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FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS: 
 

 Aceita câmaras triaxiais até 
diâmetro do provete 150mm. 
 

 Pratos de compressão dimensão 
standard (outros, disponíveis a 
pedido). 

 

 Controlo por velocidade e/ou 
posição. 

 

 Gerador avançado de trajetórias 

 Controlo de Segurança GDS 

Opcionais: 

 Controlo por carga ciclo fechado 

 Controlo por deslocamento em 
ciclo fechado 

 

Prensa 50KN 
(GDSLF50) 

 
 
 

O que é? 
 

A prensa GDS 50KNv2, desempenha o papel de uma 
prensa tradicional de compressão/extensão, mas 
incorpora as funções avançadas que espera da GDS. 
Integra visor OLED de grandes dimensões. O teclado 
permite  a  programação  autónoma  da   prensa,   que 
também pode ser efetuada por PC através da porta USB. 
Lançada  no  ano  2013,  esta  nova  versão,  possui  as 
seguintes características adicionais: 

 

 Controlo posição: As prensas tradicionais apenas 
funcionam em modo controlo velocidade.  Esta nova 
versão da prensa GDS também pode funcionar em 
modo de controlo por deslocamento, através do 
teclado incorporado ou por software externo.  Tal é 
útil na execução dos ensaios, a baixas extensões, 
k0 e ensaios fluência, difíceis executar em prensa 
controlável apenas por velocidade. 

 

 Controlo Segurança GDS: Quando em controlo por 
PC,  a  comunicação  prensa-software  é  controlada 
pela prensa, de tal modo que, se a comunicação é 
interrumpida por alguma razão (ex, problema no PC), 
a prensa pára o seu movimento de modo a evitar 
qualquer dano ao provete ou sensores de medida. 

  Indicador  de  estado:  Uma  luz-piloto  indica  a 
necessidade intervenção do operador, quer por erro 
no sistema quer, nos ensaios controlados pelo 
software GDSLAB, de ensaio terminado ou pressão 
neutra excede a pressão segurança definida, ou... 

 

 Controlo ciclo fechado por transdutor medida: 
Recorrendo ao uso de uma célula carga e/ou 
transdutor deslocamento, não incluídos, é possível 
efetuar o controlo direto da carga ou deslocamento 
na prensa, sem recorrer a software externo. Tal 
permite uma superior exatidão do controlo 
relativamente ao controlo em ciclo fechado por 
software externo (ver página seguinte). 

 

 Gerador avançado de trajetória: Esta nova versão 
da prensa usa uma rotina melhorada do gerador de 
trajetória (ver página 3 para mais detalhes). 

 
Ensaios correntes que podem ser executados: 
Triaxial (rápido não-drenado, UU, CU, CD), caminho de 
tensões, K0, triaxial não-saturado, carregamento 
escalonado, CRS, CBR e UCS. 

 
 

 
Especificações Técnicas: 

 Força máxima: 50KN 

 Gama velocidade: 0-100mm/min 

 Curso prato compressão: 100mm 

 Diâmetro prato compressão: 158mm 

 Interface PC: USB 

 Distância libre entre colunas: 380mm 

 Distância livre vertical: máx.1000mm (entre prato e travessa superior) 

 Peso: 95Kg 

 Dimensões: 475 x 360 x 1430mm (l x p x a). 

 Alimentação elétrica: 90-240VAC, 50/60Hz, monofásica 

 
 
 

Conforme com normas: 
 

 BS 1377-7:1990 

 BS 1377-8:1990 

 ASTM D2850-03a(2007) 

 ASTM D4767-11 

 ISO/TS 17892-9:2004 

 ISO/TS 17892-8:2004 

 NF P 94-070 
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Controlo prensa em ciclo fechado com recurso ao Módulo Retorno Controlo Digital (Digi RFM) - opcional 

