(struct arq I ") malloc(sizeoftponto _peca)); 
ifl!conforma) problema_ espaco(); 
conforma->ponto=informa->ponto; 
coofonna->xpos= informa·>xpos + xcor; 
confonna->ypos= informa->ypos + ycor; 
confomm->raius=infomJa->raius; 
confonna->indicc=informa->indice; 
armazcna_contracao(conforma, &ulticav); 
iftinforma) infomJaa infomta->proximo; 
x2=xl; 
y2=yl; 
x I =infom1a->xpos; 
yl=uúorma->ypos; 
iflxl <x2) ycor=O; 

} whilc(informa); 
ult icav->xpos=-primocav->xpos; 
ulticav->)pOsjlrimocav->ypos; 
setlinestyle(DASHED _ LINE, O, NORM_ WIDTH); 
redesenhaJ(); 
retum; 

/*Esta funcao amtazcna os pontos para a lista de cavidade com contracao•t 
void armazena_ contracao( 

struct arq I •d, t•Novo ponto da lista •t 
stmd. arql ••ulticav) !•Ultimo elemento da lista de sobremet.al0 / 

{ 

} 

if\1°ulticav) { 
•ulticav = d; 
primocav = d; 

} 
else (•ulticav}->proximo = d; 

d->proximo = NULL; 
d->anterior=•ulticav; 
•utticav=d; 

int red.:scnhaJ() 
{ 
limpa _area(irúo.right/4+ I, I, i.nfo.right-1 , info.bottom0 9/ IO-I , O); 
concord _arco( 5); 
iftprimocav) { 
setlinestyle(SOLID_UNE, O, NORM_ WIDTH); 
concord_nrco(7); 
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} 
returnO; 

} 

double cav _arca() 
{ 
longcont= l,roa,robran=O; 
int x, yl , y2, y, ym, altura=info.bollom/25, x-psi, )'JlS, ypi; 
d!ar strcont(40), stro>a(40); 
doublc arca, n, xce, deltarea, centroide><O, peso, 'l>• ys, yi, xsi; 
double atra, extra; 
struá arq I •informa; 

infonna=ulticav; 
iftprimocav->xpos>3) { 
cxtracinfonna->anterior->anterior->xpos; 
atraaextra0 ((float)info.rigjlt•J/4 -I )lmnxx + I + (floal)info.right/4; 
ift alra-floor(atra )<0. 5) x=floor( atrn ); 

elsc x=ceil(atra); 
cxtra~infomla->antcrior->antcrior->ypos; 

atracextra0 ((float)info.bollom•911 O • 2)/maxy +I; 
ift alrn-floor( atra )<0.5) y=floor(alra ); 

clsc y"'<:Cil( atra ); 
} 
else { 

extra"")lrimocav->xpos; 
atra=extra•((tloat)info.rigjlt03/4 -I )lmaxx +I + (flont)info.rigjlt/4; 
ift atra-floor( atra )<0.5) x=floor(atra ); 
else x--ccil( alra ); 

extra=primocav->ypos; 
atra=extra•((doublc)info.bottom•9/ IO • 2)/mnxy 1 I; 
iftatra-floor( atra )<0.5) y=floor( atra ); 
elsc y=ceil(atra); 

} 
infonnacprimocav; 
do infonna=infonna->proximo; 

while(infonna.>proximo->xpos >= infonna->xpos); 
infom1a->raius=O; fOGarante que o raio da particao c' zero•/ 
ys=infonna.>proximo->proximo->proximo->ypos; 
yi=infonna->antcrior->antcrior->antcrior->ypos; 
xsi• infonna->antcrior->anterior->anterior->xpos; 
atraaxsi0 ((float)info.rif}Jt03/4 -I )lmaxx + I + (float)info.rif}Jt/4; 
iftntra-floor(atra)<O.S) xpsi=floor(atra); 
else xpsi=ceil(atra); 

atrn-yi•((float)info.bollom•9/l O- 2)/maxy + I; 
ift ntra-floor(atra )<0.5) ypi=floor( atra ); 
elsc ypi=ceil( atra ); 

atra"'ys0((float)info.bollom0 9/ 10 - 2)/maxy + I; 
íftatra-floor(atra)<0.5) yps=floor(atra); 
clse yps~ceil(atra); 

lirnpa_arca(info.rigjlt/4+ I, I, info.rif}ll-1, info.bottorn°9/l 0-1, O); 
eonrord_areo(7); /•Desenha a prefom1a modificada se i•&0°/ 
sctrolor( 15 ); 
line(xpsi, yps, xpsi, ypi); 
yl- y; 
while(gdpixel(x,y)= 15) { t• Linha de Centro a esquerda•/ 
y-; 
cont++; 

} 
y2cy-l ; 
x++; 
}'nl~(yl +y2)f2; 
y=ym; 
n=(( double )info.rigjlt 0 3/4-1 )0 (( double )info.bollom•9!1 0-2); 
do { 
roa=Q; 
while(gdpixel(x,y)= O) { !•interior: metade superior•/ 
putpixel(x,y,J2); 
y-; 
roa++; 

} 
y2-y; 
while(gctpixcl(x,y)=l5) { /•parede superior•/ 
y-; 
roa++; 
robran++; 

!•Conta numero de pixels por linha vertical•/ 
/"Conta o numero de pixels branro para perímetro•/ 

} 
y"')''n+ I; 
while(gctpixcl(x,y)= O) { 
putpixel(x,y, 14); 
y++; 
coa++; 

} 

/"Interior: metade inferior•/ 
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ylcy; 
while(getpixel(x,y)= l5) ( /•parede inferior•/ 

) 

y++; 
ooa++; 
oobran++; 

coot"CC!lt+coa; 
xce~(x-1-( double )info.ri~tt/4)•maxx/(( doublc )info.right•) /4-1 ); 
dcharca~(double)maxx • ma11.-y • coa I n; 
centroide" xoe • dehar.:a + oentroide; 
x++; 
ym- (yl +y2)12; 
}Fym; 

}while(getpixel(x,y)=O); 
coa: O; 
while(getpixel(x,y)= 15) { /"parede direita•/ 

y++; 
cont=cont+2; 
coaaçoai 2; 
cobrnn: cobran+2; 

} 
xce~(x- 1 -(double)info.right!4)•mnx.x.f((double)info.right•J/4-1 ); 
dcltareaz(double)maxx•maxy•coa/n; 
ccntroide,.xoe•deltarea + oentroide; 
arca~(doublo:)maxx•maxy•cont!n; 

ccntroideaoentroidelarea; 
vp• 2°PJ•oentroide•area; 
pcso=vp•dcns/1000; !•Em gramas-forca•! 
coa :peso; 
peso"Peso/1000; / •Em kilogramas-forca•/ 
sprintf(strcoa,"%ld", coa); 
coot=vp; 
sprintf(strcoot, "%ld",cont); 
limpa_arca(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
outtcxtxy(J, info.bottom/2+altura•6, "volume• "); 

) 

strcat(strcoot, • nun3"); 
outtextxy(60, info.bottom/2+altura•6, stroont); 
outlextxy(3, info.bottom/2+altura•7, "peso -"); 
strcat(strcoa," gf'); 
outtext:-.1'(60, info.bottoml2+ahura•7, strcoa); 
otntextxy(3, info.bottomf2+altura•5, "CAVIDADE:"); 
retum(vp); 

~ ~ ,. Programa AxiFORJA vcrsao 1.01 - Modulo FORDlA.C ,. Projcto:FORDPRO. PRJ ,. Funcoes para: BA.t~CO DE DADOS DO SISTEMA ,. CALCULOS: Forca, Energia, Bloco ,. IMPRESSAO DE RELATORlOS ,. ,. Data desta situacao = 

#include <malh.h> 
# include <stdio.h> 
#include <graphics.h> 
#include <a11oc.h> 

lldefmc ENTER OxOd 
lldcfmc ACllviA Ox48 
#defme ABAIXO Ox50 
#defme PGUP Ox49 
#defme PGDN Ox51 
#dcfme BS Olo:08 
lldefme ESC Oxlb 
lldcfmc PI 3.14159265359 

12/10/95 

., 

., ., ., ., ., 
., 

lldcfme A 0.00 I 1• Conversao de energia mc<:anica em termica (J/nunlkg) •1 
cxtem struct viewporttype info; /•Estrutura da teta•/ 
extem struct arq I { 
int pooto; 
double xpos; 
double ypos; 
double raius; 
int indicc; 
stmct arq I "proximo; 
stnsct arq I •anterior; 

} ponto _peca; 
cxtcm stnsct arq I •primomctal; 
ex1em int maxy; 
cxtem double H_envg; 
cxtem int ibar; 1• ibar=O e' redonda; ibar:1 'e quadrada 0 / 

extcm void rcverse(), limpa_area(), menu _principal(); 

void imprime _rclatorio(}, imprime_ tol(); 
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void banoo_maq_fo~a(), banoo_mat_fo~ado(), banoo_mat_matriz(); 
void banoo _temperaturas(), banoo _lubrifica(), banoo _ mat_ spittel(); 
void graph_string2(int, int); 
void cala.ala _forca(), cala.ala _energia(), cala.ala _bloco(), c _alfa(); 
float eq_rebarba(); 

char cha, mat2(30J, testa_KO; 
dtar mat(30J, maquina(JOJ, matriz[JOJ, string[JOJ, lubri[JOJ, temp[8J; 
int n, S, temp_matr, temp_barra; 
float dens=7.85, m=l.O, alfa, c, capac, Veloc, H_blooo, a_blooo, B_blooo; 
float KO=O, AI, ml, A2, m2, m4, A3, m3; t•Spiuet•t 

t• dens = densidade do fo~ado Q 7.85 (Aoo); 
m = ooeficiente de friccao = I (Pior situacao ); 
alfa = ooeficiente de transmissao de calor (J/(s.mm2.K)); 
c = calor especifioo do fo~ado (J/(kg.K)); 
capac = capacidade da maquina (kiloNcwton); 
Veloc = velocidade da prensa/martelo; 
S = curso da maquina (prensa); 
n = numero de golpes por minuto; 
temp _matr = temperatura inicial das matrizes; 
temp _barra c temperatura inicial da barra ou pre-forrna; 
mal = família de material do forjado; 
mat2 = cspecificacao do tipo de material do fo~ado; 
lubri = material lubrificante das matrizes; 
matriz = tipo de aoo usado para as matrizes; 
maquina = tipo de maquina de fo~amento utilizada; 
H_blooo = altura do blooo; 
a blooo = Menor distancia ~1trc cavidade e lateral do blooo; 
B-=-blooo = largura do blooo; 

•t 
t• Variaveis globais utilizadas em cala.ala_forca() e cala.ala_energia() */ 
double pta, pfa, pca, H i, sigma_f, sigma_c, Energia"'O.O; 
double TP, defor estim, tetacb, vel defor, C, mm; 
double vel reba~a; -
double wg.-tg. rg. Hg. volg. pesog. v _rebg. areag; 
int diag. NG; 
t• wg = oomprimento da g~~rganta de rebarba; 

tg = espessura da garganta de rebarba; 
rg = raio da cavidade da matriz sem rebarba; 
Hg = altura media da cavidade da matriz sem rebarba; 
volg = volume da cavidade incluindo rebarba; 
pesog • peso do foljndo, incluindo rebarba; 
v _rebg = volume da rebarba; 
areag = area transversal da meia seocao da cavidade, sem rebarba; 
diag = diametro!lado da barra esoolhida; ., 

!• ,. ----- •t 
FUNCOES 00 BANCO DE DADOS DE INFORMACOES DO SISTEMA ,. - -------., 

void banoo_maq_forja() 
{ 

int altura=info.boUom/25, sair, oount=4, esoolha= I; 
void •bufct; 
int a=info.ri&ht/3+8, b=info.bottom/8+8, size; 
union tecla { 

int c; 
dmd1[Z]; 

} se; 
limpa_area(2, info.bottom/2+altura•J, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

siz.e=irnagcsizc(info.right/3, info.bottom/8, 
info.right•6!7, b+altura•lt ); 

if(size!~-1) { 
bufct=malfoc(sizc); 
iftbufet) getirnage(info.right/3, info.bottom/8, 

info.right0 6/7, b+altura•lt, bufct); 
setoolor(BLUE); 
limpn_area(info.rig}lt/3, info.bottom/8, 
info.right*6/7, b+altura*l I, 7); 

outtextl\)'(a,b,"INFORMACOES SOBRE MAQUINAS DE FORJAR"); 
outtextxy(a,b+altura•2," Obs.: I ton(USA) = 8.895 kN"); 
outtextll.)'(a,b+altura•4,"MAQUINA DE FORJAR tempo de contato"); 
outtextxy(a,b+altura•5-4," matriz-peca (ms)"); 
outtextll.)'(a,b+a!tura•6,"Martelo de alta v 0,5 a 5 (v=16mls)"); 
outtextxy(a,b+altura•7,"Martelo de queda 1 a lO (v=6mls) "); 
outtex1xy(a,b+altura•8,"Prensa excentrica 20 a 100"); 
outtex1xy(a,b+altura*9,"Prensa de parafuso 50 a 150 (v=0,5rn/s)"); 
outtcxtll.)'(a,b ~altura•JO,"Prensa hidrauliea 250 a 500 (v=O,Imls)"); 
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sctcolor( I S ); 
} 
elsc problema_ espaco(); 

outtcxtxy(3, info.boUom/2+ulturn•2," MAQUINA DE FORJAR"); 
ouu.:xtxy(3, info.boUom/2+altura•4, " 1- Prensa Mec:mica"); 
outtextxy(3, info.botlom/2+alturn•S, "2- Prensa Parafuso"); 
ouucxtxy(3, info.bottoml2+altura•6, "3- Prensa Hidraul."); 
outtcxtxy(3, info.botlom/2+altura•7, "4- Martelo"); 
revcrsc(30, info.bouom/2+altura•4-2, 

info.right/4-2, info.bottom/2+alturn•-!+ I O); 
do { 
sc.C"'get_tecla(); 
iftsc.d!JOJ••ENTER) sc.dJ(0J5 (du•r)..>scoUJa + 'O'; 
sair- I ; 
switdJ(sc.dJIO)) { 
case OxO: 

revcrsc(30, info.bouom/2-+ altura•(escolha+l)-2, 

case '1': 

info.rigjlt/4-2, info.bouom/2 ~altura•(escoUJa+J)+ lO); 
ífl:sc.d1( I )= ACIMA) escolha-; 
ifl:sc.dJ( I )==ABAIXO) escoU1a++; 
ífl:escoUJa>cotmt) cscolha• l ; 
ífl:<.'Scolha<I) escolha• count; 
rcvcrsc(30, info.bottom/2-+ altura•(escoU•a+J)-2, 

info.rigllt/4-2, info.bottom/2+altura•(escoUJa+3)+ I O); 
sair- O; 
break; 

limpa_ area(2, info.bouoml2+nltura, 
info.rigllt/4-2, info.bouom-2, GREEN); 

strq>y(maquina,"Prensa Mecanica"); 
outtextxy(8, info.boUom/2+altura•3, "Qual a capacidade?"); 
outtcxt>:y(8, info.bottom/21 altura, "PRENSA MECANICA"); 
ouuextxy( 120, info.bottoml2+altura 0 4, "kN"); 
grnph_string2(24, info.bouom/2+altura0 4); 
capao=(float )atol{ strin g); 
ouüextxy(8, info.bouom12+alturn•s, "Qual o curso?"); 
outtextx)~l20, info.bottom/2+altura•6, "nun"); 
grnph _ string2(24, info.bottom/2 +altura 06); 

