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Structuri antiseismice
Proiectarea capacitatii de rezistenta -
Analiza push over

Preprocesor si postprocesor al programului
STATIK-5
Introducerea grafica a geometriei cofrajelor
din ACAD
Managementul etajelor curente
Transferul incarcarilor din placi din programul
CEDRUS-5
Generarea incarcarilor seismice si a maselor
Analiza dinamica modala sau static
echivalenta
Verificarea deplasarilor seismice si a rotirilor
Verificarea stalpilor scurti
Proiectarea elementelor din beton armat la
actiuni statice, dinamice, capacitatea de
rezistenta si push over
Proiectarea fundatiilor la incovoiere si
strapungere
Generarea automata a barelor de armatura
pentru grinzi continue, pereti, tuburi de lift de
forme arbitrare si elemente de fundatie
Desene de armare in ACAD si extrase de
armare in EXCEL, cantitati de materiale

Structuri mixte beton si otel si sectiuni
compozite intr-un singur model
Elemente ‘truss’ nelineare (numai intindere-
compresiune) si reazeme
Placa de fundatie prin programul CEDRUS-
5 pe reazeme elastice fara preluare de
intindere
Grinzi de fundare pe reazeme fara preluare
de intindere
Fundatii mixte
Generarea automata a sectiunilor
transversale de forma arbitrara in FAGUS-5
Sectiune transversala cu betoane de clasa
diferita (proiecte de consolidare)
Incarcari distribuite planar, linear, punctual pe
suprafete de incarcare
Analiza de ordinul 2 cu deformatii initiale daca
se doreste
Analiza push over pentru cladiri existente
sau pentru modelul proiectat, evaluarea
comportarii seismice pentru mai multe
niveluri de risc seismic



Construirea unui cadru spatial pe baza
etajelor curente

Introducerea grafica a cofrajelor din ACAD
Generarea automata a modelului structural
a etajului curent pe baza planului de cofraj
Generarea automata a modelului planseului
etajului CEDRUS-5

Transferul reactiunilor din calculul placii cu
programul de element finit CEDRUS-5
Actiune diafragmatica
Schimbari de temperatura, contractia si
curgerea lenta a betonului, pretensionare
Modelul nodului rigid
Reazeme resort (fara intindere)
Element rigid pentru modelare (link)
Procesarea modelului si a incarcarilor cu
ajutorul editorului grafic 3D al STATIK-5
Rigiditate redusa a elementelor datorita
fisurarii
Stadii de lucru daca este nevoie

Sectiuni transversale arbitare pentru
beton armat

Sectiuni de forma arbitrara pentru pereti si
tuburi de lift solicitate la incovoiere, forta
taietoare si torsiune
Generarea automata / modificarea de catre
utilizator a bulbilor pentru pereti si tuburi
Calculul exact al tensiunilor si deformatiilor
in bulbi si inima peretilor, confinarea
Calculul capacitatii ultime pentru orice fel de
sectiune, articulatii plastice pentru analiza
push-over



Diagrame moment-curbura pentru evaluarea
capacitatii la rotire
Biblioteca de sectiuni pentru elemente lami-
nate la cald
Sectiuni parametrice si generarea planului
de armare pentru orice forma de sectiune
(rectangulara, circulara, T, L, Ð etc)
Planuri de armare cu diverse modele de
dimensionare a fiecarei pozitii in orice
sectiune normala sau consolidata

Incarcari seismice static echivalente si
mase

Definirea nivelului de fixare seismica a cladirii
Reducerea incarcarii utile pentru actiunea
seismica in conformitate cu normativul
Distributia triunghiulara sau uniforma a
incarcarilor seismice static echivalente cu
incarcarea concentrata optionala in partea
superioara si momente din excentricitatea
accidentala
Analiza dinamica modala cu 6 grade de
libertate pe nod
Algoritm rapid de rezolvare (32bit)
Teoria de ordinul 2 cu deformatii initiale unde
este nevoie

Posibilitatea rezolvarii cazurilor de incarcare
actionand pe sisteme statice diferite (stadii
de lucru) si combinarea rezultatelor
Analiza statica nelineara push-over cu
articulatii plastice (rotiri sau deformatii axiale)

Evaluarea deplasarilor si rotirilor de etaj,
verificarile stalpilor scurti

Modurile proprii de vibratie prin analiza
dinamica sau dupa formule aproximative
Definirea directa a acceleratiei seismice
pentru aplicarea in concordanta cu codurile
anterioare



Proiectarea grinzilor continue de
sectiune arbitrara

Dispunere diferita a armaturii pentru zonele
de camp si reazem
Definirea automata a sectiunii de calcul pe
deschidere
Identificarea automata a continuitatii grinzii
la fetele elementelor verticale
Gruparea grinzilor continue printr-un meniu
special de management
Proiectarea la actiuni de baza, seismice
(statice si dinamice), capacitate si push over
Infasuratoarele efectelor actiunilor pentru
proiectare conform codului
Incovoiere uni si biaxiala cu forta taietoare si
torsiune ca optiuni
Proiectarea la capacitatea de rezistenta la
forta taietoare

Fasonarea automata a barelor de
armatura - editarea barelor

Generarea automata a planurilor de armare
Definirea lungimilor maxime pentru bare,
diametrele acestora, spatierea etrierilor

Previzualizarea  spectrului seismic pentru
orice set de parametri
Definirea perimetrelor de etaj pentru
verificarea peretilor, deplasarilor peretilor de
zidarie si excentricitatilor accidentale
Calculul automat al centrului de rotire si
unghiul axelor principale pentru cladire
Factorul pentru efecte de ordinul 2 teta (è)
Verificari ale peretilor pentru evitarea
mecanismelor de tip etaj flexibil
Verificarea stalpilor scurti

