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Folosirea funcției Ajutor 

Textul ajutător al tuturor programelor este afișat cu ajutorul unui program standard Windows 

Explorer. Fereastra de ajutor poate fi lansată fie din meniul programului ( butoanele ”Ajutor”, 

”Conținut” ) sau folosind tasta ”F1” oriunde în program. 

Unele ferestre (ex. ”Adaugă”) permit deschiderea capitolului corespunzător al ajutorului prin 

apăsarea butonului ” ”. 

Fereastra conține: 

 Bara cu butoanele funcțiilor de bază. Butonul ”Ascunde (Arată) ” ascunde (arată) 

arborele cu o listă de subiecte de ajutor. Butoanele ” Înainte/ Înapoi” permit afișarea 

paginilor ce au fost vizualizate deja. Butonul ”Printare” deschide fereastra de printare, 

iar butonul ”Opțiuni” deschide meniul pentru setarea proprietăților ferestrei 

EXPLORER. 

 Bara ce conține tab-urile paginilor ”Conținut” (arată arborele cu subiectele de ajutor), 

”Index” și ”Căutare”. 

 ”Arborele” cu o listă de subiecte – fiecare subiect poate fi deschis/închis prin apăsarea 

simbolului ”+ ”/ ”- ” din fața numelui. 

 Fereastra pentru afișarea ajutorului – antetul ferestrei conține punctele enumerate și 

butoanele ” Înainte/ Înapoi” ce funcționează în același mod prezentat anterior 

Textul fiecărui paragraf poate conține referințe la alte puncte. Textul acestor referințe este 

colorat în verde. 

 

Fereastra ”Ajutor” – tab ”Conținut” 
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Folosirea funcției Caută 

Funcția ”Caută” permite căutarea unui text arbitrar în interiorul topicului ajutor. Textul 

căutat este scris în câmpul ”Introducere text căutat”  iar butonul ”Listă de subiecte” 

lansează căutarea. 

Lista subiectelor găsite conținând textul căutat este afișat  în coloana de sub butoane. 

Apăsând pe titlul subiectului apoi pe butonul ”Afișează” afișează subiectul corespunzător 

în partea dreaptă a ferestrei ( totodată și folosirea dublu-click-ului poate fi folosită). 

Textul căutat este evidențiat cu albastru. Comutarea înapoi pe tab-ul paginii ”Conținut” 

afișează locația subiectului în cadrul arborelui (conținutul ajutorului). 

 

Funcția ”Ajutor” – tab-ul ”Caută” 

Mediul definit de utilizator 

Aceste programe sunt aplicații standard Windows. Administrarea mediului aplicațiilor 

(fereastra aplicațiilor, fereastra de dialog, meniul de control, tabele, chenare, bara de unelte 

și copiere) se aplică proprietăților standard ale mediului Windows. Programele suportă 

sistemele de operare WIN 98, WIN 2000, WIN NT și WIN XP. 

Cerințele minime pentru rularea programelor sunt corespunzătoare clasei PC PENTIUM III 

cu 128 Mb de memorie și o rezoluție minimă a plăcii video și a monitorului de 1024 x 768 
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pixeli și o gamă de culori de 256 bit. Configurația recomandată corespunde clasei  PC 

PENTIUM 4 cu 512 MB de memorie. 

Fereastra pentru aplicație 

Programul este lansat într-o fereastră standard  conținând toate uneltele tipice de 

administrare pentru mediul Windows (minimizare, maximizare și închidere a ferestrei 

aplicației). Antetul ferestrei afișează informații referitoare la sarcina executată ( numele 

fișierului și locația) – vezi figura: 

 

Uneltele de administrare a ferestrei aplicației 

Desktop-ul constituie fereastra aplicației. Acesta include meniul de control, bara orizontală 

de unelte, spațiul pentru vizualizarea grafică a sarcinilor executate și bara verticală de unelte 

pentru selectarea modurile individuale de introducere pentru specificarea sarcinii. Partea 

inferioară a desktop-ului  afișează chenare ce permit utilizatorului introducerea diverșilor 

parametrii ai sarcinii. Localizarea elementelor individuale pe desktop este ilustrată în figura 

următoare: 

 

Uneltele de administrare ale ferestrei aplicației 

 

 

 

 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Meniul de control 

Selectarea unui element din meniu se face prin apăsarea click stânga al mouse-ului sau 

alternativ prin apăsarea butonului ALT+ litera subliniată  din elementul meniului. 

Tipic mediului Windows, unele opțiuni din meniu pot fi înlocuite cu butoane din bara de 

unelte individuale sau cu comenzi abreviate introduse din tastatură (demonstrând această 

opțiune, este ilustrată comanda din meniu  Salvează – CTRL+S) 

Unele opțiuni ale programului pot fi setate doar prin intermediul meniului – ex programul  

”Opțiuni”. 

 

Meniul programului 

Barele orizontale de unelte 

Programul conține următoarele bare de unelte: 

 Bara de unelte ”Fișier” 

 Bara de unelte ”Scară și modificare” 

 Bara de unelte ”Setări plotare ” 

 Bara de unelte ”Etapă de construție” 

 Bara de unelte ”Vizualizare 3D” 

 Bara de unelte ”Selectări” 
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Bara de unelte Fișier 

Bara conține următoarele butoane: 

 

Bara de unelte ”Fișier” 

Butoanele funcționează după cum urmează: 

Fișier nou ● deschide un nou fișier – dacă este deschis un fișier în 

pagina curentă, programul solicită utilizatorului salvarea 

datelor nesalvate 

    Deschide fișier ● deschide fișier  existent – dacă este deschis un fișier în 

pagina curentă, programul solicită utilizatorului salvarea 

datelor nesalvate 

      Salvați datele curente ● salvează datele fisierului curent deschis – dacă nici un 

nume nu este acordat fișierului, programul deschide 

fereastra ”Salvează ca” 

   Anulează ● se întoarce la ultimul pas ( funcția este disponibilă doar 

în programele cu mediu 2D și trebuie permis din fereastra 

”Opțiuni” ) 