S'"aloi(string); 

case '2': 

ouue,..tx)'(8, info.boUonv2+altura•7, "Qtos. golpi!SI'min?"); 
graph_string2(24, info.bottonv2+altura*8); 
n=atoi(string); 
break; 

limpa_ area(2, info.bouoml2+altura•2, 
info.rigjlt/4-2, info.bouom-2, GREEN); 

strq>y(maquina,"Prensa de Parafuso"); 
ouueXLX)~ lO, info.bouonv2+altura*2, "PRENSA PARAFUSO"); 
oultextxy(IO, info.bottom/2+altura*4, "Qual a capacidade?"); 

outtext")'( 120, info.bottom/2+ulturn• S, "kN"); 
grnph_string2(32, info.bottom/2+altura*S); 
capaC"'(float)atoftstring); 

case '3': 

outteXL~ I O, info.bottom/2+altura•6, "Qual a velocidade?"); 
ouuextxy(120, info.bottoml2+altura•7, "mls"); 
grnph_string2(32, info.bottom/2+altura•7); 
Vcl~(float)atoftstring); 
V cloo=Vetoc•t 000; 
breuk; 

limpa_ area(2, info.bottonv2+altura•2, 
info.rigjlt/4-2, info.bouom-2, GREEN); 

strq>y(maquina,"Prensa Hidraulica"); 
ouuext.,·y(IO, info.bottom/2 h ltura•2, "PRENSA IIIORJ\UL "); 
ouuext.x)'( IO, info.bouoml2+altura•4, "Qual a capacidade?"); 

OUU<lxt>:y( 120, info.bouom/2+nltura • S, "k.N"); 
grnph_ string2(32, info.bottonV2+altura• 5); 
capac=(float)atoftstring); 
ouUextx)'(IO, info.bottom/2+altura•6, "Qual a vdocidade?"); 
ouucxtxy( 120, info.bottoml2+altura•7, "mls"); 
graph_string2(32, info.boUonv2+altura•7); 
VeiOC"'(float)atoftstring); 
Vcloc=Veloc•tooo; 
brcak.; 

case '4': 
limpa _ar.:a(2, info.bottom/2 taltura •2, 

info.right/4-2, into.bottom-2, GREEN); 
outte,..txy( I O, info.bottom/2+altura•2. "MARTELO"); 
outtextxy{IO, info.bottom/2 taltura•4, "Qual a capa<.idad.:'l"); 
outtextxy(120, info.bottonv2 ~altura•s, "kN"); 
graph_string2(32, info.bottonV2 ~altura•S); 
capac=(float)atoftstring); 
strq>y(maquina,"~lurtelo"); 
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} 

outtcxtxy(JO, info.bouoml2+altura•6, "Qual a velocidade?"); 
outtextxy( l20, info.bouoml2+altura•7, "mls"); 
grnph_!ilring2(32, info.bouom/2+altura•7); 
Vcloc2 (float)atoftstring); 
VclOC>-Veloc•! 000; 
brcak; 

} while(!sair); 
putimage(info.right/3, info.bouom/8, bufct, COPY _PliT); 
frec(bufc:t); 
lirnpa_nrea(2, info.bouoml2+altura, 

info.right/4-2, info.bouom-2, GREEN); 
rctum; 

void b3lleo_mat_forjado() 
{ 
int ahura• info.bottom/25, sair, eountG9, escolha= I; 
union tecla { 
intc; 
d•ard1(2); 

} se; 
testa_KO• 'E'; 1• Utiliza a metodologia exponencial de ALTAN •1 

limpa_nrca(2, info.bouom/2+altura•J, 
info.ri@llt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

outtcxtxy(J, info.bouom/2+altura•t , "MATERIAL DO FORJADO"); 
outtextxy(J, info.bottoml2+altura•J, "J. ACO CARBONO"); 
ouuextxy(J, info.bouoml2+altura•4, "2· ACO BAIXA LIGA"); 
outtextxy(J, info.bouom12+altura•5, "3- ACO t-..ffiDIA UGA"); 
outtell.1>:y(3, info.bottoml2+altura•6, "4- ACO ALTA LIGA"); 
oullcli.1Ky(3, info.bottom/2+altura•7, "5- LIGA DE MAGNESIO"); 
outtexi)I.'}'(J, info.bouom/2+alturn•8, "6· LIGA DE ALUMINIO"); 
outtextK)'(3, info.bouom/2+altura•9, ''7- LIGA DE COBRE"); 
outtcxtxy(J, info.bouom.12+altura• to, "8· LIGA DE TIT ANIO"); 
outtextxy(J, info.bouom12+altura•J J, "9- SUPERLIGA "); 
revers-.'(25, info.bouoml2+altura•3-2, 

info.right/4-2, info.bottoml2+altura•J+ I O); 
do { 
sc.c• gct _tecla(); 
iftsc.d•[O)"'=ENTER) sc.dJ[O]• (dlar)cseolha + 'O'; 
sai~l; 
switdi(SC.di(O)) { 
case OxO: 

n:ver.>e(25, info.bottorn12+altura•(cseolha+2)-2, 
info.rigjJt/4-2, info.bottom12+ahura•( cseollm+2)+ I O); 

iftse.d![ !)= ACIMA) escolha-; 
iftsc.dJ(l)= ABAIXO) escolha++; 
iftcseolha>eotuJt) escolha• I ; 
iftcseoU•a <l) eseoU•a• eount; 
rcvcrse(25, info.bottom/2+nltura•(eseolha+2)-2, 
info.ri~Jt/4-2, info.bottoml2+altura•( eseoUJH 2)+ I O); 

sair"O; 
break; 

case 'I': 

case '2': 

strcpy(mat, "Aeo Carbono"); 
dens=7.85; 
brcak; 

strcpy(mat," Aeo Baixa Ligí!"); 
dens=7.85; 
brcak; 

case '3': 
strcpy(mat, "Aeo ~ledia Ligí!"); 
dens• 7.85; 
break; 

case '4': 

case '5': 

slrcpy(rnat,"Aeo Alta Ligí!"); 
dens• 7.85; 
bn:ak; 

strcpy(mat, "Liga de Ma!l11csio"); 
dcnsa J.74; 
brcak; 

case '6': 

case 7': 

strcpy(mat,"Liga de Alumínio"); 
dcns=2.7; 
brcak; 

strcpy(mat,"Liga de Cobre"); 
dens=8.93; 
break; 

case '8': 
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} 

C3SC '9': 

wq>y(mnt,"Liga de Titanio"); 
dcns=4.5 1; 
brcak; 

wq>y(mat, "Superliga"); 
limpn _ arca(2, info.bottom/2-1 altura • I, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN): 
outtcxtxy(24, info.bottom/2+altura, mnt); 

ouUell.ü'Y(6, info.bottom/2+alturn•3. "Densidade?"); 
graph_string2(10, info.hottom/2 .. alturn'4); 
dcns=(float)atof(l.tring); 
brcak; 

} while(!sair); 
limpa_ aren(2, info.bottom/2+altura• J, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
ouucxtll.1'(20, info.bottomf.2+alturo•2, lll3t); 
outtextxy(IO, info.bottom/2+alturn•4, "Quer especificar?"); 
outtext>.1'(50, info.bottomf.2+altum•.S-4, "S I N"); 
for(;;) { 

} 

dm~oupper(getdt()); 

if(d•a- 'S'II d1a~='N') 
brcak; 

if(d1au•'S') { 
limpa _arca(2, info.bottom12+altura•J, 

info.ril?]•t/4-2, info.bottom/2+alturn' 6, GREEN); 
ouucxtxy( IO, info.bottom12+altura• 4, "Especifique:"); 
graph_string2(10, info.bottom12+altum' 6); 
Wq>y(mat2, string); 

} 
c_nlfa(); 
retum; 

} 

void c_alfa() 
{ 

} 

void ' bufe; 
int a=info.right/3+8, b; info.bottom/8+8, siz.:, altura=info.bottom/25;; 
limpa_area(2, info.bottom/2+alturn•4, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
t• Quadro de inforlll3ooes: ' I 

sizei irnagesize(info.right/3, info.bottom/8, 
info.rigltt' .S/6, b+altura'll ); 

iftsize!"'-I) { f ' AI oca mcmoria para a imagem•/ 
bufc-malloc(size); 

) 

iftbufc) getirnagc(info.right/3, info.bottom/8, 
info.right'.S/6, b+altura• J I, bufe); 

setcolor(BLUE); 
limpa_ nrca(info.rig}Jt/3, info.bottom/8, 
info.risJ•t'.S/6, b+altura' J l , 7); 

ouUell.1li.'Y(a,b,"CONSTANTES DOS MATERJi\JS"); 
ouUextxy(a,b+altura-4,"c: (J/(kg.K)) alfu: (J/(s.nml2.K))"); 
t•Rcf.: Heat Transfer Aspects ofNonsisothermal Axisymetric Upset 

Forging - Joumal ofEng. for Jndustry- 1984 vol 106 •t 
outtexLxy(a,b+altura'2," ACO AIS! 1042: c--753; alfa=O.O I 07"); 
outtcxtxy(a,b+altura•J,"ACO AIS! 304: c-628; alfa=0.0417"); 
ouUexLxy(a,b+altura•4," ACO AISI 403: c~670; alfa=0.041 7"); t•Rcf 12'/ 
ounextxy(a,b+alturn• 5,"COBRE OFHC: c=456; alfa=O.O 127"); 
/' Metallurgja 08n9 pg. S 16 -Metal Fonning -TI1eory and Practice*/ 
ouUexlll.1'(a,b+altura•6,"TIT ANJO: <?5 19;"); 
ouUcxtli.'Y(a,b+altura•7,"ALUMINIO: c• 900;"); 
setcolor( 15 ); 

clse problema_ espaco{); 
Ji.mpa_orea(2, info.bottom12·~altura • I, 

info.right/4-2, info.bottom/2+alturn•6, GREEN); 
outtextxy(24, info.bottom/2+alturn, mat); 
outtexlll.1'(6, info.bottoml2+altura•J, "c? (J/(kg.K))"); 
graph _string:2( I O, info.bottoml2+alturn*4 ); 
c-atof{string); 
ouuextxy(6, info.bottom/2-! altura•6, "alfa? (J/(s.llllli2.K))"); 
graph_string2(10, info.botlom/2+altum•7); 
alfa• (float)atof{string); 

I'Rq>or imagem do quadro de infomJaoocs•l 
putimagc(info.right/3, info.bottom/8, bufe, COPY _PliT); 
frcc(bufc); 
limpn_arca(2, info.bottom/2+altura, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
retum; 

void banco_mat_spitt.:l() 
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void 0buf; 
int size, k, n, i, escoOJa, cai fora=O, sair-O, count, I; 
union tecla { -
intc; 
dJnrdJ(2); 

}se; 
int a• info.right/3+8, b~üúo.bouom/6i·8; 

dJarteste; 
int quant_col- 20, num_linha=19, t, r,j, alturas iJJfo.bouom/30; 
struCl quadro { 
dJar mater(20); /"Tipo de família do materia l"/ 
d1ar mater2(20); t•Especific:~cao do material•/ 
float K(20); 

} matcria1(19); 
FILE •fp; 
testll KO-'S'; /"Utiliza a metodologia de SPITrEL •1 

- !• Procura a existencia do arquivo•/ 
il{(lj>cfopen("arq_spit", "rb"))==NULL) { 
limpa_ area(info.right/4, info.boltom0 911 0+2, 

} 

info.right/2-2, info.bouom-2, RED); 
ouUcxtx-y(info.right/4+4, úúo.bouom0 19/20-altura/2, "Nao nbrc arquivo"); 
ouUextxy(info.right/4+4, info.bouom0 19/20+alturn/2, "Aperte uma tecla"); 
gc:tdJ(); 
lin~pa _ area(info.right/4, info.bouom0911 0+2, 
info.right/2-2, info.bouom-2, O); 

rctum; 

/
0 Zcra a tabela"/ 

for(te O;t<num_linha;t++ ){ 
•material(t].mater-'\0'; 
•material(t).mater2"''10'; 
for(r-O;r<quant_col;r++) 

material[t).K(r)=O.O; 
} 

for(j=O; j<20; j++) t• j= numero de materiais existentes•/ 
iftfrcad(&material(j), sizeoftstruCl quadro), I, lj>)!= I) { 
iftfcoftlj> )) { 

fclose(fp ); 
lin1pa _ nrea(info.right/4, info.bouom0 911 0+2, 
info.right/2-2, info.bouom-2, RED); 

ouuext;-.-y(info.right/4+4, úJfo.boUom• t9/20-altura/2, 
"Arquivo CARREGADO"); 

ouucxt;-.-y(info.right/4+4, info.boUom0 19/20+:Jitura/2, 
• Aperte uma tecla"); 

getch(); 
limpa_arca(info.rig!Jt/4, info.boUom0 9/l 0+2, 
info.right/2-2, info.boUom-2, O); 1° Apaga quadro vcnncU10°/ 