Metoda spectrului dinamic de raspuns

Amortizare diferita pentru fiecare mod de
vibratie
Combinatia modurilor de vibratie pentru
fiecare directie de excitatie seismica,
spectrul dupa cod sau definit de utilizator,
procentajul din masa participanta
Combinatia pentru fiecare directie si pentru
toate directiile dupa diversi algoritmi statistici
(SRSS, CQC, valoarea absoluta, liniar)
Calculul maximului posibil pentru forte
sectionale deformatii si reactiuni



Concordanta cu normativul selectat in ce
priveste distantele maxime si minime intre
etrieri si diametrele barelor
Ancoraj, lungimi de innadire, deplasarea axei
neutre datorita fisurarii, acoperire cu beton
Dispunerea etrierilor cu mai multe ramuri
(forme de etrier cu mai multe inele)
Investigarea optionala a solutiilor economice
Etrieri indesiti in zonele de capat
Evaluarea cu ajutorul graficelor FE (factor de
eficienta) pentru rezistenta ultima, armare
longitudinala, etrieri, rotirea in articulatia
plastica in analiza push-over
Extrase de armare si cantitati de materiale
in EXCEL
Generarea automata a planurilor de armare
pentru grinzi continue in ACAD

Proiectarea stalpilor cu sectiune
transversala de orice forma

Diverse modalitati de dispunere a barelor de
armatura longitudinala
Identificarea automata a continuitatii stalpilor
de la etaj la etaj
Gruparea stalpilor printr-un meniu specific
Proiectarea la actiuni de baza, seismice
(statice si dinamice), capacitate si push over
Infasuratoarea efectelor actiunilor de
proiectare in conformitate cu codul
Proiectarea capacitatii de rezistenta a
nodului grinda-stalp si pentru forta taietoare

Confinarea zonelor critice a stalpilor
pentru asigurarea unei ductilitati
adecvate

Selectarea zonelor de confinare
Specificarea lungimilor de ancoraj si de
innadire
Calculul confinarii in conformitate cu codul
sau dupa parametri optional definiti
Acoperire cu beton, ciocuri, bare de tip S
Indesirea etrierilor in zonele critice in
conformitate cu codul ales
Concordanta cu normativul selectat in ce
priveste distantele maxime si minime intre
etrieri si diametrele barelor
Evaluarea cu ajutorul graficelor FE (factor de
eficienta) pentru rezistenta ultima, armare
longitudinala, etrieri, rotirea in articulatia
plastica in analiza push-over

Proiectarea peretilor si tuburilor cu
sectiune de orice forma

Definirea zonelor de bulbi de catre utilizatori
Dispunerea armaturii cu distributie constanta
pe zona inimii si variabila in zonele de capat
ale peretilor
Identificarea automata a continuitatii peretilor
de la etaj la etaj si desemnarea nivelului unde
va aparea articulatia plastica pentru
proiectarea capacitatii de rezistenta in una
sau chiar doua directii
Gruparea peretilor printr-un meniu special
Proiectarea la actiuni de baza, seismice
(statice si dinamice), capacitate si push over
Generarea automata a planurilor de armare
pentru pereti si tuburi in ACAD



Schimbarea optionala a dimensiunilor
bulbilor
Verificarea necesarului zonelor de bulbi sub
actiunea fortei de compresiune si calculul
exact al etrierilor de confinare
Generarea automata a formei etrierilor, chiar
diferiti de forma rectangulara in sectiuni
transversale deschise sau inchise cu goluri
poligonale
Acoperirea cu beton, ciocuri, bare de tip S,
etrieri de confinare
Specificarea lungimilor de ancoraj si innadire
Concordanta cu normativul selectat in ce
priveste distantele maxime si minime intre
etrieri si diametrele barelor
Evaluarea cu ajutorul graficelor FE (factor de
eficienta) pentru rezistenta ultima, armare
longitudinala, etrieri, rotirea in articulatia
plastica in analiza push-over

Strapungerea fundatiilor rectangulare
determinata de elemente verticale cu
sectiune de orice forma

Armare minima pentru incovoiere a fundatiei
stalpilor interiori, de margine sau de colt
Acoperire cu beton, ciocuri
Automatic calculation of punching shear for
regular column shapes and thikness (depth)
of footings according to GRN or EC2
Optiunea definirii pentru oricare tip de
sectiune transversala, sectiunea critica si
aria de incarcare
Cresterea incarcarii de calcul verticale
datorita excentricitatii
Armare de strapungere

Proiectarea fundatiilor rectangulare

Gruparea fundatiilor printr-un meniu specific
Proiectarea la actiuni de baza, seismice
(statice si dinamice), capacitate
Infasuratori ale efectelor actiunilor de
proiectare in conformitate cu codul selectat,
cu sau fara forte laterale sau momente
Definirea automata a dimensiunilor pe baza
limitarilor geometrice
Dispunerea excentrica a fundatiei
Capacitatea terenului in conformitate cu
teoria starilor limita si verificari ale stabilitatii
la lunecare
Evaluarea dimensiunilor prin grafice FE (fac-
tor de eficienta) pentru rezistenta ultima,
lunecare, armatura longitudinala, rezistenta
la strapungere, etrieri
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Generarea automata a planurilor de armare in ACAD si extrase
de armare / cantitati de materiale in EXCEL
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