    Reface ● reface un pas anulat ( funcția este disponibilă doar în 

programele cu mediu 2D și trebuie permis din fereastra 

”Opțiuni” ) 

    Printează și exportă  ● deschide fereastra pentru crearea, editarea și printarea  

            documente documentelor 

    Printează și exportă  ● deschide fereastra pentru crearea, editarea și printarea  

            imagini desenului curent afișat pe desktop 

     Copiere ● copiază imaginea afișată pe desktop sau profilul 

pământului în clipboard 

    Inserare ● inserează profilul pământului salvat în clipboard ( 

această opțiune permite utilizatorului copierea profilului  

pământului creat în programe diferite – ex. din programul 

”Presiunea pământului” în programul ”Zid de sprijin 

de greutate” 
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Bara de unelte Scară și modificare 

Butoanele barei de unelte ajută la administrarea tuturor vederilor afișate pe desktop   

(mărire/micșorare, mutare...). Imaginea următoare arată poziția fiecărui buton): 

 

Bara de unelte ”Scară și modificare” 

     Mărire ● mărește vederea menținând locația față de axe 

neschimbată – această acțiune este repetată folosind 

butonul click stânga al mouse-ului, în timp ce butonul 

click dreapta al mouse-ului va ieși din modul de mărire 

     Micșorare ● micșorează vederea menținând locația față de axe 

neschimbată – această acțiune este repetată folosind 

butonul click stânga al mouse-ului, în timp ce butonul 

click dreapta al mouse-ului va ieși din modul de micșorare 

     Arată regiunea ● arată și mărește regiunea marcată – regiunea este  

       marcată  selectată folosind click stânga 

     Mută regiunea ● mută vederea curentă  într-o direcție arbitrară – pentru a   

       selectată arătată  acționa, mișcă mouse-ul în direcția dorită menținând 

apăsat butonul click stânga 

     Mărire cu păstrarea ● mărește regiunea afișată menținând totodată regiunea  

       centrului regiunii  centrată  

       selectate  

     Micșorare cu păstrarea● micșorează regiunea afișată menținând totodată  

       centrului regiunii  regiunea centrată  

       selectate  

     Scara pentru ● modifică scara de vizualizare astfel încât toate obiectele  

       vizualizare astfel încât  să fie vizibile 

       toate obiectele să fie 

        vizibile 

     Utilizează scara ● modifică scara de vizualizare – se revine la scara  
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       anterioră anterioară ultimei modificări a scării 

Bara de unelte Setări de plotare 

Butonul de pe bară este utilizat pentru stabilirea setărilor stilului de vizualizare pe desktop 

(culori, grosimi și stilul liniilor, fundalul). 

     Setări ● butonul deschide fereastra ”Setare stilul de vizualizare” 

                              plotare  ce permite setarea tuturor parametrilor imaginii afișată pe 

desktop 

Bara de unelte Etapă de construcție 

Butonul de pe bară este folosit pentru lucrul cu etape de construcție. Imaginea următoare 

arată poziția fiecărui buton: 

 

Bara de unelte ”Etapă de construcție” 

   Adaugă etapă de ● adaugă o etapă de construcție la sfârșitul listei  

       construcție   

 

   Șterge etapă de ● șterge ultima etapă de construcție din listă  

       construcție   

Etapa de construcție  ● comută între etapele individuale de construcție -  

       1, 2 … selectarea se face cu ajutorul mouse-ului 

În toate programele, această bară permite definirea etapelor de construcție. Etapele de 

construcție ajută la modelarea gradată a construcției ( esențiale pentru etapele determinante, 

tasare, FEM). Această funcție poate fi folosită pentru studierea parametrilor și în fiecare etapă 

a construcției  adoptă sarcini diferite ale pământului sau coeficienți diferiți de proiectare. Este 

mai avantajos ca seismul să fie modelat pe o structură în etape diferite de construcție, fiind 

astfel posibil o adoptare diferită a factorilor de siguranță sau a coeficienților de proiectare. 

Pentru diferite tipuri de date de intrare ( tipul pământului, ancore, …) există întotdeauna o relație 

între etapele de construcție (Ereditatea). 

Unele programe afișează un status al analizei etapelor de construcție folosind fâșii colorate. 

 

Bara de unelte ”Etapă de construcție” cu un 

 status de analiză folosind fâșii colorate 
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Culorile au următoarele semnificații: 

  verde – o analiză a etapei de construcție ESTE SATISFĂCĂTOARE 

  roșu – o analiză a etapei de construcție NU ESTE SATISFĂCĂTOARE 

  gri – o analiză a etapei de construcție nu a fost realizată 

Bara de unelte Vizualizare 3D 

Următoarele butoane sunt disponibile în bara de unelte: 

 

Bara de unelte ”Vizualizare 3D” 

Butoanele au următoarele funcții: 

   Direcția iluminării ● deschide o fereastră ce permite setarea direcției 

iluminării 

    Vedere axonometrică ● setează o vedere axonometrică a desenului 

   Vedere de perspectivă ● setează o vedere de perspectivă a desenului 

   Vedere 3D ● setează vederea 3D predefinită 

 Vedere în lungul axei X ● setează vederea în direcția axei X 

 Vedere în direcția opusă ● setează vederea în direcția opusă axei X 

          axei X 

 Vedere în lungul axei Y ● setează vederea în direcția axei Y 

 Vedere în direcția opusă ● setează vederea în direcția opusă axei Y 

          axei Y 

 Vedere în lungul axei Z ● setează vederea în direcția axei Z 

 Vedere în direcția opusă ● setează vederea în direcția opusă axei Z 

          axei Z 
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 Mută vederea tăiată ● mută vederea tăiată într-o direcție arbitrară – pentru a 

muta desenul, miscă mouse-ul în timp ce butonul click 

stânga al acestuia este apăsat 

 Rotește vederea ● rotește desenul afișat într-o direcție arbitrară – pentru a 

muta desenul, miscă mouse-ul în timp ce butonul click 

stânga al acestuia este apăsat 

 Rotire automată a ● rotește desenul afișat automat, în concordanță cu ultima  

          vederii  folosire a butonului rotește vederea (folosește butonul 

”Rotește vederea”) 