!•Quadro na TELA 0/ 

size=unagesizc(info.right/3, info.bottom/6, 
info.right 0 213, Ülfo.bouom0 2/3); 

iftsize!=-1) { /0 Aioca mcmoria para a imagem•/ 
buf=malloc( size ); 
i.ftbul) getimage(info.rigjtt/3, Íllfo.boUom/6, 

info.rigllt02f3, info.boltom*2/3, bul); 
else problema_ espaco(); 
} 
sc:tcolor(BLt.JE ); 
knO; 
do { 
i=O; 
liJ11>a _area(info.right/3, info.boUom/6, 

info.right "213, info.bouom0 2/3, 7); 
altura =in f o. bottom/2 5; 

outtextx)'(a, b, " Mat.eriais Existentes"); 
/"Copia os materiais da tabela de SPITrEL na janela0/ 

} 

\\tl ile(k<j && i< 10) { 
ouuextA)~a+ 16, b+altura, material(k).matcr2); 
i++; k++; 
altura=altura+info.bouom/25; 

} 
n=j-k; 
count=k; /"Numero de materiais na janela0/ 

iftk> I O && n>O) { 

} 

ouUcxtxy(a+ 120, b+altura, "Pg))niPgUp"); 
count=!O; 

iJtk>IO&&n= O) { 
outtextxy(a+ 150, b+altura, "l'gDn"); 
count=k-(k/10)*1 O; 

ilt count~O) count+= I O; 

iftk= I O && n>O) { 
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} 

ouue~xy(a+l50, b+altura, "PgUp"); 
count=IO; 

altura=info.bottom/25; 
cscoUta=l ; 

/•Escolha do material entre os dez na janela•/ 

} 

reverse(a+IO, b+ahura-2, info.right•213-IO, b t alturai lO); 
do { 
se.c=get_teclaQ; 
switdl(se.ch[O]) { 

case ENTER: /*Escolhe FAIXA DE EX! BICAO•/ 
l=k-<X>unt + cscoDta-1; 

} 

sair= I; 
cai _fora= I; 
break; 

case ESC: /•SAIR do LOOP*/ 
sair= I; 
cai _fora= I; 
break; 

case OxO: t•Deslocar F AlXA DE EXIDICA0°/ 
reverse(a+ I O, b+altura*cscoUta-2, 

i.nfo.right*213-l O, b+altura•esooUta+ I 0); 
iJlse.dl(l]==ACIMA) escoUtn-; 
if(sc.dl( I )==ABAIXO) escoUta++; 
iftcscolha>cotmt) cscoUtom); 
iftescolha<l) esoolha=cotmt; 

/*Coloca em vídeo reverso aproxima opcao•/ 
reverse(a+ I O, b+altura•cscoUta-2, 

info.right*213-IO, b+ahuro•escolha+ I O); 
sair-O; 
iftse.dl[ l)= PGUP && n>O) { 
sair-I; I' Avanca uma TELA*/ 

} 
iJlse.ch(l )= PGDN && k> I O) { 
k-={IO+cotmt); /' Volta uma TELA' / 
sair= I; 

} 
break; 

} while (!sair); 
} while (!cai _fora); 
strqt~~mat, material(l).rnater); 
strep}~mat2, material[l).mato;:r2); 
dats= material[l).K[O]; 
KO=material[I).K[ I); 
AI= materiai[IJ.K[2]; 
m I =material[l] .K[3J; 
A2= materiai(I].K[4]; 
m2=material[l) .K(5); 
m4a materiai(IJ.K(6J; 
A3=material[l].K(7j; 
m3"1113terial[I).K[8]; 
setcolor(l5); 

putimage(info.right/3, info.bottom/6, buf, COPY _PUT); 
free(buf); 

c_alfa(); 
rctum; 

else { 

} 
} 

lintpa _ area(info.right/4, info.bouom•911 0+2, 
info.right/2-2, info.bouom-2, RED); 

ouuextxy(info.right/4+4, info.bouom• 19/20-altura/2, "ERRO de Leitura"); 
outteXl>.]'(info.right/4+4, info.bouom• I 9/20 t oltura/2, 
"Aperte uma tecla"); 

getch(); 
limpa_ area(info.rigjtt/4, info.bouom' 9/ l Oi 2, 
info.right/2-2, info.bouom-2, O); I ' Apagn quadro vemt.:Uto•t 

void bnnco_mat_rnatriz() 
{ 
int altura~info.bouom/25, sair, cowtta7, escoUmMI; 
int a=info.right/3+8, b~info.bottom/8+8, sizc; 
union tecla { 
int c; 
dtardl(2); 

} se; 
void 'bufe; 

limpa_arca(2, info.bottom/2+altura*3, 
info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

ouuc~x-y(J , info.bouornl2+altura'2, "MATERJAL DA tvi.ATRIZ:"); 
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outtextxy(3, info.bottorn!2+altura•4," 1- AIS! HIO"); 
outtextx)~3. iJúo.bottom!2+altura•5," 2- AIS! H li"); 
outtext:>;y(J, info.bottom/2+altura•6, "J. AIS! H12"); 
outtextxy(J, info.bottom!2+altura•7," 4- AISIII21"); 
outtextX}~3. info.bottom!2+altura•8," 5- ASM 6F2"); 
outtextx)~3. info.bottom!2+allura•9, "6- AS?\f 6F3"); 
outtcm)'(J, info.bottom/2+alturn•l O, " 7- OliTRO"); 

1• Quadro de informacoes: •t 
sile• imagesize(info.rigpt/3, info.bottorn!8, 
info.rigtlt'4/5, b+altura•IJ); 

i.ftsil.C!"'-1) { /* Aloca memoria para a imagem*/ 
bufe-malloc( siu ); 

} 

i.ftbufc) gct.imagc(info.right/3, info.bottom!8, 
info.rigtlt*4/5, b+altura•IJ, bufe); 

sctoolor(BLUE); 
limpa_area(info.rigtlt/3, info.bottorn!8, 
info.right0 4/5, b+altura'IJ, 7); 

outtextx)~a,b, " MARTELO PRENSA"); 
scttcxtstylc(SMALL_FONT, HORIZ_DIR, 0); 
outtextxy(a,b+altura, "Aoos de 6F2-360HB 6F2-410HB"); 
outtcm-y(a,b+altura•2-8, "baixa liga inserto lll2-420HB"); 
outtextxy(a,b+allura*J, "Aoos de 6F2-4 1 OHB H26-540HB"); 
outtextl'.")'(a,b+altura•4-8, "alta liga"); 
outtcxtxy(a,b+altura•S-6, "Ligas AI 6F2-360HB ou 1111 -420118"); 
outtcm-y(a,b+altura•6-6, "Ligas Cu Hll-420118"); 
outtexu-y(a,b+altura•7, " Media severidade· ate' 10.000 pecas."); 
outtcxtxy(a,b+altura•8-8," Ref. Metais llnndbook v.5 • 8.ed. "); 
outtextxy(a,b+ahura*9, " RELACAO DE Vlf)A lfriL:"); 
outtcm)'(a,b+altura•I0-8, "Mator Maior"); 
outtextx-y(a,b+altura* l l-8, "60 -> 6F2 -> 6F3 -> (H lllli l2) -> (H21ni26)"); 
scttcxtstylc(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, O); 
ouuem-y(a,b+altura•12," Aperte uma tecla."); 
sctoolor(l5); 

else problema_ cspaoo(); 
getdl(}; 

/*Repor imagem do quadro de infomtacoes•t 
putimage(info.rieJ!t13, info.bouom!8, bufe, COPY _PliT); 
frcc(bufe ); 
rcverse(JO, info.bottom/2+ahura•4-2, 

info.right/4-2, info.bottom!2+altura•4+JO); 
do { 

SC.C"'gct_teclaO: 
iftsc.dl(O)=ENTER) sc.dl(O]~(dtar)esoolha + 'O'; 
saiP I; 
switdt(sc.dl[O)) { 
ca.se Oxil: 

case' l ': 

case '2': 

reverse(JO, info.bottorn!2+altura•(esoolha+3}-2, 
info.rigjtt/4-2, info.bot1om/2+altura•(csoolha+3)+10); 

i.ftsc.dl[I ]~=ACIMA) esooUta-; 
iftsc.dl[ 1 )==ABAIXO) csooUta++; 
iftesoolha>oount) esooUtae J; 
iftesoolha<l) esooUta=ootmt; 
reverse(30, info.bottom/2+altura 0 ( esooUta+ 3 }-2, 
info.rigjtt/4-2, info.bottoml2+altura•(cseolha+3) t i O); 

sair-O; 
brcak; 

strq>y(matriz,"AISI HI O"); 
bre~ 

strq>y(matriz, "AIS I H l i"); 
~ 

case '3': 
strq>y(otatriz," AIS I Hl2"); 
break; 

ca.se '4': 
strq>y(matriz, "AIS I H21 "); 
brcak; 

case '5': 

case '6': 

strcpy(matriz, "ASM 6F2"); 
break; 

case '7': 

strcpy(matri z," ASM 6F3"); 
brcak; 

lin1pa _arca(2, info.bottorn!2+altura *3, 
info.rigltt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

outtcxtxy(J, iltfo.bottorn!2+altura•4, "Quul o mntcrinl?"); 
graph_ string2(1 O, uúo.bottorn!2+altura•6); 
strcpy(matriz, string); 
break; 
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} 

} while(!sair); 
limpa _arca(2, info.boUorn/2+altura•2, 

info.rigjlt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

void banco _temperaturas() 
{ 
void •buf; 
int a~info.rigltt/3+8, ~info.bouom/8+8, sizc, altura~info.boUom/25; 

int alt2- info.bottom135; 
lirrq>a _ area(2, info.bouoml2+altura•3, 
info.rigjtt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

outtextxy(3, info.bouom12+altura•2, "TEI\'IPERAT. rNlCIAJS:"); 
outtexh.·y(3, info.bottom12+altura•3," Graus Celsius"); 
outtcxlxy(J, info.b«toml2+altura•4, "I· MATRIZES:"); 
grapb _ string2(30, info.bottoml2+a ltura • 5 ); 
strcpy(tcmp, string); 
tcmp _ matr-atoi(temp ); 
outtextxy(J, info.bouorn/2+altura•6, "2· BARRAIPRE-FORMA:"); 
sizc~irnagcsizc(info.rigltt/3, info.bouom/8, 
info.right 04/5, irJfo.boUom/2); 

il{sizcl"'-1) { t•AJoca memoria para a imagem•! 
buf• malloc(sizc); 
if(bul) gctimage(irlfo.rig)lt/3, info.bottonJ/8, 

info.right•4/5, info.bottorn/2, bul); 
else problema_ espaco(); 

} 
sctcolor(BLUE); 
limpa_ area(info.rig)lt/3, info.bottonJ/8, 
info.rigltt •4!5, info.bottom/2, 7); 

outtextxy(a,b," INFORMACOES SOBRE TEMJ'ERATURi\. DA"); 
outtcxt:~:y(a,b+alt2," BARRAIPRE-FORMA PARA FORJAMENTO"); 
ouuextxy(a,b+alt2•2," Metal/Liga Faixa"); 
outtextxy(a,b+alt2•3; Ligas de Aluminio 400-500"); 
outtextxy(a,b+alt2•4," Ligas de MagTJesio 250-350"); 

} 

outtext:-:y(a,b+alt2•5," Ligas de Cobre 600-900"); 
outtexL\)'(a,b+alt2•6; Acos-Carbono 850-1150"); 
outtext>;y(a,b+alt2°7," Acos Baixa/Media Liga 850-1150"); 
ouuextxy(a,b+alt2°8," Acos Alt:l Liga 1100-1250"); 
outtextxy(a,b+alt2•9; Ligas de Titanio 700-950"); 
outtcxL'I.')'(a,b+alt2•1 0," Superligas (base f c) 1050-1180"); 
outtextxy(a,b+alt2°ll," Supcrligas (base Co) 1180-1250"); 
outte)(txy(a,b+alt2°12," Supcrligas (base Ni) I 050-1200"); 
sctcolor( 15 ); 
graph _ string2(30, info.bottorn/2+altura•7); 
putirnage(info.right/3, info.bottonJ/8, buf, COPY _ PliT); 
free(buf); 
strcpy(temp, string); 
temp _ barra=atoi(temp ); 
limpa _area(2, info.boUoml2+alturn•2, 

irlfo.right/4-2, info.boUom-2, GREEN); 

void banco _lubrificaO 
{ 

int altura=info.bottonJ/25, sair, count=5, escolha• !; 
void •buf; 
int a"'info.right/3+8, b=info.boUonJ/8 t-8, sizc; 

union tecla { 
intc; 
dtar ch[2]; 

} se; 
limpa_ area(2, info.bottoml2+altura•3, 
ülfo.rigltt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

ouuextxy(), info.bottoml2+altura•2, " LUBRIFICANTE:"); 
ouUextxy(J, info.boUoml2+altura•4, " 1- Grafrt..:"); 
outtcXIx)'(3, info.boUoml2+altura•5, " 2- MoS2"); 
outtextx')'(3, info.bottom12+altura•6, "3- Vidro"); 
ouUeXIxy(J, info.bottoml2+ahura•7, "4- OliTRO"); 
ouUeXIxy(3, info.bottoml2+altura•8," 5- NENIIUM"); 
reverse(30, info.boUonv'2+ahura•4-2, 

info.right/4-2, irJfo.bottornl2+altura•4+ I O); 
t• Quadro d<! infom~acoes: •/ 

sizccirnagesizc(info.rigltt/3, info.bottom/8, 
info.rigjlt•4/5, b+altura0 9); 

iftsizc!~- 1 ) { t• A! oca memoria para a imagem•/ 
buf~nlllllo<:(siz.e ); 
if(bul) getimage(irüo.right/3, info.bottonJ/8, 

irlfo.right"4/5, b+altura•9, buf); 
setcolor(BLUE); 
lirnpa_area(info.rigltt/3, info.llQUonJ/8, 
info.right•4t5, b+altura•9, 7); 

ouUe)(lxy(a,b,"INFORMACOES SOBRE LUBRIFICANTES"); 
outtextxy(a,b+altura," E COEFICIENTES DE FRJCCi\.0"); 
outlcXIxy(a,b+altura•3,"ACO: a) Sem lubrificante: m• 1 "); 
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} 