 
Correntemente, as prensas controladas por velocidade são controladas sem retorno do transdutor, visto 
a velocidade deslocamento ser ajustada e considera correta (controlo em ciclo aberto).  Recorrendo ao 
software GDSLAB, de controlo e aquisição de dados,  a prensa pode ser controlada em ciclo fechado (o 
software lê o transdutor apropriado a partir do sistema de aquisição dados e envia ordens à prensa no 
sentido de baixar ou subir a velocidade deslocamento desta, de modo a que o transdutor externo atinja o 
valor estipulado). Este procedimento pode resultar convenientemente, permitindo que uma prensa 
controlada por velocidade seja usada com exatidão em ensaios controlados por extensão, onde a 
medida da extensão é efetuada próxima do provete, não incluíndo deformação da estrutura, ou ensaios 
correntes com controlo por carga. 
O passo lógico seguinte consiste em criar um controlo em ciclo fechado, em carga ou deslocamento (ou 
em ambos), dentro da prensa. A GDS atingiu este objetivo concebendo o módulo de retorno de controlo 
digital, DigiRFM (ver Fig.1). Ele permite que o sinal de saída de vários transdutores de medida, externos 
à prensa, sejam lidos pela prensa e pelo software. Também permite que o prato compressão da prensa 
seja controlado diretamente pelo retorno do transdutor externo. 

 

 
 
 

Transdutores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1- DigiRFM instalado na parte traseira 
da prensa, ligado ao conetor CAN 

 

Algumas das vantagens do DigiRFM: 
 

 Exatidão da prensa quando controlado por transdutor, devido ao controlo em ciclo fechado. 

 O controlo em ciclo fechado assegura uma resposta mais rápida aos valores de carga e/ou 

deslocamento definidos. 

 Pode ser conseguido na prensa o controlo por carga e/ou deslocamento, em 
modo autónomo, isto é, sem usar software externo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2- Controlo em ciclo fechado Fig.3- Controlo em ciclo fechado 
em resposta ao software  em resposta ao RFM 
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Gerador Avançado de Trajetória (ATG) 
 

A prensa GDS 50KNv2 utiliza um algoritmo 
avançado de geração de trajetória para controlar o 
movimento.Talproporciona vantagens significativas, 
em termos de suavidade e exatição do controlo, 
relativamente às prensas tradicionais baseadas em 
algoritmos de controlo simplistas ou àquelas que 
usam, unicamente, sistemas de controlo PID. 
O mecanismo de geração trajetórias é combinado 
com  um  sofisticado  mecanismo  de  adaptação 
proporcional que assegura que o máximo 
desempenho  velocidade/binário  possa  ser  usado 
sem perda de resolução no controlo. 
Quando o ponto partida do prato compressão é 
estático, um controlador PID funciona muito bem. 
Não tão bem  quando,  já se  estando a  deslocar 
para uma posição, ordem diferente é transmitida 
(por ex.,velocidade a variar continuamente como 
ocorre aquando de ensaios em controlo por carga 
em ciclo fechado).  A velocidades variáveis, uma 
ordem intempestiva do controlo, pode provocar 
vibração  na  prensa,  tanto  maior  a  vibração  e  a 
instabilidade na resposta, quando menor for a 
resiliência do sistema. 

 
Quais as consequências no seu desempenho? 

 
O ATG (Gerador Avançado de Trajetória) calcula 
diretamente uma trajetória contínua, suave, 
controlada, para o objetivo. Esta é calculada  em 
tempo real, baseada em constrangimentos 
definidos, por ex., variação aceleração, aceleração, 
velocidade, o que resultará numa trajetória definida 
pelo ATG, otimizada para a prensa. 
Ao contrário dos sistemas de controlo tradicionais, 
como o PID, que usa um único parâmetro para o 
ciclo de controlo (ex, posição ou carga, final), o 
ATG também calcula a velocidade e aceleração 
requerida  a  cada  instante.  Isto  dá  ao  ciclo  de 
controlo, informação adicional de como o sistema 
se deve mover, permitindo um controlo suave, com 
uma localização melhorada das formas de onda ou 
valores de controlo.  Visto o mecanismo não estar 
sujeito a acelerações/impulsos incontrolados, a 
prensa terá uma duração tendencialmente superior. 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4 - Prensa GDS 50KN v2 
 

 
 
 

Devido ao contínuo desenvolvimento, as especificações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio 