Bara de unelte Selecție 

Butoanele barei de unelte permit setarea modului în care diferite obiecte de pe desktop sunt 

selectate în momentul ajustării desenului. Imaginea următoare arată poziția acestor butoane: 

 

Bara de unelte ”Selecție” 

 Selectare individuală ● într-un mod dat, fiecare click al mouse-ului adaugă un 

obiect la selecție (punct, muchie) 

Selectare prin intersecție ● într-un mod dat, fiecare click al mouse-ului adaugă toate 

obiectele intersectate de linie la selecție (punct, muchie) 

Selectare folosind ● într-un mod dat, fiecare click al mouse-ului adaugă toate  

un dreptunghi  obiectele aflate în interiorul dreptunghiului la selecție 

(punct, muchie) 

Selectare folosind ● într-un mod dat, fiecare click al mouse-ului adaugă toate  

un romboid obiectele aflate în interiorul romboidului la selecție 

(punct, muchie) 

Adaugă la selecție ● adaugă obiecte la selecție în concordanță cu modul de 

selecție 

Elimină din selecție ● elimină obiecte din selecție în concordanță cu modul de 

selecție 

Inversează selecția ● inversează toate obiectele selectate în funcție de modul 

de selecție 
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Bara de unelte verticală 

Butoanele barei de unelte permit selectarea modului (regimului) dorit de introducere a datelor 

( proiect, geometrie, profil…) incluzând tipurile de analiză și verificările. Selectând modul din 

această bară, afișează în partea inferioară a desktopului chenare pentru introducerea datelor. 

 

Bara de unelte pentru comutarea modurilor  

de introducere a datelor 

Unealta de sine stătătoare ajută la administrarea imaginilor 

Butonul ”Adaugă imagine” deschide fereastra ”Imagine nouă”. Următoarea linie a barei 

furnizează numărul de imagini înmagazinate într-un regim dat de introducere a datelor. Linia 

”Total” arată numărul total de imagini înmagazinate. Butonul ”Listă de imagini” deschide lista 

de imagini. 

 

Bara de unelte corespunzătoare editorului de imagini 

Setări stilului de vizualizare 

Fereastra ” Setări stilului de vizualizare ” servește la setarea stilului de plotare  ( tipul de linii și 

culori) pentru vizualizarea pe desktop sau pentru printare. Conține un grup de taburi ce 

corespund diferitelor moduri de  introducere a datelor. Tab -urile servesc la setarea stilului 

pentru obiectele desenate, ce sunt specificate în modul corespunzător de introducere. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Tab-ul ”Global” definește setările comune tuturor modurilor de introducere ( culoarea de 

fundal, culoarea elementelor ce urmează a fi șterse sau modificate și stilul de desenare a 

elementelor inactive). 

Programul conține implicit două setări standard a stilurilor și culorilor, pentru fundal alb sau 

negru. Setările pot fi modificate în lista de acțiuni de pe bara de unelte. Setările utilizatorului 

pot fi definite, de ex. un utilizator poate crea un stil de desen și îl poate salva cu ajutorul 

butonului de pe bara de unelte în ”Managerul de stiluri”. 

 

Fereastra ”Setări stil de vizualizare” – setări globale 

Imaginea următoare arată un exemplu unei pagini a tab-ului pentru setarea plotării în modul 

”Apă”. Coloanele tabelului conțin ( de la stânga la dreapta): 

Element ● lista elementelor plotate într-un mod de introducere dat  ( aici de ex. tabelul 

apă, dimensiuni, gradient, presiunea apei) 

Activ ● afișează / ascunde un element dat în regimul activ ”Apă”. În cazul în care 

opțiunea nu poate fi închisă (câmpul are un fundal gri), vizualizarea pe desktop 

este obligatorie. 

Inactiv ● afișează / ascunde un element dat în alte moduri de introducere a datelor. 

Vizualizarea culorilor depinde de setările adoptate în tab-ul ”Global” 

Desktop ● determină culoarea elementului afișat pe desktop 

Imagini ● determină culoarea elementului afișat în ”Lista de imagini” sau la imprimare

  (”Printează și exportă imagini”, ” Printează și exportă documente”) 

Tipul liniilor ● determină stilul liniilor 

Grosime ● determină grosimea liniilor 
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Fereastra ”Setări stil de vizualizare” – setările pentru regimul ”Apă” 

Administratorul de stiluri 

Butonul roșu de pe bara de unelte din fereastra ”Setări stil de vizualizare” deschide o nouă 

fereastră ”Stil nou”. Această fereastră permite setarea numelui stilului si descrierea sa. Butonul 

”OK” salvează stilul selectat 

 

 

 

 

 

  

Salvarea stilului de vizualizare nr. 1  

Astfel un număr arbitrar de stiluri de vizualizare a profilurilor utilizatorilor poate fi definit. Lista 

acestor profiluri poate fi accesată dintr-o listă de acțiuni ce conține implicit profilurile 

predefinite (fundal negru și alb) ce permite editarea profilului. Butoanele ”Sus” și ”Jos” servesc 

la mutarea în cadrul listei a profilurilor utilizatorilor. 
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Fereastra ”Administrator de stiluri” 

Chenare 

Chenarul este o fereastră deschisă permanent în partea inferioară a ferestrei aplicației. 

Chenarele sunt schimbate în funcție de modul de introducere a datelor a unei sarcini date 

selectate din bara de control vertical. Chenarul poate conține următoarele elemente: tabele, listă 

de acțiuni, câmpuri pentru introducerea datelor (h1,h2,…) și butoane de comandă. 

Tasta ”Tab” împreună cu săgeata cursorului  pentru mutarea în interiorul elementului selectat 

(ex. lista de acțiuni) și în cazul butoanelor de comandă litera subliniată corespunzătoare 

(”Adaugă” - ”A”) sunt folosite atunci când datele sunt introduse de la tastatură. 