} 

ouuextxy(a,b+altum•4," b) Base d~ grafita: m:0.35"); 
ouuextxy(a,b+altura0 5,"TTT ANTO: a) Vidro: m:O. l H); 
oUUextxy(a,b+altura•6," b) Base MoS2: m:0.2"); 
ouuextxy(a,b+altura•7,"ALUMINIO/MAGNESIO/COBRE:"); 
ouUcxtxy(n,b+nltura•S," Base de grnfita ou MoS2: m:0.35"); 
setcolor{IS); 

else probkma _ espaoo(); 
do{ 
sc.c-get_tccla(); 
iQsc.dt[O)="'ENTER) sc.d![O)"'(dtar)cscoUta + 'O'; 
sai,... I ; 
switdt(sc.dt[O)) { 
case OxO: 

r.:versc(30, info.bot1orn/2+nllurn•( cscoUta+ 3 )·2, 
info.right/4-2, info.bottom/2 ~altum•(cscoDta+ 3)+ I O); 

iflsc.d!fl)= ACIMA) escolha-; 
iflsc.dtfl )= ABAIXO) cscoUta++; 
iflcscoUta>count) escoUta"'l; 
iQcscoDta< l) cscoDta• count; 
rcverse(30, info.bottorn/2+altum•( escoDta+ 3 )-2, 
info.right/4-2, info.boltom/2+altura•( escoUta+ 3 )+I O); 

sai,... o; 
break; 

case '1': 
strcpy(Jubri, "Grafrte"); 
break; 

case '2': 
strcpy(lubri, "l\loS2"); 
brcak; 

case '3': 

case '4': 

~trcpy(l ubri, "Vidro"); 
brcak; 

limpa_ area(2, info.bottom/2+nltura•2, 
info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

oUUextxy(3, info.bottornl2+altura•4, "Lubrificante?"); 
graph _ string2( I O, info.bottornl2+ahura 0 6); 
strcpy(lubri, strin g); 
brenk; 

case '5': 

} 

~trcpy(lubri, "Sem lubrificante"); 
break; 

} while(!sair); 
limpa_area(2, info.bottom12+ahum, 

info.right/4-2, info.boltom-2, GREEN); 
outtextxy(24, info.boltornl2+ahura, lubri); 
ouuext,.')'(S, info.boltom/2+altura•3, "Cocf. de Friccao?"); 
graph_string2(24, info.boltom/2+altura•4); 
OI" OlOflstring); 
t•Repor imagem do quadro de infomtacoes•t 

putimage(info.rig)Jt/3 , info.boltom/8, but; COPY _PUT); 
frec(buf); 
limpa_area(2, info.boltom/2+ahura, 

info.right/4-2, info.boltom-2, GREEN); 
retum; 

,. --------- ·-···----- •t 
t• FUNCOES GERAIS •t 
!•--------------------------------•! 
void graph_stringl(x,y) /"Coloc:t os caracteres em uma string•t 
int X, y; 
{ 
d!ar c(2J; 
int i• O, allura• info.boltom/25; 
c(l)•'\0'; 
ouuextxy(3, info.boltom/2+altura•J2-8, "ESC: TERMINA"); 
outtext,.·y(3, info.bouom/2+altum•Jt-4, "ENTER: CONFIRMA"); 
ouuextxy(J, info.bottornl2+altura• t O, "BACKSPACE: VOLT A"); 
do{ 

c(OJ=toupper(getd!Q); 
iQcJOJ ... ESC) { 

} 

sttcpy(string, "11000"); /0 Valor maior que SAIDA•/ 
retum; 

iftc[OJ- BS && i>O) { 
string(i]• '\0'; 
i-; !•Retoma a posicao de imprcssao do caracter"/ 
limpn_area(x+S•i, y, x+8°i+8, y+S, GREEN); 

} 
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if((c(O)>~'A' && c[O)<='Z')Q(c[O)>='O'&& c[0)<"''9')JI 
(c{0)= 32):J(c[O)=='.')) { 

outtcxtxy(x+8'i, y, c); l-Coloca caracter na t.:ln'l 
Wing{i)~(O); 
i++; /'Modifica a posicao de impressao do caracter•/ 

} 
} whilc(i<24 && c[O)!=ENTER); 
string[i)• '\0'; 
retum; 

} 

t•---------------------------------------------·1 
t• Modulo para calado de FORCA DE FORJAMEI'ITO •t 
I- Metodo das TIRAS simplificado, by AL T AN •t 

,. ,. Calculo da Tensao de Escoamento segtUldo 
mctodo E>..'PONENCIAL e SPITTEL 

t•---------------------------------------------'1 
void calatla_forca(w, t, r, H, vol, dia, peso, v _reb, arca) 
double w, t, r, H, vol, peso, v _reb, arca; 
int dia; 
{ 
dtar dt, str[40); I'Siringpara colocar na tela atravcs de sprintf-/ 
int sair-O, alt2=info.bottom/35, j; 
double tctn, tctnd, sigma_med, w2, V, sigmae_a, R; 
void •buf; 
int a=info.right/3+8, b=info.bottom/8+8, size, altura~info.bottom/25; 
l' pf• forca atuando na zona de rebarba; 
pO>-forca atuando no interior da cavidade; 
ptr forca total = pfa+pca; 
li • altura da cavidade; 
TP"'tcmpo medi o de contato matriz x peca; 
I""C'JI1lrimcnto da cavidade; 
I "'eSpessura da rebarba; 
w=garganta da rebarba; 
R=w+r; 
sigma_ cztatsao de escoamento na cavidade; 
sigma _f=tensao de escoamento na zona de rebarba; 
lli=altura da barra; 
C • Coeficicnte para calculo da tensao de escoamento; 
mm 5 Expoente para calculo da tensa o de escoamento; ., 

wg=w; tg=t; rg-r; Hg=li; volg=vol; diag=dia; pCSOg"J>cso; 
v _rebg=v _reb; areag=area; 
if(ibar-""'0) Hi=4 •voi/(Pl'dia ' dia); 
if(ibar== l) Hi=voll((float)dia•dia); 
if(!stranp(maquina,"Prensa Mecanica")) ( 
w2=(Hi-H)I2; 
Veloc"'\v2°Pl"n°(sqrt(S/w2- 1))130; t• Unid: mm/s •t 

} 
TP~(Hi-H)!Veloc; t•Duracao media de contato· unid: s •t 
defor_estim=log((double)Hí/H); t•Defonnaeao da peca'/ 

., 

tctn=temp _matr+(temp _ barra-tcmp _matr)•cxp( -nlfit'TP•t E6/( c'dcns•t-1)); 
vel_defor=Veloc*2/(lii+li}; !• Velocidade de dcfomtacao p/ cnvid.1de0 / 

vel_rcbarba- Veloc/(t+(Hi-H)/2); /'Velocidade de defomtacao p/ rebarba'/ 

/'Estimativa da tensao de escoamento•/ 
do { 
altura=info.bottom/25; 
limpa_ area(2, info.bottoml2+altura, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
/' Segundo exponencial•/ 

if(tcsta_KO= 'E'){ 

} 

outtexLxy(6, info.bottoml2+ahura, "Tensa o de Escoa-"); 
outtextxy(6, info.bottom/2+altura•2, "mento estimada?"); 
graph_string2(24, info.bottom12+ahurn•3); 
sigma _med=atof(string); 

if(testa_KO= 'S') { 

} 

sigrna_mcd=Ko• At •exp(-{doublc)ml'tctn)• A2• 
pow(( double )de for_ estint, ( double)m2'exp(( doublc )m4/d.:for _ estim)) 
• A3 'pow(( double )vel_ de for, ( doublc )m3 ); 

tctnd- 1 E6• A •sigma _mcd•defor _ estim/(dens•c); 
tetacb=tcta+tetad; t•Tempcraturu d.: forjumento•t 
sizc- imagesize(info.right/3, info.bottom/8, 

info.rigltl04/5, info.bottom/2); 
if(size!~-1) { t•AJoca memoria pnra a imagem•/ 
buf.=malloc(size ); 
if(bul) gctimnge(info.right/3, info.bouom/8, 

info.rigltt•4/5, info.bottom/2, bul); 
else problema_ espaco(); 
} 
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setcolor{BLUE); 
lirnpa_area(info.right/3, info.bottom/8, 

info.rigJit*4/5, info.bottom/2, 7); 
outtextxy(a,b,"rNFORMACOES SOBRE FORJAMENTO"); 
outtcm)'(a,b+alt2, mat); 
outteX1xy(a,b+alt2*2-2, mat2); 
outtextxy(a,b+alt2•3,"Tcmperatura na cavidade ="); 
sprint.ftstr, "%f(oC)", tetacb); 
outtem)'(a+80 ,b+alt.2*4-4, str); 
outtextx-y(a,b+alt2*5,"Vclocidadc de Defom1acao (cav): "); 
sprint.ftstr, "%f(l/s)", vel_defor); 
outteX1xy(a+80 ,b+alt2*6-4, str); 
outteX1xy(a,b+alt2*7,"Velocidade de Defonnacao (rcb): "); 
sprint.ftstr, "o/of(l!s)", vel_rebarba); 
OUUCX1ll.)'(a+80 ,b+alt2*8-4, str); 
outtextxy(a,b+alt2*9,"Defomlacao (media)="); 
sprint.ftstr, "%f', defor_estin1); 
outtextxy(a+l60 ,b+alt2*9, str); 
outtexlxy(a,b+alt2*10+4,"Tempo de contato ="); 
sprint.ftstr, "o/of(s)", TP); 
outtexlxy(a+l.52 ,b+alt2*10+4, str); 
if\testa _ KO= 'E') { 

Olltlcxt>.'Y(a,b+alt2*12-4," PTocure numa tabela do material"); 
outtem-y(a,b+alt2*13-6," os valores de Cem"); 
set.color(l.5); 

for(j;(); j <2 ; j++) { 
limpa_ area(2, info.boUom/2+altura, 
info.rigJlt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

if{j= O) outtcxtll.)'( l O, info.boUom/2+altura, "CAVIDADE"); 
else outtexlxy(IO, info.bottom/2+altura, "REBARBA"); 

outtexlx)'(IO, info.bottom/2+altura*2, "Qual o valor de C?"); 
outtexlll.)'(l20, info.bottom!2+altura*3, "MPa"); 
graph_string2(32, info.bottom/2+altura*3); 
C=atoftstring); 
outtcxlli.)'(IO, info.bottoml2+altura*4, "Qual o valor de m?"); 
graph _ string2(32, info.bouom/2+altura*5); 
nmt=atoftstring); 
if{j= O) sigma_med=C*pow((double)vcl_defor,(double)nun); 
if{j== I) sigma _r-c•pow((double)vel_ defor,(double)mm); 

limpa_ area(2, info.bottom/2+altura, 
info.rig)lt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

altura=info.bouom/30; 
setcolor(l.5); 

outtex1.xy(6, info.bottom/2+altura, " • Cavidade*"); 
outtexlxy(6, info.bouom/2+altura*2-4, "Tensao Media de"); 
outtexlxy(6, info.bottom/2+altura*3-l O, "Escoamento ="); 
sprint.ftstr, "o/ofMPa", sigma_med); 
outtem'Y(30 ,info.bottom!2+altura•4-12, str); 
outtcxtxy(6, info.bouom!2+altura•6, "*Zona de Rebarba *"); 
outtcxtxy(6, info.bottom/2+altura*7-4, "Tensao de"); 
outtextx)'(6, info.bottom/2+altura*8-IO, "Escoamento ="); 
sprint.ftstr, "o/ofMI'a", sigma_t); 
outtexll\.)'(30 ,info.bouom/2+altura*9-12, str); 
outtexlxy( lO, info.bouom/2+altura*ll ,"Satisfeito? (SIN)"); 
dl=toupper(getd1()); 

} 
if{testa _ KO= 'S') { 

} 

sigma_med=KO* Al*exp(-(double)ml *tetacb)*A2* 
pow(( double )dcfor _ estim, ( doublc )rn2*exp(( double )m4/dcfor _ estim)) 
*A3*pow((double)vel_defor, (double)mJ); 

sigma_f-: KO• Al*exp(-(double)ml *tctacb)* A2* 
pow(( double )defor _ estirn, ( double )m2*exp(( double )rn4/defor _ estim)) 
• A3 *pow(( doublc )vel_rcbarba, ( double )m3 ); 

limpa_arca(2, info.bottom/2+altura, 
info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

setcolor( 15); 
altura=info.bouom/30; 

outtextxy(6, i.nfo.bottom/2+altura, " • Cavidade 0 " ); 

outtcx1.xy(6, info.bottom/2+a)tura•2-4, "Tensao Media de"); 
outte>.ü)'(6, info.bottom/2+a)tura*J-) 0, "Escoamento c "); 
sprint.ftstr, "o/ofMI'a", sigma_rned); 
outtcxll\.)'(30 ,info.bottom/2+altura*4-12, str); 
outtem-y(6, info.bottom/2+altura*6, " • Rebarba *"); 
outtex1xy(6, info.bottom/2+altura•7-4, "Tcnsao de"); 
outtextxy(6, info.bottornl2+altura*8-10, "Escoamento ="); 
sprint.ftstr, "o/ofMI'a", siyna_l); 
outtextx-y(30 ,info.bottonlf2+altum•9-12, str); 
outtem'Y(3, i.Júo.bottom/2+altura•t2, " Aperte uma tecla"); 

getdl(); 
sair= I ; 

if\ d1-='S') sair: I; 
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putimage(info.right/3, info.bottom/8, buf, COPY _Pllf); 
free(buf); 

