Programul de studii universitare : LICENTA
Specializarea : INGINERIE SI MANAGEMENT IN CONSTRUCTII

Anul III - Optional 4
PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR
Curs :
•
•
•
•
•
•
•

Obiectul cursului. Etapele generale ale definirii unui model structural
Modelarea elementelor structurale: grinzi, stâlpi, contravântuiri
Modelarea elementelor structurale: planşee, rampe
Modelarea fundaţiilor
Modelarea încărcărilor şi a comportării structurale de ansamblu
Calculul static liniar
Calculul seismic. Aplicarea, utilizând programele de calcul structural, a prevederilor
româneşti de proiectare seismică
Seminar :

➢ Structură multietajată în cadre din beton armat
• Prezentarea structurii şi a datelor de intrare. Prezentarea generală a
interfeţei programului de calcul
• Modelarea caracteristicilor de bază (materiale, secţiuni, rezemări etc.)
• Crearea modelului structural
• Modelarea încărcărilor statice, a ipotezelor de calcul şi a combinaţiilor
de încărcări
• Calculul static al structurii. Vizualizarea rezultatelor sub formă numerică
şi grafică şi interpretarea acestora
• Calculul seismic prin metoda forţelor seismice statice echivalente,
conform prescripţiilor în vigoare: date specifice calculului seismic, ipoteze şi
combinaţii de calcul
• Calculul seismic al structurii, vizualizarea şi interpretarea rezultatelor,
selecţia valorilor de dimensionare
➢ Calculul eforturilor în planşee
• Modelarea planşeului pentru calcul, scheme de încărcare şi combinaţii
de încărcări
• Calculul, vizualizarea şi interpretarea rezultatelor; selecţia eforturilor
pentru armarea planşeului
➢ Modelarea infrastructurii
• Modelarea fundaţiilor izolate, a fundaţiilor continue şi a radierelor

➢ Modelarea structurilor metalice
• Structură metalică: alegerea profilelor metalice, modelarea elementelor
structurale, planşee compozite, calcul
Utilizarea rezultatelor calculului în întocmirea documentaţiei de proiectare
• Generarea, organizarea, prezentarea digitală şi utilizarea rezultatelor
numerice şi grafice ale calculelor structurale în realizarea documentaţiei de
proiectare

METODA ELEMENTULUI FINIT
• Metoda Elementului Finit cu formulare în deplasări. Baze teoretice.
Conceptul de model fizic, matematic şi de calcul. Ecuaţiile fundamentale ale
mecanicii mediilor deformabile. Ecuaţiile generale de condiţie în Metoda
Elementului Finit cu formulare în deplasări
• Element finit de bară cu rigiditate axială pentru modelarea grinzilor cu
zăbrele plane şi spaţiale. Matricea de rigiditate şi semnificaţia coeficienţilor
acesteia. Vectorul forţelor nodale echivalente provenit din încărcări
distribuite şi variaţie uniformă de temperature
• Element finit de bară cu rigiditate la încovoiere pentru modelarea cadrelor
plane şi spaţiale. Matricea de rigiditate şi semnificaţia coeficienţilor acesteia
pentru cazul sistemelor plane, neglijând, respectiv considerând influenţa
forţei tăietoare asupra deformaţiilor din încovoiere. Vectorul forţelor nodale
echivalente provenit din încărcări distribuite, variaţie uniformă de
temperatură şi deformaţii iniţiale. Matricea de rigiditate şi semnificaţia
coeficienţilor acesteia pentru cazul sistemelor spaţiale
• Relaţii de transformare la translaţia şi la rotirea axelor. Transformări ale
matricei de rigiditate, vectorului forţelor nodale echivalente şi vectorului
deplasărilor nodale. Sistem de axe local şi general. Prinderi excentrice - braţ
rigid
• Problema plană a Teoriei Elasticităţii în coordonate carteziene. Starea
plană de tensiune: ipoteze, ecuaţii de echilibru, condiţii de contur, relaţii între
deformaţii specifice şi deplasări, relaţii între deformaţii specifice şi tensiuni,
condiţia de continuitate a deformaţiilor, rezolvarea "indirectă" în tensiuni.
Starea plană de deformaţie
• Elemente finite pentru modelarea stării plane de tensiune şi de deformaţie.
Tipuri de elemente finite. Element finit triunghiular şi patrulater. Elemente
finite izoparametrice
• Plăci plane. Clasificarea plăcilor plane. Plăci plane subţiri cu deformaţii
mici în coordonate carteziene: ipoteze, definirea eforturilor secţionale, ecuaţii
de echilibru, relaţii între deformaţii specifice şi deplasări, relaţii între

deformaţii specifice şi tensiuni, ecuaţia fundamentală, condiţii de contur,
noţiunea de forţă tăietoare generalizată
• Elemente finite pentru modelarea plăcilor plane. Tipuri de elemente finite.
Elemente finite izoparametrice. Modelarea plăcilor plane dreptunghiulare
• Plăci plane circulare. Definirea eforturilor secţionale, ecuaţii de echilibru,
relaţii între deformaţii specifice şi deplasări, relaţii între deformaţii specifice
şi tensiuni, ecuaţia fundamentală, condiţii de contur. Modelarea plăcilor
plane circulare
• Algoritmul de calcul în Metoda Elementului Finit. Asamblarea matricii
de rigiditate structurală şi a vectorului forţelor nodale echivalente. Metode de
stocare şi de rezolvare. Calculul reacţiunilor. Criterii de alegere a funcţiilor de formă.
Condiţii de convergenţă în Metoda Elementului Finit.