 

Chenarul de control al elementelor 

Chenarul poate fi minimizat folosind butonul din colțul stânga sus. În acest caz spațiul ocupat 

de chenar este luat de desen. În unele cazuri este mai avantajos să exploatezi spațiul ocupat de 

chenar pentru creșterea spațiului de desenare, ce este posibil datorită faptului că programul 

folosește sistemul de dimensiuni active și obiecte active astfel încât chenarul nu trebuie să fie 

afișat întotdeauna. 

Întoarcerea chenarului la dimensiunile originale este realizată prin apăsarea butonului din colțul 

stânga jos ce afișează numele chenarului. Chenarul este minimizat, de exemplu în regimul 
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”Apă”, chenarul rămâne minimizat chiar și atunci când se comută la alt mod de introducere a 

datelor. 

 

Elementele de control ale chenarului 

Tabele 

Tabelele sunt liste de date introduse (de exemplu o listă de suprasarcini, pământuri,…). Antetul 

tabelului conține o listă de elemente (suprasarcină, nume, lățime, mărime…) iar în colțul stânga 

sus elemente de control pentru administrarea rândurilor tabelului: 

 ● selectează toate rândurile tabelului 

 ● anulează selecția 

 ● inversează selecția 

 

Selecția poate fi schimbată prin apăsarea numărului rândului dorit. Butoanele cu numere pot fi 

”apăsate”. 

Butonul adaugă deschide fereastra corespunzătoare pentru inserarea datelor tabelului. Dacă lista 

de date din tabel este goală, atunci toate câmpurile de introducere sunt goale. Dacă tabelul 

conține deja câteva elemente atunci câmpurile conțin valori preluate din rândul curent al 

tabelului ( o ”săgeată” este poziționată în vecinătatea numărului rândului ). Elementele 

(rândurile) sunt inserate în tabel prin apăsarea butonului ”Adaugă” în fereastra de dialog. Noile 

date sunt adăugate la sfârșitul tabelului. 

Diversele rânduri sunt editate cu ajutorul butonului ”Editare”. Doar rândul marcat cu o săgeată 

va fi editat în raport cu celelalte rânduri. Unele ferestre permit editarea unui grup de elemente 

folosind butonul ”Editare selecție”. Astfel este posibilă modificarea valorilor mai multor 

rânduri deodată. Întotdeauna rândurile selectate sunt editate. 
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Butonul ”Elimină” șterge toate rândurile selectate. Astfel pot fi eliminate mai multe rânduri în 

același timp. Dacă nici un element nu este selectat, programul șterge rândul curent (marcat cu 

o ”săgeată”). 

Dacă dintre rândurile selectate pentru a fi șterse, un rând nu poate fi șters (ex. punctul de start 

al structurii), programul se oprește din procesul de ștergere. 

 

Exemplu tabel 

Starea de selectare a diverselor rânduri din tabel corespunde stării de vizualizare a obiectelor 

pe desktop. Un obiect de pe desktop ce corespunde rândului curent din tabel (o ”săgeată” este 

poziționată lângă numărul rândului) este afișat îngroșat. Dacă rândul este selectat, obiectul 

corespunzător este afișat cu culoarea verde  pe desktop. Apăsarea butonului o ”Elimină” va 

conduce la afișarea tuturor elementelor selectate cu culoarea roșie. 

 

Vizualizarea elementelor selectate 

Evidențierea obiectelor folosind aceste culori este predefinită. Această setare poate fi 

modificată din ”Setarea stilului de vizualizare”, tab-ul ”Global”. 
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Setarea culorii pentru obiectele selectate 

Fereastra de dialog 

O fereastră de dialog este unul din elementele ce permite introducerea datelor în program. În 

toate programele, ferestrei de dialog i se aplică aceeași administrare ca în cazul ferestrelor 

normale din mediul Windows. Butonul stânga al mouse-ului este folosit pentru selectarea 

obiectelor din fereastra, alternativ putând fi folosită tasta ”Tab”. Săgeata cursorului, tasta 

”Enter” sau în cazul butoanelor de comandă litera subliniată corespunzătoare (”Anulare” - 

”A”, ”OK” – ”O”) sunt folosite pentru comenzile din fereastră. 

O fereastră de dialog poate conține următoarele elemente: tabele, lista de acțiuni, câmpuri 

pentru introducerea datelor (numere, text) și butoane de comandă. Butonul ”OK” confirmă 

selecția, în timp ce butonul ”Anulează” părăsește modul de introducere. 

De exemplu, considerând imaginea următoare ce afișează ”Editare suprasarcina”, fereastra 

de dialog ce conține ”OK+↑” și butonul ”OK+↓”. Aceste butoane permit utilizatorului  

mișcarea în lista de suprasarcini introduse și în același timp să confirme modificările realizate 

în fereastră. Apăsarea acestui buton are ca consecință aceeași acțiune ca cea a închiderii ferestrei 

cu ajutorul butonului ”OK” și deschiderea ferestrei din nou pentru următorul element din listă. 
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Exemplu de fereastră de dialog 

Dimensiuni active și obiecte active 

Sistemul de dimensiuni active și obiecte active permite editarea rapidă a datelor introduse. 

 Dimensiunea activă  este o dimensiune ce poate fi editată direct de pe desktop. 

Valoarea dimensiunii active este marcată printr-un chenar (linie punctată). Poziționând 

cursorul mouse-ului peste chenar, acesta se schimbă într-o ”mână”. Dând click pe 

valoare, modul de vizualizare al chenarului se schimbă, cursorul clipește iar valoarea 

poate fi editată. Apăsarea tastei ”Enter” închide modul de editare. Schimbarea este 

afișată instant pe desktop. 