}while (!sair); 

1• Encontra forca para pecas axissim.:tricas•/ 
sigma_ cssigma _ med; 
sigma e_ a=(2•mtw/(t•sqrt(J)) + I )•sigma _f; 
R• r+w; 
pfa• ·2•m•(R •R •R-r"r"r}'(J "t •sqrt(J ))~ (I +2 •m• RJ(t •sqrt(3)))0(R • R-r•r)f2; 
pfa-2°PI•sigma_ftpfa; 

} 

pcac2°Pl0 r"r"((m•sigma _ c•ry(J•H•sqrt(J)) + sigmae_o/2); 
pta"'{pfa+pca}'IEJ; 
limpa_arca(2, info.bottom/2+alturn•J O, 

info.rig]Jt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
iftc:~pac<pta) sctcolor(RED); 
clsc sctcolor(BLUE); 

ouUex1X](6, info.bottom/2+altura•to, "Forca Total s "); 
sprinú{stt, "%fkN",pta); 
outtcxtxy(6, info.bottom/2+nlturn•Jt, str); 
limpa_ arca(2, info.bottom/2+nltura•t2, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
ouucxtx](6, info.bottom/2+altura• J2, "Capacidade - "); 
sprinú{str, "%fkN", c:~pac); 
ouUcxtxy(6, info.bottom/2+altura•t J, stt); 
setcolor( 15); 
outtextxy(3, info.bottom/2+altum•t5, " Aperte uma tecla"); 
getdJ(); 

,. ____________________________________ __ 
---------., ,. MODULO PARA CALCULO DA ENERGIA DE FORJAMENTO 

r•-----------------------------------------------•1 
void calcula_ energia() 
{ 
char str[ 40 ); 
double C2• 1.0, Aproj, Htot, per_rebar, x, xl, xO; 
double nene; 
int C I, altum: info.bottom/25; 
Aproj=PI0 (rg+wg)0 (rg+wg}'IOO; t•Unidnde: cm2 •1 
i f (Aproj<...-25) { 

} 

C1><65; 
lll!lle; l.J; 

if(Aproj>25 && Aproj<=SO) { 
Cl .. 58; 

} 

if (pesog<=400) nene= I. 2; 
if (pesog>400 && pesog<= I O) nene= 1.0; 
i f (pesog> I 000) nene=O. 7; 

if(Aproj>50 && Aproj<=IOO) { 
Cl • SI; 

} 

i f (pcsog<~ J 000) ncne=l .O; 
i f (pesog> I 000) ncnc=O. 7; 

if(Aproj>IOO && Aproj<~OO) { 
Cl--45; 

} 

if(pesog<cJOOO) nene=0.7; 
if(pesog>IOOO) nene=0.6; 

if (Aproj>400) { 
Cl =39; 
nene=0.5; 

} 
if(mat=-"Liga de ~fagJJesio" l mat= "Liga de Aluminio") C2• 0.9; 
if(mat- "Aco Media Liga") C2=1.3; 
if(mat= "Aco Alta Liga") C2=1.8; 
if(mat- "Liga de Titanio") C2=2.5; 
if (mat--"Superliga") C2• 3.1; 
Htot=O.OO l 0 volgl Aproj; t• Altura media, incluindo rebarba, Unid: cn1 */ 
Encrgia=C2*CI *pow(Aproj, 1.25)fpow(Htot, nenc); 
limpa _nrca(2, info.bottom/2+2, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
outtcxtxy( IO, info.bottom/2+altura, "ENERGIA DE"); 
ouuextx](IO, info.bottom.12+altura•2-4, "FORJAMENTO"'"); 
sprinú{str, "%8.01'', Energia); 
sttcat(stt," J"); 
outtextx](IO ,info.bottom.l2+nltura•J-4, str); 
outtextxy(IO, info.bottom/2+altura•4+4, "% Rebarba= "); 
pcr_rcbaru v _rebg• tOO/volg; 
sprinú{str, "o/crJ. If", pcr_rebar); 
outtextxy( I 00 ,info.bottom/2+altura•4+4, stt); 
1• Calculo do numero aproximado de golpes de acabamento •r 
NG• O; 

B-61 

ESCOi..A DE En)::;~HAHIA 
'"' ' '"'' 11'"""\Trl""' A 



doi 
NG t~; 

iftNG••I) { x1=0.14; :o."Ú- 0.09; } 
jftNQza2) { x1 =0.24; ;..-()=0.18; } 
iftNG=- 3) { xi:0.4; ;..-()=.31;} 
iftN0=-4) { x1 =1.3; ;..-()=0.75;} 
iftNG==5) { xl=2.3; ;..-()=1.4;} 
iftNG~6) { x1=3.95; x0=2.3;} 
iftNQ:oo?) { xl =8.0; :~.-()=4 . 5;} 
iftNG••8) { x1=14; :~.-()=8.0;} 
iJtNG=•9) { xl=20; l>."Ú= l l;} 
iftN<F-10) { x1=27; x0=15;} 
iftNG~•ll) { x1=41; x0-21;} 
iftN0- 12) { xl=65; l>."Ú=32; NG++;} 
iftNG .... I4) { xl=l30; x-()=65;} 
iJtNG>I4) break; 
X"'eq_ rebarba(per _rebar, x I, :~.-()); 

} \dtile (x<=pesorfl 000); ftpesog em gramas, x em kg•t 
outtextxy(IO, info.bottom/2+altura•6+4, "Numero de"); 
outtext:~.'Y(IO, info.bottom/2+altura•7, "golpes • "); 
sprintJtstr, "%d ",NO); 
outtext:~.-y(80 ,info.bottom/2+ahura•7, str); 
ouUcxt:~.-y(J, info.bottom/2+alturn• l O, " Aperte uma tecla"); 
getdt(); 
retum; 

} 

float.:q_rcbarba(y, xl , xO) 
float y, x I , xO; 
{ 
double x; 
Ooat x2; 
x-{y-5)•(log(( double )xO)-Iog(( double )x I ))/5+log(( double )x I); 
x• exp(x); 
x2- (0ont)x; 
rctum(x2); 

} 

void calcula_bloco() 
{ 

} 

dtnr str[40]; 
double h, yp; t• h e' a posicao da nervura mais alta em relacao a particao•t 
int altura::oinfo.bouom/25; 
stru<1 arq I • informa; 
informa=primomctal; 
informa• informa->proximo; 
while(informa->xpos > informa->nnterior->xpos) { 
yp• informa->::rpos; t•Pel!il o y da particno • supcrficie da matriz•/ 
informn• informa->proxinto; 

} 
infomta"'primomctal; 
whilc(infomta) { 

} 

ll'•nbs{informa->ypos • yp ); 
infomta"'informa->proximo; 

H_blooo .. 73•log(h)-31; 
a_blooo=0.9•b+J5; 
B_blooo=2•a_blooo+2•(rg+2.5°wg); 
limpa_area(2, info.bottom/2+ahura-4, 

info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
ouUext>.'Y(8, info.bottom/2+altura, "BLOCO DE MATRIZ"); 
ouuextxy{S, info.bottom/2+ahura0 2, "L:Irgura da base"); 
ouUext>.-y(IO, info.bottom/2+ahura•J-2, "a• "); 
sprintJtstr, "o/<>4.1f", a_bloco); 
strcnt(&r," mm"); 
ouuextxy(30 ,info.bottom/2+ahura•3-2, str); 
outtextxy(S, info.bottom/2+altura*4, "Altura do bloco"); 
outtextA'Y(IO, info.bottom/2+altura•S-2, "H• "); 
sprinlJtstr, "%·5.lf", II_bloco); 
strcat(str," mm"); 
outtextxy(JO ,info.bottom/2+ahura•5-2, str); 
outtextxy(S, info.bottom/2+ah.ura0 6, "Largura do bloco"); 
outtextxy(IO, info.bott.om/2+altura•7-2, "8,."); 
sprintJtstr, "%-5.1 f ", B_bloco); 
strcat(&r," mm"); 
outtextxy(30 ,info.bottom/2+allura•7-2, str); 
ouuc,..1xy(3, info.bott.om/2+alturn•!O," Aperte uma tecla"); 
getdt(); 
rctum; 

~ ~ 

t• FUNCOES PARA I~IPRI~fiR O RELATORIO frNALE TABELA DE TOLERANCIAS •t 
t•---------------------------------------------------------·1 
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void imprime _rclatorio() 
{ 
char difil4 )• {'M','J','\0'}; 
float Aproj; 
int c:-.tcmo, intcmo; 
fprinll\stdpm,".Maquina de ForjumentO"' o/c>Sin", maquiJ1a); 
ift!stranp(maquina,"Prensa Mecanica")) { 

} 

} 

!prinlftstdpm,"Velocidade da prmsa'" o/od golpes/minln", n); 
!prinlftstdpm, "Curso da prensa• o/od mmln", S); 

fj>rinlftstdpm,"Capacidade da Maquina• o/o-ófúlnln", capac); 
!printftt.tdpm,"Material do Forjado• ~'osln", mat); 
IPrinlftstdpm,"Especificacao• ~'osln", ma\2); 
iftmat••" Aoo Alta Lig,1" 11 matn•"Lign de Titanio" ll mat••"Supcrlig~~") 
strq>y(difi, "M2"); 

fj>rinll\stdpm,''Difiruldade do Material• %sln", difi); 
fj>rinlftstdpm,"Densidade do material• o/of.~-6 kgfounJin", dcns); 
fj>rinlftt.tdpm,"Calor Especifico do Forjado c- %f J/(kg.K)Inln", c); 
iftibar-• 1) IPrinlftt.tdpm,"Lado da barrn quadrada= %d nm1ln", diag); 
iftibar-0) fj>rinlftt.tdpm, "Diamctro da barrn redonda~ %d mmln", diag); 
fj>rinlftstdpm,"Volume da barrn e do Forjado~ %foun31n", volg); 
fj>rinlftt.tdpm ,"Pcso da barrn e do forjadoe o/of gflnln", pesog); 
jprint.ftbtdpm,''Area Transversal da cavidade= %fmm21n", arcag); 
Aproj• PJ•(rg+o.vg)•(rg+wg); 
fj>rinlftstdpm,"Area Projetada da Cavidade Final ~ %fmm21n", Aproj); 
fj>rinlftstdpm,"Volume da Cavidade Final• o/ofounJ'n", volg-v _rebg); 
fj>rinlftt.tdpm,"Volume da :rona de Rebarba = o/ofmmJ'n", v_rcbg); 
fj>rinlft&dpm,"%% de Rebarba a %3.1 flnln", v _rebg• t 00/volg); 
jprint.ftstdpm,"Ten-q>eratura Inicial das Matriz.es~ %d graus Cclsiusln", tCJl'q> _matr); 
fprintftstdpm,"TC~l'q>eratura Inicial da Pre-Forma~ %d graus Celsiusln", tCJl'q)_harrn); 
fj>rintftstdpm,"Coef. de Transm. de Calor alfa~ %f J/(s.nml2.K)In", alfa); 
fj>rintftstdpm,"Tcmperatura na Cavidade ~ 0/of graus Cclsiuslnln", tctacb ); 
ift!stranp(maquina,"Martelo")) { 

} 

cxtcmo• 6; 
iJito.-n1<>'"9; 

clsc{ 
e:-.t emoaJ ; 
intcmo•6; 

fj>rintJ{stdpm,"Angulos cxtcmos • o/od grausln", e:-.temo); 
fj>rintftstdpm,"Angulos inten10s .. o/od grausln", interno); 
fprint.ftstdpm,"Gnrgnnta de Rebarba w= %fmmln", wg); 
fj>riJJt.ft&dpm,"Espessura de Rebarba t= %fnun'n", tg); 
jprint.ftstdpm,"Espessura Media Final (altura da cavidade) 11- %f mmln", Hg); 
fj>rinlftstdpm,"Espessura Media Inicial (altura da barra)• %f mmln", H i); 
jprint.ftstdpm,"Raio da Cavidade r- %f mm'n'n", rg); 
fj>riJJt.ftstdpm,"Velocidade de Dcformacao ; %f (I/s)ln", vcl_defor); 
fj>rint.ftstdpm,"Grau de Defonnacao "' %1\n", defor _ e&tim); 
fprint.ft!.tdpm,"TC~l'q>o de Contato Peca/Matriz ; o/of (s)\11", TP); 
fprint.ft&dpm,"Tipo de Lubrificante • 0/c>Sin",lubri); 
fj>rint.ftt.tdpm,"Coeficiente de Al.rito calrulado m; %1\n",m); 
ifttesta_KO- 'E') fj>rint.ftbtdpm, "&Juncao exponencial para Tm sao de Esooamentoln"); 
ifttcsta_KO--'S') fj>rint.ftbtdpm, "Equacao de Spittel para Tensao de Escoamentoln"); 
fj>rint.ftstdpm,"TaJsao de Escoamento nn Cavidade= %fMPn'n", sigma_c); 
Jj>rint.ft&dpm,"TaJsao de Esooammto na Zona de Rebarba• %fMPaln'n", sigma_!); 
jprint.ftbtdpm,"Forca pfa2 %fkN'n", pfa/1 000); 
fj>rint.ftbtdpm ,"Forca pcao o/ofkNin", pca/1000); 
fj>rint.ftstdpm,"Forca Total de Forjammto pta= o/ofkNin", pta); 
ift!straJ"4)(maquina,"Martelo") U !&rentp(maquina,"Prmsa de Parafuso")) { 

jprint.ft&dpm,"Energia= %-IO.If Jln", Energia); 
fj>rint.ftstdpm,"Numero de Golpes Neoessarios: o/odln", NG); 