 Obiectul activ  este o funcție ce acționează similar. Schimbând masca cursorului în 

”mână” și folosirea dublu-click-ului activează modul de editare. În acest caz, totuși, 

valorile nu sunt direct editabile de pe desktop, ci dintr-o fereastră de dialog ce a fost 

utilizată inițial pentru definirea obiectului. Imaginea următoare prezintă un exemplu al 

unui obiect activ ( suprasarcină trapezoidală), în momentul dublu-click-ului, fereastra 

”Editare suprasarcină” fiind deschisă. 
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Exemplu de folosirea a dimensiunilor active și a obiectelor active 

Unități metrice / imperiale  

Programul permite alegerea unităților de măsură metrice sau a celor imperiale. Se folosește lista 

de acțiuni pentru alegerea tipului dorit de unități. Un mesaj de instantaneu apare pentru 

confirmarea selecției. 

Schimbând sistemul de măsură, programul actualizează materialele betonului și al armăturii 

și standardele de beton. Prin selectarea unităților imperiale utilizatorul poate folosi standardul 

ACI pentru proiectarea construcțiilor din beton. După schimbarea unităților este necesară 

verificarea materialelor selectate din chenarul  ”Materiale”. 

 

Fereastra pentru confirmarea schimbări unităților de măsură 

Copiere în clipboard 

Programul permite folosirea funcției Windows, copiere în clipboard, în două modalități diferite: 

 Este posibil să fie copiată vederea curentă de pe desktop. Imaginea poate fi apoi inserată 

în orice editor ( MS Word, Adobe Photoshop, etc.) Diverși parametri pot fi setați din 

fereastra ”Opțiuni” tab-ul ”Copiere în clipboard”. 

 Este posibilă copierea datelor introduse în program (parametrii pământului, 

suprasarcini, etc.). Datele copiate pot fi apoi inserate în alt program. 
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Copierea în clipboard este disponibilă fie din meniul de control ( elementele ”Modificări”, 

”Copiere imagine”), fie folosind butonul ”Fișier” din bara de unelte. 

GeoClipboard 

GeoClipboard-ul este o funcție specială folosită de programele GEO5. Aceasta permite copierea 

și lipirea datelor între moduri și etape ale aceluiași sau ale programelor diferite. 

Caracteristicile de bază sunt: 

 GeoClipboard poate conține simultan diferite date, ex. lipirea pământului după ce 

interfața a fost introdusă nu elimină interfața 

 Datele sunt salvate și după ieșirea din program și restartul calculatorului, acestea fiind 

înlocuite prin salvarea altor date din aceeași categorie 

 Fiecare utilizator are propriul GeoClipboard 

 În timpul lipirii datelor din GeoClipboard, previzualizarea schimbărilor este afișată iar 

utilizatorul poate schimba parametrii de lipire. 

Controalele GeoClipboard sunt poziționate întotdeauna într-un chenar relevant: 

 

GeoClipboard 

GeoClipboard-ul este implementat pentru următoarele date: 

 Interfețe 2D, incluzând copierea analizelor GWT și topologia etapelor FEM 

Copierea și lipirea interfețelor 2D 

GeoClipboard-ul permite copierea și lipirea interfețelor 2D între următoarele moduri: 

 Interfața 

 Terasamente și săpături 

 Apă 

 Pământ incompresibil 

Permite copierea datelor din programul FEM: 

 În modul ”Analiză” permite copierea analizei NAS, în special după analiza fluxului de 

apă 

 În modul ”Activitate” permite copierea interfeței cu respectarea zonelor active și 

inactive 

Este posibilă copierea următoarelor elemente: 
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 Interfață focalizată 

 Interfețe selectate 

 Teren 

Lipirea interfețelor din GeoClipboard este același proces ca cel al introducerii interfeței de către 

utilizator, pas cu pas. Parametrii de lipire pot fi introduși în fereastra următoare: 

 

Lipirea din Geoclipboard 

În această fereastră poate fi specificat ce interfață va fi lipită (coloana ”Lipire”), ordinea lipirii 

( se poate schimba cu ajutorul butoanelor  sau al combinației de taste Ctrl+Shift+sus/jos) 

și poziționarea în locul dorit. În același mod este posibilă lipirea interfețelor individuale, astfel 

coloana ”Lipire” acționează ca un buton radio iar coloana ”Ordine” este ascunsă. 

Programul arată întotdeauna previzualizarea schimbărilor cauzate de lipire și rezultatele lipirii 

sunt descrise în coloana ”Note”. Datele sunt schimbate în momentul în care butonul ”Lipire” 

este apăsat. 

Este posibilă ca lipirea repetată a unei interfețe cu schimbarea poziției să introducă un profil 

stratificat oblic. 

Opțiuni 

Fereastra ”Opțiuni” ajută la setarea unor funcții speciale ale programului ( copiere în clipboard, 

vizualizare printare, etc.) 

Fereastra de dialog este deschisă din meniul de control ( elementele  ”Setări”, ”Opțiuni”). 

Fereastra conține diverse tab -uri (numărul și conținutul poate varia de la un program la altul), 

fapt ce permite setările specifice corespunzătoare. 
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Fereastra ”Opțiuni” 

Opțiuni – copiere în clipboard 

Tab-ul ”Copiere în clipboard” permite setarea următorilor parametrii: 

Mărime imagine ● setarea definește mărimea imaginii. Este introdusă lățimea imaginii, 

înălțimea fiind calculată automat în concordanță cu lățimea 

Format imagine ● setarea definește formatul imaginii (*.EMF, *.WMF, *.BMP), 

rezoluția, culoarea și orientarea. Setările recomandate sunt afișate în 

figură ( format: *.EMF, rezoluție: 600 dpi, color). 

Opțiuni ● setarea definește chenarul imaginii și antetul. Dacă ambele opțiuni sunt 

bifate, imaginea va conține atât cadrul cât și antetul 

● Opțiunea ”Legendă pământ” adaugă o legendă a pământului folosit în 

imagine 

Butonul ”Implicit”  va readuce opțiunile la valorile lor predefinite. 
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Fereastra ”Opțiuni” – tab-ul ”Copiere în clipboard” 

Opțiuni – Imprimare și imagini 

Fereastra de dialog este deschisă din meniul de control ( elementele  ”Setări”, ”Opțiuni”). Tab-

ul ”Imprimare și imagini” permite setarea parametrilor pentru ”Imprimare și export imagine” 

și ”Imprimare și export document”. 