} 
fj>rint.ftbtdpm,"ln"); 
fj>rint.ft&dpm, "Material do bloco de matriz: ~'osln", matriz); 
jprintJtstdpm, "Altura do bloco de matriz H = %5. Ifnmlln", H_bloco); 
fjJrint.ftstdpm, "Largura do bloco de matriz B = %5.1fnmJial", B_bloco); 
fj>rint.ftbtdpm ,"Dibtancia entre cavidade e lateral do bloco "' %5.1 f mm\f", a_bloco); 
retum; 

void imprime_tol() 
{ 
char difii4)• {'M',' I','IO'}, strS(4 ), súQIJ); 
int dr[20), nm, nd, altura=info.bottom/25, te&te; 
&má arq I *informa; 
&má nrql •conforma; 
double S, D, an, nni, ans, dn, pn, ri, rs, RR, espn, massa; 

!• S - Esbeltez 
D • diametro do forjado 
an • Tolerancia 
ani 3 afa&amento inferior 
ans a afastamatto superior 
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dn • d.:slocamento I exocntricidadc I ntare:1 de extrator I flcxao 
pn • rebarba I profundidade de oorte 
ri, rs & raio de canto I filete (inferior/ superior) 
espn a espessura 
massa = massa do fotjado em kg 
RR • maior raio de arredondamento da peca ., 

doubleM; 
int n--1; t• n Q numero do tem1o d..: afastamento, Qual. E, diti. M I •J 
t• QUALIDADE •t 

limpa_area(2. info.bottomf2+altum, 
info.ri~lt/4-2, info.boUom-2, GREEN); 

outtextxy(6, info.boUom/2+altura•2, "Qualidade do"); 
oullextxy(6, info.boUomf2+alturn•J, "Forjado (E ou F)?"); 
graph_string2(30, info.boUomf2+ultura•4); 
strq>y(strQ, !.1.ring); 
limpa_a.rca(2. info.bottom/2+altura, 

info.rigjlt/4-2, info.boUom-2, GREEN); 
fj>rintJtstdpm,"LIST A DE TOLERANCIAS PARA ACOS FORJADOS~"); 
fj>rintJtst.dpm,"Norma ABNT NBR 8999/SS'nln"); 
nl8ssa-dcns"(volg-v _rebg)/1 000; 1• em gramas•/ 
massa"'massa/1000; t• em kg •t 
fPrintftstdpm,"Massa do foljndo• o/ofkg (Apos oorte da rebarba)ln", massa); 
1• Criterio da massa do foljado T AB. I e 2 •t 

i.ftmassa<u0.4) nm~l ; 

i.ftmassa>0.4 && massa<= I) nm• 2; 
il{rnassa> I && massa<= 1.8) nm•3; 
il{rnassa> 1.8 && massa<=3.2) nm=4; 
il{massa>3.2 && massa<"5.6) nm=5; 
il{massa>5.6 && massa<~ I O) nm"6; 
il{massa> I O && massa<=20) nm• 7; 
if{massa>20 && massa<- 50) nm• 8; 
i.ftmassa>50 && massa<a J20) nm•9; 
i.ftmassa> 120 && massa<c250) nrn• l O; 
J• Criterio da dimensao do foljado- nno leva em oonta a rebarba •t 

0=2•rg; 
i.ft0<•32) nd=l ; 
i.ft0>32 && D<=IOO)nd=2; 
i.ftO> I 00 && O<= 160) nd~J; 

i f{ O> 160 && 0 <=250) nda4; 
if{D>250 && 0 <=400) ndu5; 
ift0>400 && D<E6JO) 11d~6; 
ift0>630 && 0 <:1000)nda7; 
iQD>IOOO && 0<=1600) nds 8; 
i f{ O> 1600 && 0<=2500) ndc9; 
1• Criterio da difiouldadc de foljar •t 

iftmat--"Aoo Alta Liga" n mat- "Liga de Titanio" I mat- "Superliga") { 
strq>y(difi, "M2"); 
11"11+2; 

} 
fPrintftstdpm."Difiouldade do Material= Grupo 0/16\n", dili); 
t• Criterio da esbehez • I 

S9tlaSS81(Pl0 rg•rg•H_envg•dens•IE-6); /"Nao leva em oonta rebarba*/ 
if{S>0.63) strq>y(strS, "SI"); 
il{S>0.32 && S<=0.63) { 

} 

strq>y(strS, "S2"); 
n++; 

il{S>O.I6 && S<=0.32) { 
strq>y(strS, "SJ "); 
o"'t1+2; 

} 
if{S>O && S<=O.I6) { 
strq>y(strS, "S4"); 
ll"'tl+J ; 

} 
fPrintftstdpm,"Esbdtczdo Foljado ~ %f(Gmpo %s)'n", S, strS ); 
t• Critcrio da Qualidade do forjado •t 

fPrintftstdpm,"Qualidade - %s ", strQ ); 
if{!stranp(strQ,"F")) { 
0"11+4; 
fprintJtstdpm, "(nom1al)'n\n"); 

} 
else fprintJtstdpm, "(especial)IJ"IIn''); 
n"'ll~11d+nm; 

nn• ( double )1-1; 
anm0.7 J•pow(IO, nn/20); 
ani--an/3; 
ans~2 •nnl3; 

fprintftstdpm,"PRIMEIRO GRUPO DE TOLERANCIAS:'n"); 
fj>rintft~dpm."Diametro do Forjado: %f 'l'ot'.n",ans, ani}; 
fPrintftstdpm,"Furo Central Cisalhado (se houver): %f %1'n",-ans,-ani); 
t• Tabela Profundidade de oortc, Rebarba res. e deslocamento•! 
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dr(O)u3; dr(l Jc3; dr(2]=4; dr(3 )• 4; dr(4)"'.5; dr(.5)~6; dr[6]~7; dr(7] ,.8; 
dr(8) .. 10; dr(9)=12; dr[10]: 14; dr( 11)• 17; dr(12)"'20; dr(J3]""24; 
ilt !$1.ra11p(suQ, "F")) nnt"'JUll+ 3; 
dn=((float)dr[nm-1 ))fiO; 
pn''((float)dr[nm))/10; 
fj>rint.ftstdpm,"Profimdidade de Corte: %fln",-pn); 
lj>rintftstdpm,"Rebarba Residual: %f'lt",pn); 
ijlrint.ftstdpm,"Deslocamento: %f'lt1Jt",dn); 
ijlrint.ftstdpm,"SEGUNDO GRUPO DE TOLERANCIAS:In"); 

t• Criterio da massa do forjado T AB. 3 e 4 •t 
n=-1 ; 
iftmassa< .. 0.4) nm=l ; 
iftmassa>0.4 && massa<= 1.2) nm; 2; 
i f{ massa> 1.2 && rnassa<-1.5) um• 3; 
iftrnassa>2 . .5 && rnassa<=S) nm=4; 
iftmassa>S && massa<=8)nm3 5; 
iftmassa>8 && massa<~ 12) nm-6; 
iftrnassa> 12 && rnassa<~O) nm• 7; 
iftmassa>20 && rnassa<=36) nm• 8; 
iftmassa>36 && massa<=63) nm5 9; 
iftmassa>63 && rnassa<=IIO)nm• IO; 
iftmassa>IIO && massa<=200) nm• l1 ; 
iftmassa>200 && massa<=250) 1m1~ 12; 
t• Criterio da dimensao -espessura- do forjado */ 

if\H_~'flvg<=l6) nd=l; 
if\H_cnvg> 16 & & H_cnvg<s40) nd~2 ; 
iftH_~'flvg>40 && H_envg<=63)ml• 3; 
if\H_envg>63 && H_envg<=IOO) nd•4; 
if\H_cnvg>IOO && H_eovg<•!60) nd=S; 
iftH_envg>l60 && H_envg<~2.50)ndac6; 
if\11_ envg>250) nd=7; 
if\S>0.32 && S<=0.63) n++; 
if\S>O.I6 && S<9l.32) n=n+2; 
if\S>O && S<=O. l6) n91+3; 
if\ lstrcmp(strQ,"F")) n=n+4; 
n•TH nd+nm; 
•m=(double) t-1; 
cspn• 0.63*pow{IO,un/20); 
t• Tabela para Marcas de Extrator*/ 

dr[O)a JO; dr[l)• l2; dr[2]=16; dr[3]-20; dr(4)'"24; dr(5]=32; dr[6)"'-'40; 
dr(7]"'.50; dr(8] .. 64; dr[9]=80; dr[IO]a J 00; dr[ 11] .. 126; 
dn• ((float)dr(nm-1))11 O; 
fj>rint.ftstdpm,"Espessura: %f %1'lt",cspn' 213, -espn/3); 
fprint.ftstdpm,"Marca do Extrator: %1\nln",dn); 
lj>rint.ftstdpm,"TERCElRO GRUPO DE TOLERANCIAS:In"); 
t• Flexao c empenamentos admissíveis- Tab . .5 •t 

iftO<•IOO)nd=l ; 
iftO>IOO && O<=I25)nd~; 
ift0>12.5 && 0 <=160)ndu3; 
ift0>160 && D<=200)nd=4; 
ift0>200 && 0<=2.50) nda .5; 
if\0>2.50 && D<=31.5)ndo6; 
ift0>315 && D<=400)nd=7; 
ift0>400 && 0<=.500) nds 8; 
if\0>.500 && 0 <9530) nd=9; 
ift0>630 && 0 <=800)nd=IO; 
ift0>800 && 0 <=1000) nd=ll; 
iftD>IOOO && D<- 12.50)nd• l2; 
ift0>12.50 && D<=l600)ndo J3; 
ift0>1600 && D<~OOO) nd= l4; 
if\0>2000 && D<=2.500)nd .. J.5; 
t• Tabela flexao e empenamento•t 

dr(O]s 4; dr(l ]*'.5; dr(2]=5; dr(3]• 6; dr(4)•6; dr[.5]=7; dr[6]=8; dr[7J=9; 
dr(8)• 10; dr(9)=11; dr[IO)=l2; dr[ll)• l4; dr(12]• 16; dr[l3]=18; 
dr[14]• 20; dr(IS]=22; dr[J6]=25; dr(17]• 28; dr[l8]=32; 
if\!Sircnlp(strQ, "F")) nd:nd+4; 
dn• ((float)dr[nd-1 ))li O; 
fprint.ftstdpm,"Fiexao e Enlpcnamcnto: %1\nln",dn); 
fj>rint.ftstdpm, "QUARTO GRUPO DE TOLERANCIAS:In"); 
/"Encontra o maior raio RR na lista•/ 

teste=!; 
RRcO; 
infomta=primometal; 
oon follll8"']>rimometal; 
whilc (infollll8) { 
while{confonna->ponto < infomta->ponto) { 

if\confonna->raius ~ infonna->raius) tcstc~O; 
confomta=confomm->proximo; 

} 
if\lcstc~u)) { 

RJ{s infonun->raius; 
iftRR<•J O) { rs=0 . .5; ri=0.2.5; } 
if{RR> IO && RR<~32) { rs=0.4; ri•0.2;} 
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iftRR>32 && RR<=JOO) { rsc().32; n "'0.15;} 
il{RR> I 00) { rs=0.25; ri=O. I; } 
iftRR<a3) ri =O; l'cf. norma•! 
iftRR>=O. I) fj>rintl{stdpm,flRaio a %f Toler.: %f %f\n", RR, RR•rs, -RR'ri); 

} 
oonforma"'J)rimometal; 
infonna .. informa->proximo; 
teste• I ; 

} 
fj)lintl{stdpm, '"n\1''); 

} 

1' --------------------------------------------'1 
fO PROGRANLi\ Axi FORJA- Modulo FORDL.S.C 
1• Projeto FORDLPRO.PRJ 

., ., 
1• funcoes para PROJETAR A PRE-FORMA DA PECA •1 

1' --------------------------------------------•t 
I ' Data desta situacao: 04/10/95 ' I 

#includc <stdio.h> 
#include <graphics.h> 
#includc <stdlib.h> 
#include <math.h> 
lldcfutc 1'13.141.5926.5359 
#defute ENTER OxOd 
lldcfutc ESC Oxlb 
extem float dens; 
cxtem dtar maquina[JO), mat[JO), string{30); 
e~ int rnaxx, rnaxy; 
cxtcm void limpa _area(int, int, int, int, int); 
extern void menu .Jlrincipal(); 
cxtcm struct vieo.-.porttwe info; 
extern void graph_string2(); 
Cll.tcm void ooncord _ aroo(int); 
void projcta_gcratriz(); 
Cli.1Cnt stnu::t orq I { 
int ponto; 
double xpos; 
doublc wos; 
double raius; 
int indioe; 
struá arq I "proximo; 
struá arq I •anterior; 

} ponto .Jle<:a; 
extem struct arql •ultimetal; 
cxtcm struá arq l "primomáal; 
struá arq I "primopre; /'Ponteiro para o primeiro pto. da lista da pre-forma •; 
struá arql •ultipre; /'Ponteiro para o ultimo pto. da lista da pre-forma'/ 
extcm void angulosO; 
cxtcm void raios_arredondamento(); 
void redesenha2(); 
void nervuras(); 
double acerta_ area(void); 
void armazena_preforma(struá arql 'd, struá arql "ultipre); 
int PRE; 
extern double volg. pesog; 

void projeta _geratriz () 
1• Tp, Tf= Espessura da abna 

Rfp, Rlf= Raio do filete 
Rq>, Rcf= Raio de canto 
alfa_p, nlfn_f= angulo de saída 
Wp, Wf u Nervura 
Vp • volume da pre-fonna 
Dp .. diametro da pre-fomta 
Hp, llf• altura media ., 

índice p -> pre-fomta 
índice f-> fonna futal 

1• Maiores raios de arredondamento ' I 
I ' Ajuste das espessuras das almas e altura das nervuras para manter volume •t 