Format imagine ● setarea definește formatul imaginii (*.EMF, *.WMF, *.BMP.) 

Opțiuni ● setarea definește chenarul imaginii și antetul. Dacă ambele opțiuni sunt 

bifate, imaginea va conține atât cadrul cât și antetul 

● Opțiunea ”Legendă pământ” adaugă o legendă a pământului folosit în 

imagine 

Butonul ”Implicit”  va readuce opțiunile la valorile lor predefinite. 
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Fereastra ”Opțiuni” – tab-ul ”Imprimare și imagini” 

Opțiuni – introducere 

Fereastra ”Opțiuni”, tab-ul ”Introducere” permite setarea parametrilor ”Caroiajului” și 

parametrii funcțiilor ”Undo” și ”Redo”. 

Caroiaj ● setează originea caroiajului și pașii pe direcțiile X și Z. 

Arată caroiaj ● arată / ascunde caroiajul. 

Deplasare pe caroiaj ● activează / dezactivează opțiunea de deplasare pe caroiaj folosind 

mouse-ul ( în momentul mișcării cursorului peste caroiaj, acesta va sări 

în punctul definit de pe caroiaj – un punct înafara caroiajului poate fi 

definit prin apăsarea tastei ”CTRL” 

Liniar orizontal ● arată / ascunde linia orizontală cu distanțe pe desktop 

Liniar vertical ● arată / ascunde linia verticală cu distanțe pe desktop 

Funcțiile ● activează / dezactivează posibilitatea utilizării acestor funcții în 

”Undo” și ”Redo” program ( pe bara orizontală de unelte, aceste butoane sunt ”încețoșate”) 
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Fereastra ”Opțiuni” – tab-ul ”Introducere” 

Introducerea comună 

Acest capitol cuprinde secțiunile ce fie furnizează detalii ale capitolului ”Modul de 

introducere și de analiză a datelor”, fie sunt comune programelor. 

Introducerea și editarea pământurilor 

Fereastra ”Adaugă un nou pământ” ajută la introducerea parametrilor pământului ce ar trebui 

obținuți din încercările de laborator sau din studiul geotehnic. 

Toate câmpurile din această fereastră trebuie să fie completate. Singura excepție este 

reprezentată de valoare γsat (greutatea volumică a pământului saturat) din secțiunea ”Presiunea 

de jos în sus”. Dacă acest câmp rămâne gol, programul va adăuga automat valoarea γ (greutatea 

volumică a pământului). 

Apăsarea butonului  ” ” va furniza informații despre teoria de analiză a diverselor valori 

introduse. 

Culoarea și modelul pământului poate fi setat din lista de acțiuni din partea dreaptă a ferestrei. 

Dacă nici un studiu geotehnic sau încercare de laborator nu este disponibilă, pământul poate fi 

ales cu ajutorul bazei de date ce conține valorile caracteristicilor de bază. Butonul ”Clasifică” 

deschide fereastra ”Clasificarea pământurilor” cu valorile necesare completării ferestrei 

precedente. Butonul ”Șterge” permite înlăturarea informațiilor legate de clasificarea pământului 
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din catalog. Parametrii pământului ce nu apar în catalog (ex. unghiul de frecare dintre pământ 

și structură) vor trebui adăugați manual . 

Pământul ales este introdus în lista pământurilor prin apăsarea butonului ”Adaugă”. 

 

Fereastra ”Adaugă pământuri noi” 

Clasificarea pământurilor 

Valorile aproximative ale pământurilor pot fi obținute din catalogul pământurilor. Lista de 

acțiuni ajută la alegerea pământului dorit și specificarea consistenței sau a compactării. 

Parametrii pământului obținuți din catalog sunt afișați în fereastră. 
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Fereastra ”Clasificarea pământurilor” 

Apăsarea butonului ”OK” afișează în fereastra ”Adaugă pământuri noi” valorile recomandate 

alături de câmpurile corespunzătoare de introducere. Apăsarea butonului ”OK+Atribuie” 

atribuie diferitelor câmpuri valorile medii ale parametrilor pământului. Butonul ”Anulează” 

părăsește fereastra fără nici o acțiune. 

Butonul ”Manual” deschide fereastra ”Clasificare manuală a pământurilor” care permite 

clasificarea pământului dacă parametrii săi sunt cunoscuți, de ex. din încercări de laborator. 
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Simbolurile pământurilor și rocilor 

Pentru pământul introdus fie manual fie din catalog, este posibilă selectarea unei categorii de 

model ( modelele programelor GEO5,  o singură culoare, modelul gINT sau modele in 

concordanță cu standardul chinezesc YS 5204 1) sau culoare, ce sunt afișate în profilul introdus. 

O culoare din lista de acțiuni ”Culoare” este culoarea folosită pentru plotarea pământurilor 

(rocilor) pe desktop și în imaginile ce fie sunt stocate în ”Lista de imagini”, fie sunt printate cu 

ajutorul ”Imprimare și export imagini” (pentru vizualizarea aceleiași culori în imagini, opțiunea 

”culoare completă” din ”Setarea stilului de vizualizare” trebuie activată). 

O culoare suficient de vizibilă trebuie aleasă în concordanță cu culoare de fundal, respectiv a 

foii de printare. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – selectarea culorii și a categoriei modelului 

 

Model de pământ – GEO5 
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Model de pământ – gINT 

 

Model de pământ – YS 5204 – 2000 

Clasificarea manuală a pământurilor 

Fereastra permite specificarea parametrilor pământului, ceea ce servește pentru adăugarea 

pământurilor în catalogul pământurilor. Butonul ”OK” comută la fereastra ”Clasificarea 

pământurilor” cu pământul ales. 
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Fereastra ”Clasificarea manuală pământurilor” 

Interfața în mediu 2D 

Partea stângă a desktopului conține un tabel cu lista interfețelor. Interfețele sunt ordonate în 

tabel de sus în jos. Pentru interfața curentă selectată, programul afișează în secțiunea mediană 

a desktop-ului un alt tabel conținând diverse puncte ale interfeței. 

O bară de unelte din partea superioară a desktopului conține butoane de control pentru 

administrarea interfeței. 

 

Bara de unelte ”Interfața” 

Limite ● deschide fereastra ”Coordonate generale” ce permite setarea 

dimensiunilor generale (limita stângă și dreaptă). 

Adaugă ● activează modul pentru introducerea unei noi interfețe – diverse 

interfețe pot fi adăugate într-o ordine arbitrară. Fiecare interfață este 

memorată automat în lista cu interfețe în momentul părăsirii modul de 

introducere 

Modifică ● activează modul editare interfață – acest mod este de asemenea activat 

prin apăsarea unui click pe interfață pe desktop 

Șterge ● prin apăsarea acestui buton, programul marchează interfața selectată cu 

o linie roșie și deschide o fereastră pentru confirmarea acțiunii de ștergere 

Selectare ● selectarea unei interfețe cu mouse-ul 
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Orice modificare a unei interfețe poate fi eliminată prin folosirea butoanelor  ”UNDO și REDO” 

de pe bara de unelte orizontală. 

Există posibilitatea de a copia și de a lipi interfețele folosind GeoClipboard. 

 

Chenarul ”Interfața” 

Adăugarea interfeței 

Butonul ”Adaugă” pornește modul de introducere a punctelor unei noi interfețe. Alte butoane 

de pe aceeași bară folosite pentru introducerea și editarea interfeței devin active. Butonul ”OK” 

(având culoarea verde) închide modul de introducere și memorează punctele introduse. Butonul 

”Anulează” (având culoarea roșie) închide modul de introducere, fără a lua în calcul 

schimbările. 

Două opțiuni sunt disponibile pentru a specifica coordonatele diferitelor puncte ale interfeței: 

Folosind tabelul: punctele interfeței sunt introduse în tabelul ”Punctele interfeței noi”. 

Butonul ”Adaugă” deschide fereastra ”Punct nou” ce permite introducerea coordonatelor unui 

nou punct. Butonul ”Adaugă” inserează apoi punctul în tabel. Butonul ”Anulează” este folosit 

pentru a inchide modul de introducere atunci când toate punctele au fost introduse. Butoanele  

”Editare” și ”Elimină” folosesc la editarea sau ștergerea punctelor introduse. Orice modificare 

a geometriei interfeței apare imediat pe desktop. 

Folosind mouse-ul: orice buton de pe bara verticală de unelte conduce la modul de introducere. 

Modurile următoare sunt disponibile: 

 Adaugă punct ● punctul este adăugat cu click stânga de pe mouse, pe desktop – opțiunea 

caroiaj poate fi folosită la introducerea punctelor – punctele introduse 

sunt rotunjite automat la două zecimale – astfel, atât introducerea de la 

tastatură cât și de la mouse sunt identice. 
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 Editează punct ● apăsarea pe un punct existent al interfeței folosind click stânga  permite  

       cu mouse-ul selectarea punctului si posibilitatea mutării acestuia pe o poziție nouă 

 Editează punct ● apăsarea pe un punct existent al interfeței deschide o fereastră ce  

       fereastră de  permite modificarea coordonatelor punctului 

       dialog 

 Ștergere punct ● apăsarea pe un punct existent al interfeței folosind butonul click stânga 

al mouse-ului deschide fereastra ”Șterge punct” -  prin confirmarea 

acestei acțiuni, punctul este șters. 

Pentru introducerea punctelor, este posibilă utilizarea unui template obținut din importarea 

DXF. 

Programul permite introducerea interfețelor verticale – într-un astfel de caz, programul necesită 

introducerea punctelor fie în stânga, fie în dreapta. Butoanele ce servesc la confirmarea 

acțiunii sunt colorate – aceeași culoare este de asemenea folosită pentru interfața introdusă 

atunci când toate punctele sunt introduse. 

Butonul ”OK” (având culoarea verde) este folosit pentru a memora interfața introdusă atunci 

când toate interfețele sunt introduse. 

Programul conține de asemenea un corector automat al interfețelor introduse, cel care determină 

punctele de capăt ale interfeței și adaugă apoi interfața la lista de interfețe. 

 

Chenarul ”Interfața” 

Editarea interfeței 

Butonul ”Modific” activează modul de introducere a punctelor unei noi interfețe. Programul 

deschide de asemenea interfața curentă selectată. (este selectată din tabelul ”Lista de interfețe”, 

este afișată ca o linie groasă pe desktop). O interfață poate fi de asemenea selectată ca un obiect 

activ prin click pe un punct, o line sau pe interfață folosind butonul click stânga al mouse-ului. 

Procedura de editare (adăugare, mutare, ștergere puncte) este aceeași ca la modul de introducere 

a interfeței. 
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Butonul ”OK” închide modul de editare și memorează toate modificările efectuate. Butonul 

”Anulează” închide modul fără a lua în seamă modificările efectuate. 

După părăsirea modului de editare (similar adăugării interfeței), programul rulează imediat 

corectorul interfeței introduse pentru a verifica forma și dacă este necesar de a ajusta punctele 

de capăt ale interfeței. 

Corectorul interfeței introduse 

Când procesul de introducere sau de editare este terminat, programul modifică automat interfața 

introdusă pentru a o conforma cu cerințele programului, ex. punctele de capăt ale interfeței 

trebuie să atingă limitele sau alte interfețe. Corectorul automatic poate fi folosit pentru a 

simplifica procesul de introducere – ex. dacă doar un punct este folosit pentru a defini o 

interfață, programul creează automat o interfață orizontală ce conține punctul. 

Dacă o interfață atinge o altă interfață, corectorul creează noi puncte de capăt interfeței curente. 

Aceste puncte devin totodată puncte ale interfeței ce este intersectată. Astfel toate liniile unei 

interfețe pornesc și se opresc într-un punct. 

În caz de introducere greșită, interfața nu poate fi memorată. În acest caz, interfața trebuie 

modificată sau procesul de introducere trebuie oprit folosind butonul ”Anulează” . 