{ 
int altura=info.bottom/25, pto; 
doublc novox, novoy, raio; 
void 'buf; 
dmr str(4 ), dta, dtarr, stmovo(30); 
double red_D, Tp, Rfi>, Rq>, alfa, Wp, trn, Vp, Dp, llp, Hf, DO, xparl, xpar2; 
int aainfo.right/3+8, b=info.bottom/8+8, size, parti, sig; 
struá arq I ' informa; 
il{PRE• -<l) menu_jlrincipal(); !'Retomar se nJEo passou por projeta cavidade' / 
limpa_area(2, 2, info.rigJtt/4-2, info.bottom/2-2, BLUE); 
limpB_area(2, info.bottom/2+2, info.rifJtt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
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outtextxy(3, altura, • Projetll Pre-fom1a"); 
redesenha2(); 
I ' Reduzir Diametro ' I 
saoolor(l S); 
outtextxy(3, info.boUom/2+ahura, "R educao no Diametro"); 
ouuextxy(l 07, info.bottom/2+altura-l, """); 
ouue:~.txy( 43, info.bottom/2+altura-l, "- "); 
oUUextX)'(3S, info.bottom/2+altura+ I, ","); 
outteldxy(3, info.boUom/2+nltura' 2-4, "Sugcstno: 0.4 a 1.6"); 
outteld.\'y(S I , info.boUorn/2+altura'2-4, "- "); 
outteld>-'Y(3, info.bottoml2+alhrra'3-8, "rcd_D.. mm"); 
graph_string2(60, info.boUoml2+altura•3-8); 
red _ D• atoftstrin&); 

I ' Quadro de informaooes: ' I 
sizcaimagesize(info.right/3, info.boUom/8, 

info.rigjlt' 4/S, b+ahura'9); 
iftsizc!-.J) { /' Aloca mcmoria para a irnag1.'1T1°/ 

buf'"Tllalloc(si7..e); 
iftbuf) getirnagc(info.right/3, info.bouom/8, 

info.right'415, b+altura'9, bul); 
setoolor(BLUE); 
limpa_area(info.right13, iufo.boltorn18, 
info.right'4/5, b+altura' 9, 7); 

} 
clse problema_ cspaco(); 

ouucxtxy(n,b,"MODJFICACOES NA I'Rll-FORMA"); 
outte:~.txy(n,b+altura, mat); 
outtextX)~a,b+altura '3,"Espessura da Alma Tp~ .Tf'); 
outtext..xy(a,b+alturu'4,"Raio do Filete Rljl• .Rfi"); 
outtextx'Y(a,b+altura• S,"Raio de Canto Rcpc .Rei"); 
outtextxy(a,b+altura'7,"Angulo de Saida - alfa +"); 
outtextxy(:t,b+altura ' 6,"Largura da Nervura Wp• Wf -"); 
setoolor(RED); 

ift!stranp(mat, "Liga de Alumínio") 11 !stranp(rnat, "Liga de Magnesio")) { outtextxy(a,b+altura'3,""); 
outtcldxy(a+ 170,b+altura'3,"(1 n 1.5)"); 
outtextxy(a+ I S4,b+altura' 4,"( 1.2 n 2)"); 
outtextxy(a+l46,b+nltura•S,"( 1.2 a 2)"); 
outtext>-'Y(a+l96,b+altura•7,"(2 a So)"); 
outtext>..'Y(a+218,b+alttrra•6," 0.8 "); 

} 
ift lstranp(mat, "Liga de Titanio") 11 lstranp(mat, "Superliga")) { 
outtextxy(a+ 170,b+altura'3,"(1.2 a 2.2)"); 

} 

ouuext.xy(n+ 154,b+alturn•4,"(2 a 3.0)"); 
outtextxy(a+l46,b+altura' S,"( I.S a 3)"); 
outtext:I.'Y{a+t96,b+altura•7,"(5 a 7o)"); 
outtext..'Cy(a+218,b+altura' 6," (1.5 a Jt); 

ift!stranp(mat, "Aoo Carbono") n lstranp(mat, "Aoo Baixa Liga") I 
!strallp{mat, "Aoo Media Liga") 11 !stranp(mat, "Aeo Alta Liga") 
li lstrOllp{mat, "Liga de Cobre")) { 

} 

outtcldxy{a+ 170,b+altura•3,"(1n 1.2)"); 
outtcldxy(a+ 154,b+altura•4,"(1.2 a 2)"); 
outtcxtx'Y(a+146,b+ahura•S,"( I.2 a 2)"); 
outtextX)~a+l96,b+altura•7,"(1 a So)"); 
outte:~.txy(n+21 8,b+altura•6," 0.8 "); 

sct.oolor( I S ); 
limpa_area(2, info.bottom/2+2, info.right14-2, info.bottom-2, GREEN); 
outtcldxy(3, info.bottom/2+ahura, "Unidade: mm"); 
outtextxy(3, info.bottom/2+altura'2, "Espessura da alma?"); 
outtext:I.'Y(3, info.bottom/2+altura•3-4, "Tp • x Tf'); 
graph_stringZ(40, info.boUoml2+nltura' 3-4); 
Tp•atoftstring); 
ouUextX)'(3, info.boltom/2+nltura'4, "Raio do lilcte?"); 
outtext>..'Y(3, info.bottom/2+altura•S-4, "RlP "' x RlT'); 
graph_string2(50, info.bottom/2+altura•S-4); 
Rljl• atoft string); 
outtextxy(3, info.bottom/2+altura•6, "Raio de canto?"); 
outtCX1:1.'Y(3, info.bottom/2+altura•7-4, "Rcp • X Rei"); 
graph_string2(50, info.boUom/2+altura' 7-4); 
Rcp• atoftstrin&); 
outtextX)O, info.boUom/2+altura•8, "Largura da Nervura?"); 
outtext:I.'Y(3, info.bottom/2+altura0 9-4, "Wp • Wf -"); 
graph_string2(80, info.bottom/2+altura•9-4); 
Wp• atoftstring); 
li01pa_area(2, info.bottom/2+2, info.rigJitf4-2, info.boltom-2, GREEN); 
outtextxy(3, info.bottoml2+altura, "Unidade: graus"); 
outtcxtxy(3, info.boUom/2+altura•2, "Angulo de Saída?"); 
outtcxtx'Y(3, info.bottom/2+nltura•3-4, "alfa • alfa + o"); 
graph _ string2( 120, info.bottom/2 +altura•J-4 ); 
olfa• atoftstring); 
lilllpn_area(2, info.bottom/2+2, info.right14-2, info.boUom-2, GREEN); 
/' Repor imagem do quadro de informaooes•J 
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putimage(info.right/3, info.bottom/8, buf, COPY PUT); 
~~; -

I* Alteracao dos angulos de saida da lista */ 
I* Encontra a particA:lo e diametro da peca • I 
informa=primopre; 
do informa=informa->proximo; 
while(informa->proximo->xpos >= informa->xpos); 

xparl =(informa->xpos); /*maximo x de primometal*/ 
parti=informa->ponto; 

I* Ahera angulos de saida */ 
angulos(parti, alfa); 

/*Reduz o diametro da peca*/ 
xpar2=informa->xpos; 
informa->xpos=(informa->xpos)-(xpar2-xpar 1 }red_ D/2; 
informa->proximo->xpos=(informa->proximo->xpos)-(xpar2-xparl }red _ D/2; 
informa->anterior->xpos=(informa->anterior->xpos)-(xpar2-xparl}red_D/2; 
Dp=2*(informa->xpos); 

redesenha2(); 
outtextxy(3, info.bottom/2+ahura*l0, "Aperte uma tecla"); 
getdl(); 
limpa_area(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

I* Alteracao dos raios de arredondamento da lista */ 
I* O muhiplicador e' utilizado sobre o raio recomendado 

e nao sobre o raio existente • I 
raios_arredoodamento(RJp, Rcp); 
redesalha2(); 
outtextxy(3, info.bottoml2+altura*l0, "Aperte uma tecla"); 
getch(); 
limpa_area(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

I* Aheracao da largura das nervuras (na aista) e das bases*/ 
I* Encontra o que e' nervura e o que e' base (alma) */ 
limpa_area(info.right/4+ 1, 1, info.right-1, info.bottom*9/10-l, O); 

nervuras(parti, Wp, Tp ); 
redesenha2(); /*Desenha a preforma modificada*/ 
outtextxy(3, info.bottom/2+altura*l0, "Aperte uma tecla"); 
getdl(); 
limpa_area(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

I* Acerto da espessura da alma e rebaixos, mantendo constante area */ 
cha='N'; 
while(cha=='N') { 

Vp=aoerta _area(); 
Hp=( 4*Vp )/(PI*Dp*Dp ); 
HF( 4*volg)I(PI*Dp*Dp ); 
DO=(Hf-Hp )12; 
outtextxy(3, info.bottoml2+altura*l2, "Satisfeito? sln "); 
for(;;) { 
cha=toupper(getch()); 
ift cha='S' 11 cha=='N') break; 

} 
informa=primopre; 
sig=l; /* sig==l e' matriz inferior e sig==-1 e' matriz superior*/ 
while(informa && cha=='N') { 

informa->ypos=informa->ypos + sig*DO; 
informa=informa->proximo; 
iftinforma && informa->ponto=--parti) sig=-1; 

} 
ift cha=='N') ultipre->ypos=primopre->ypos; 
limpa_area(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

} 

I* INFLUENCIA DO USUARlO *I 
/* Ilustra o numero dos pontos */ 
do{ 
ooncord_arco(6); 
informa=primopre; 
setcolor(9); /* numeros em azul*/ 
while(informa && informa!=ultipre) { 
tra=informa->xpos*(( double )info.right*3/4 -1 )lmaxx + 1 + ( double )info.right/4; 
ifttra-floor(tra)<O.S) a=floor(tra ); 

else a=oeil(tra ); 
tra=informa->ypos*((double)info.bottom*9/10 - 2)/maxy + 1; 
ifttra-floor(tra)<O.S) b=floor(tra); 

else b=oeil(tra ); 
a=a+8; 
iftinforma->ponto <parti) b=b+8; 

else (b=b-12); 
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} 

sprintftSII, "%d", infonna->ponto); 
outtcxtxy(n, b, str); 
infonna• infonna->proximo; 

setoolor( 15); 
altura• info.bottom/30; 

t• Alterar RAIOS •t 
t• Modifica posicao dos pontos 0/ 

limpa_area(2, i.nfo.boUom/2+2, info.rig,.U4-2, i.nfo.bottom-2, GREEN); 
outtextxy(3, úúo.bottom12+alturo, " ACERTO i\V\NUAL "); 
outtcxtll.)'(l, üúo.bottom/2+altura•2, "Qual Pooto?"); 
graph_string2(40, i.nfo.bottom/21 altnra•J-4); 
pto~atoi(string); 

if{pto<"'nltiprc->ponto) { 
útfonnn«primopre; 
whik(infonna->ponto < pto) infomta=infonna->proximo; 

} 
lúupa_area(2, info.bottom12+alturo•2, info.rigltt14-2, info.bottom-2, GREEN); 
ouUcll.1ll.')'(3, i.nfo.bouoml2+alturo•2, "Ponto:"); 
sprintft Sim ovo, "o/od" ,infonna->ponto ); 
outtextxy(60, i.nfo.bouoml2·t-alturo•2, stmovo); 
ouuextx)•(3, info.boUorn/2+altura0 3, "Raio="); 
sprintft~movo, "o/af",infonna->raius); 
ouuextxy(5S, info.bottom/2+altura•3, stmovo); 
outtextxy(3, i.nfo.bouom/2+altura•4, "x~"); 
sprintftSIInovo, "%l",i.nfomta->xpos); 
outtextll.)'(24, útfo.bottornl2+altura•4, Slrnovo); 
outtcxtx)'(l, info.bouoml2+altura•S, "y: "); 
sprintft Sim ovo, "%1", i.nfomta·>:rpos ); 
ouUcxtxy(24, info.bottorn/2+alturo•5, Slrnovo); 

/ 0 Do;.·scnha indicacao do si~cma cartesiano•/ 
a~útfo.right/2+ 1 O; 
b~i.nfo.bottom*9/ l 0+8; 
setoolor( 14 ); 
line(a, b, a+40, b); 
line(a, b, a, info.bottom-4); 
line(a, info.bottom-4, a+4, i.nfo.bottorn-12); 
lino;.'(a, info.bottom-4, a-4, uúo.bottom-1 2); 
line(a-4, info.bottom-12, a+4, info.bottorn-12); 
line(a+40, b, n+32, b+4); 
tine( a t-40, b, a+32, b-4); 
line(a+32, b ~4, a+32, b-4); 
outtextxy(a+32, b+IO, "x"); 
outtextxy(a+ 10, i.nfo.bottom-12, "y"); 
seteolor( I S ); 
outtextxy(3, úúo.boUom/2+alturo•6+2, "Qual o novo RAIO?"); 
graph _ string2( 40, info.bouoml2+nlturo•7); 
raio• atoftstring); 
onUcxtl\)'(3, info.bottom/2+altura*8+2, "Qual o novo x?"); 
graph_ string2( 40, i.nfo.bottorn/2+altura•9); 
IIOVOl\ .. 3lOftstring}; 
outtcxtxy(3, info.bottom/2+altura•J0+2, "Qual o novo y?"); 
gr:aph_string2(40, i.nfo.bottom12+alturo•tt); 
novoy=atoftstring); 
lin1pa_area(2, útfo.boUom/2+altura•6, utfo.rigjlt/4-2, i.nfo.bottom-2, GREE!'.l); 
outtcxtxy(3, i.nfo.bottom/2+alturn•7, "Novos dados:"); 
outtextxy(3, info.bottom/2+altura•8, "Raio="); 
outtextxy(3, info.boUom/2+altura•9, "Jr-"); 
outtcxtxy(3, info.boUom/2+altura•t O, "y="); 
sprintftSIInovo, "%1", raio); 
outtextxy(5S, úúo.bottom/2+altura•8, Slrnovo); 
sprintftSIInovo, "%1",novox); 
outtcxt.l\)'(24, info.boUom12+altura•9, stmovo); 
sprint1l:Sirnovo, "%1",novoy); 
outtcxtl\)'(24, info.bouom/2+altu ra•to, Slrnovo); 
ouUextl\')'( 10, info.bottom/2+ultura•lt +4, "ENTER: ACEITA"); 
ouUel\1l\')'( I O, info.boUom/2+altura •12, "ESC: VOLT A"); 
for(;;) { 
dta• g-.1dr(); 
if(dtn- ESC D dta= ENTER) brcnk; 

} 
if(dta==ENTER) { 
útfonna->raius"'Tllio; 
infonnn•>Jq>OS"'llOVOK; 
infomra->ypos: novoy, 

t• /\certo da espessura da alma c rebaixas, mnntc:ndo eon~tru1tc area •1 
drurr-'N'; 
whi lc(drarr•-'N') { 

Vp=ncerta _ area(); 
llp={4°Vp)f(Pl0 Dp 0 Dp); 
llf~(4°volg}I(PI•Dp•Dp); 
))OE(Hf-Hp )12; 
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} 
} 

outtcm:y(J, info.bottom/2+info.bottom•l2/25, "Satisfeito? s/n "); 
for(;;) { 
dtarr-toupper(getdt()); 
i f{ dtarr=='S' IJ dtarr=='N') break; 

} 
infomta=primopre; 
sig= I; t• sig== I c' matriz inferior e sig= -1 e' matriz superior*/ 
while{infomta && dtarr=='N') { 

infomta->ypos=infomm->ypos + sig•DO; 
infomta=informa->proximo; 
iftinfomta && infonna->ponto~parti) sig=-1; 

} 
i f{ dtarr~'N') ultipre->ypos"'Jlrimopre->:rpos; 
limpa _area(2, info.bottom/2+2, info.rigltt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 

limpa_ area(2, info.bottom/2+altura, info.rigltt/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
outte>.1x)'(3, info.bottom/2+altura02, "Outras mudancas?"); 
outtc>.11..)'(3, info.bottom/2+altura•J-4," (SIN)"); 
ouUextx)'( I07, info.bottom/2+alturn•2+2, ","); 
for(;;) { 
d!a=toupper(gctdt()); 
it{dta= 'S' 11 dto=='N') break; 

} 
} 
while (dta=='S'); 
limpa_area(2, info.bottom/2+2, info.right/4-2, info.bottom-2, GREEN); 
menu _principal(); 

} 

double acerta _arca() 
{ 
long cont= I, coa, cobrnn=O; 
int x, yl, y2, y, ym, altura=info.bottom/25; 
dtar strcont(40), strcoaf40); 
double arca, n, xoe, deltarea, oentroide.>.{), peso, vp; 
double lra, extra; 
struct arq I •infomta; 

infomta=ulliprc; 
iftprimopre->xpos>J) { 
extra=infomta->anterior->anterior->xpos; 
tra=extra•((float)info.rigltt •314 -I Ymaxx + I + (float)info.right/4; 
ifttra-floor(tra )<0. 5) x=floor(tra ); 

else x=ccil(tra ); 
extra=informa->anterior->anterior->ypos; 
tra=extra•((tloot)info.bottom•9/ 10- 2)/max'Y +I; 
ifttra-floor(tra )<0. 5) y=floor(tra ); 

else y=ceil(tra); 
} 
elsc { 
cxtra=primopre->xpos; 
tra=extra*((double)info.rigltt*J/4 -I Ymaxx +I + (doublc)in.fo.right/4; 
ifttra-floor(tra )<0. 5) x=floor(tra ); 

clse x--ceil(tra); 
extra=primoprc->ypos; 
lra=extra *(( double )info.bottom0 9/1 O - 2 )/maxy +I; 
ifttra-floor(tra )<0.5) y=floor(lra ); 

elsc y=ccil(lra); 

informa=primopre; 
do informa=infomta->proximo; 

while(informa->proximo->xpos >= infomta->xTJos); 
informa->raius=O; /0Garante que o raio da particao c' zero•/ 

limpa _area(info.right/4+ I, I, info.rigltt-1 , info.bottom0 9/ l 0-1, O); 
concord_arco(6); !•Desenha a preforma modificada*/ 
yl ry; 
while(getpixcl(x,y)==l5) { /0 Linha de Centro a esquerda*/ 
y-; 
cont++; 

} 
y2=y-1; 
x++; 
ym=(yl+y2Y2; 
y=ym; 
n"'{( double )info.rigltt 0 3/4- 1 )"(( double )info.bottom0 9/ l 0-2); 
do { 
coa=O; 
whilc(getpixel(x,y)= O) { /*interior: metade superior*/ 

putpixel(x,y, l2); 
y--; 
ooa++; 
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} 

} 
y2~ 
whilc(gctpixcl(x,y)== 15) { ~parede superior-ti 
y-; 
coa·H ; 
cobran-++; 

~Conta numero de pixcls por linha vertical•/ 
t•Conta o numero de pixels branco para pcrimetro•t 

} 
}"')'111+ I ; 
\\1tilc(ge1pixel(x,y)= O) { /"Interior: me1ndc inferior•/ 
putpixel(x,y, 14); 
y+-+ ; 
coa t-+; 

} 
y l"'y; 
whilc(ge1pixcl(x,y)~l5) { /"par..:de inferior•/ 

} 

y++; 
coa++; 
cobran++; 

OOClt• oont+coa; 
xcc"'(x-1-( double )ínfo.right/4)"maxx/(( double )info.right 03/4-1 ); 
deltnreac(double)maxx • max')' • coa I n; 
ocntroidc• xcc • deltarea + ocntroide; 
x++; 
ym5(yl+y2Y2; 
y• ym; 

}whilc(gctpixel(x,y)= O); 
ooncO; 
whilc{ge1pixel(x,y)=l5) { / "parede direita•/ 

y t+; 
oontaoont+2; 
008'"008 ~2; 

oobrnn '"OObran + 2; 
} 

xoe~(x- 1 -( double )info.rigbt/4)*maxx/(( doublc )info.rigllt "3/4-1 ); 
deltarca~(doublc)maxx•maxy•coa/n; 
ocntroide=xoe•deltarea + oentroide; 
area• (double)rnaxx•maxy*oont/n; 
ocntroide=ocntroidc!area; 
vp=2°PI•ocntroide•area; 
peso'""p"dens/1000; t•Em gramas-forca•/ 
coa =peso; 
pCSO"J>eso/1000; /"Em kilogramas-forca•t 
sprínlftstrooa,"%ld", coa); 
OOOL'"\-p; 
spríntf(stroont, "%ld",oont); 
IÍ01>a_arca(2, info.bottom/2+2, info.rigllt/4-2, ínfo.bottom-2, GREEN); 
ounextxy(3, ínfo.bottom/2+altura•s, "PRE-FORMA:"); 
ouucxtxy(3, info.bottom/2+ahura•6, "volume"' "); 
wcat(woont," mm3"); 
outtcxtxy(60, info.bottom/2+altura•6, strooc1t); 
outtcxtxy(3, ínfo.bottoru/2+altura•7, "peso ="); 
strcat(strcoa," gl"); 
ouUextxy(60, info.bottoml2+altura•7, wcoa); 
outtcxlx'}'(3, ínfo.bottoru/2+altura, "FORJADO FINAL:"); 
outtext~3. info.bottom12+altura•2, "volume" "); 
oont=volg; 
sprinlft Slroont, "%ld" ,oont ); 
strcat(Siroont," mm3"); 
ouUextxy(60, info.bottom12+altura•2, woont); 
ouuex'lx')'(3, info.bottom/2+ahura•3, "peso "'"); 
ooa=pcsog; 
sprinlftstrooa,"%ld",ooa); 
strc.1t(strooa," gl''); 
outtextxy(60, ínfo.bottom/2+altura•3, strcoa); 
outtcx1xy(3, info.bouom/2+altura•9, "RAZAO VOLUMETRlCA="); 
tra'"VOJg<\p; 
sprintftstrcoa,"o/of', tra); 
outtcxtxy(3, info.bottom/2+altura •t O, strooa ); 
rcturn(\p); 

void ncrvuras(parti, w, t) 
int part i; 
doublc w, t; t• w e' a reducao em x da aista da nervura•/ 

t•t e' o aumento da CSJl'-'SSUra da alma•/ 
{ 
double yl, y2, y3, y4, xl, x2, hl , h2, k; 
int i, sig'" I, con, altura=info.bottom/25; 
double li, \V; t•ahura c largura media dn nervura•/ 
struá arq I •informa; 
oullextxy(3, inro.bottom/2 ~altura," Acerto dasj; 
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outtextxy(J, info.bouoml2+altura•2," AL!IiAS e NERVURAS"); 
infomln'"'J>rimopre; 
xl =infoml.ll->xpos; 
y I =infom1a->wos; 
informa=infom1a->proximo; 
x:2=informa->xpos; 
y2=infomJa->) pos; 
infom1a• informn->proximo; 
yJ=infom1n->wos; 
informn• informa->proxin1o; 
y4=informa->wos; 

if(sig'"''·l && infom1a->ponto=ultipre->ponto) { 

} 

if(oon- 0) { /~ervurn no inicio•! 

} 

H=fabs(y2- yl ); 
\V=fal>s(x I - x2); 
iftH/W > 1..5) kg-0.125; 
ii{HIW <= U)k~O. l; 

infonnn->anterior->anterior->)-pOS'" y2 + k0 (sig)0 H; 
infom1n->anterior->anterior->xpos~ x2-(sig)"'vl2; 

if(con• • J) { /"alma no inicio•/ 
H~fabs(y2- yl ); 
infomln->anterior->antcrior->}pos= y2 + H•(sig)"(t-1 )12; 
infonnn->w1tcrior->wos"' yJ + II0 (sig}0 (t-1)12; 
} 
break; 

iftsig-'"-1 && informa->proximo->proximo->ponto = ultipre->ponto) { 
t• WEB implantado no ini<.:io do projeto •t 

} 

h l..fabs(y2 - y I ); /*altura da nervura - matri.z superior •t 
h2• fnbs(y4 - ultípre->wos); t•alturn da nervura -matriz inferior •t 
informa->anterior->ru11<:rior->ypos= y2 + h l 0(sig)0 (t-l )/2; 
infom1a->anterior->ypos = infonna->antcrior->anterior->wos; 
informa->ypos• y4 - h2°(sig)0 (t- l )12; 
infomln->proximo->wos=infonna->wos; 
break; 
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if{infonna && ((yl>y3 && yl>y4 && y2>y3 && y2>y4 &&sig=l) ft (y l <yJ && yl<y4 && y2<y3 && y2<y4 
&& sig---1))) { 

/•nervura se sig-1 ou sig~-1 •1 

iftprimopre->ponto===informa->WJterior->antcrior->antcrior->ponto){ 
oon- 0; /*inicio comeca com nervura•/ 
h l • fabs(ultipre->anterior->ypos- yl ); 

} 
iftinfom1a->ponto > 4) h I =fabs(infonna->antcrior->:ullerior->antcrior->antcrior->)-pOs- y I); 
h2=fabs(y2-y3); 

} 

W=fabs(xl-x2); 
H=fabs((h I +h2)12); !• Valor medio da altura da nervura•/ 
iftH!W > l.S) k~-0. 1 2.5 ; 
iftHIW <= 1..5) k=O.l; 
informo->antcrior->anterior->nntcrior->wos"' yl + k"(sig)"H; 
infonna->antcrior->antcrior->ypos= y2 + k•(sig)•H; 
infom1a->anterior->antcrior->W1terior->xpos= xl +(sig)"'v/2; 
informa->antcrior->antcrior->xpos= x2-(sig)"'v/2; 

if(infom1a && ((yl>yJ && yl >y4 && y2>y3 && y2>y4 && sig•--1) U (yl <yJ && yl <y4 && y2<y3 && 
y2<y4 && siga• I ))) { 

} 

/•base se sig""" I ou se sig=-t•/ 
iftinfonna->ponto > 4) h I =fabs(infomJa->WJterior->anterior->antcrior->ant~'T'Íor->)-pos - yl); 
h2afilbs(y2-yJ); 
if(prnllopre->ponto-- infonna->anterior->nn.terior->Wltcrior->ponto) { 

oon• J; /"inicio comeca com alma•/ 
h l=h2; 

} 
H-hl>h2?h2:hl; t•H minimo•t 
informn->WJtcrior->antcrior->antcrior->ypos= yl + H"(sig)•(t-1 )12; 
infomm->antcrior->anterior->wos= y2 + H•(sig)•(t-1 )12; 
if(informa->ponto > parti) sig--1; 

if(informa && informa->WJterior->ponto == parti) { t• yJ c' parti•/ 
sig~- 1 ; t• sig=-1 informa que e' matriz superior*/ 
for(i• O;i<2;i++) { !•Coloca y l na particao•t 

yl minfonna->anterior->nnterior->ypos; 
y2=informa->nnterior->wos; 
y3• infonna->)'POS; 
infomm• informa->proximo; I" pula OI nn lista•/ 



} 

} 

} 
} 

y4-infonna->ypos; 

yl ~infomla->anterior->antcrior->ypos; 
xl - infoma->anterior->anterior->xpos; 
y2- infoma->anterior->}pos; 
x2" infoma->anterior->xpos; 
yl • infoma->ypos; 
iftinfonna) infom1a; infonua->proximo; t• pula OI na lista•/ 
y4uinfonua->ypos; 

ultiprc->xpos=prinlopr.:->xpos; /' Garante que o primeiro pio e' igual ao ultimo•/ 
ultipr.:->ypos=primopre->ypos; 
rctum; 

,. ___________________________________ ., 
t• FUNCOES GERAJS •t 
~ ~ 
void rcdcscnha2() 
{ 

} 

lirnpa_arca(info.right/4+ I , I , info.rigjlt-1, info.boUom•9/ l 0-1, O); 
s~o:tlincstylc(DASHED_LINE, O, NORM_ WIDTII); 
concord arco(5); 
iftprim~rc) { 

} 

sctlincstyle(SOLID _LINE, O, NORM_ WlDTH); 
coocord_arco(6); 

rctum; 

t•Esta funcao annaz.cna os pontos para a lista da prefom\8°/ 
void onnaz.cna _prcfonna( 

{ 

} 

struct arq I 'd, t•Novo ponto do listo do prefonna •t 
struct arq l .. ultipre) !•Ultimo elemento da lista da prefoma •t 

i1tl ' ultiprc) { 
•ultiprc = d; 
primoprc • d; 

} 
elsc (' ultiprc)->proxirno = d; 

d->proximo ,. NULL; 
d->antcrior,.•uttipre; 
•ultiprc:od; 
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