În cele ce urmează este prezentat un exemplu al funcțiilor corectorului interfeței (introducere 

corectă și introducere greșită): 

Modul corect de introducere a interfeței 
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Modul greșit de introducere a interfeței 

 

Coordonate generale 

Fereastra de dialog servește la specificarea coordonatelor generale (dimensiuni) pentru o 

sarcină dată – limita stângă, respectiv dreaptă. Cea de a treia coordonată este auxiliară – 

determină adâncimea desenului – neavând nici un efect asupra analizelor realizate. 

Coordonatele generale pot fi schimbate în orice moment – atunci când dimensiunile sunt 

majorate, toate interfețele sunt alungite, atunci când dimensiunile generale sunt reduse, punctele 

din afara limitelor sunt eliminate automat. 

 

Fereastra de dialog ”Coordonate generale” 

 

Coordonatele generale recomandate (limite) – Fundații de suprafață 
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Coordonatele generale recomandate (limite) – Fundații și piloți de adâncime 

 

Coordonatele generale recomandate (limite) – Excavații 

 

Coordonatele generale recomandate (limite) – Structuri de sprijin și pereți 
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Coordonatele generale recomandate (limite) – Terasamente și taluzuri 

 

Coordonatele generale recomandate (limite) – Tuneluri  

 

Coordonatele generale recomandate (limite) – Tuneluri  

Atribuirea pământului 

Sunt disponibile două opțiuni pentru atribuirea pământului straturilor. Click stânga pe butonul 

de pe bara de unelte de deasupra tabelului selectează pământul dorit (poziționarea cursorului 

mouse-ului in bara de deasupra butonului de pământ afișează un balon de ajutor cu numele 

pământului). Pământul este atribuit prin mutarea cursorului ( masca cursorului devine o 

”mână”) pe un anumit strat apoi prin apăsarea butonului click stânga al mouse-ului. 

Cea de a doua opțiune necesită deschiderea unei liste de acțiuni a unei interfețe specifice și 

selectarea apoi a pământului dorit a fi atribuit. Toate schimbările în atribuirea pământului sunt 

afișate pe desktop. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Coeficienții de proiectare 

Chenarele ”Analiză” sau ”Verificare” (pentru metodologia de verificare – metoda clasică) ce 

afișează lista forțelor calculate permit coeficienți de proiectare specifici. Un coeficient de 

proiectare multiplică forța corespunzătoare. În momentul introducerii coeficienților, rezultatele 

sunt recalculate automat și desktopul afișează valorile modificate ale forțelor. 

Coeficienții de proiectare sunt avantajoși pentru: 

 Combinații specifice de proiectare – ex. coeficienți diferiți pot fi atribuiți în sensul EC  

pentru variabilele încărcărilor principale și a încărcărilor temporare 

 Excluderea unor forțe din verificare sau reducerea acestora 

 Testarea structurii atunci când răspunsul structurii la o creștere a forței specificată deja 

în analiză poate fi vizualizată în fereastră 

Următoarele combinații pot fi realizate de exemplu în verificarea unui perete: 

     Analiza 1 Analiza 2 Analiza 3 

 Perete     1.0  1.0  1.0 

 Presiunea activă   1.0  1.0  1.0 

 Suprasarcina 1   1.0  0.5  0.5 

 Suprasarcina 2   0.5  1.0  0.5 

 Suprasarcina 3   0.5  0.5  1.0 
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Chenarul ”Verificare” – aplicarea coeficienților de proiectare 

Rularea mai multor analize / verificări 

Cele mai multe chenare ce afișează rezultatele analizei permit definirea mai multor analize. 

Câteva analize din cadrul unei etape de construcție sunt îndeplinite, ca de exemplu: 

 Dimensionarea structurii 

 Analizarea diferitelor suprafețe de alunecare 

 Verificarea cu diverse valori ale coeficienților de proiectare 

Bara din partea superioară a chenarului servește la administrarea diverselor analize. 

 

Chenarul ”Analiză” – bara de unelte  ”Rularea mai multor analize / verificări ” 

Adăugare  ● adaugă analize suplimentare 

Ștergere  ● șterge analiza selectată 

 Analiza 1, 2, … ● comută între analize 
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Chenarul ”Analiză” - ” rularea mai multor analize / verificări” 

Conectarea programelor 

În unele cazuri este posibilă lansarea unui nou program din program curent ce rulează. De 

exemplu, programul ”Zid de sprijin din beton armat” permite rularea programului 

”Stabilitate taluz” pentru verificarea stabilității externe a structurii, sau a programului 

”Fundații de suprafață” pentru verificarea capacității portante a fundației structurii. 

Programele noi încarcă datele structurii și apoi acționează ca un program de sine stătător – 

închiderea programului este diferită. Apăsarea butonului ”OK” (din partea dreaptă sub bara de 

unelte) închide programul iar datele analizei sunt transmise programului originar. Acest lucru 

nu se întâmplă dacă programul este închis cu ajutorul butonului ”Anulează”. 

Programul, atunci când rulează pentru prima dată, creează datele unei structuri și transmite 

dimensiunile structurii, geologia, încărcările, suprasarcinile și alte date. Programul necesită 

apoi introducerea unor date adiționale, de ex. metoda de analiză, setările analizei, suprafața 

de alunecare, etape de construcție, etc. 

La rularea ulterioară (necesară în cazul în care s-au efectuat schimbări în programul originar) 

programul regenerează datele pentru a fi transmise, dar păstrează datele introduse deja în 

program. De exemplu, în momentul conectării programului inițial la programul ”Fundații de 

suprafață” programul păstrează datele introduse – dimensiunile fundației, geometria fundației 

și profilul geologic sunt regenerate. 

Unele acțiuni nu sunt permise în programul deschis ulterior – ex. schimbarea setărilor de bază 

ale proiectului, unitățile de măsură, etc. Sarcina generată poate fi salvată cu opțiunea ”Salvează 

ca”, fiind posibilă  utilizarea ca sarcina de sine stătătoare. 
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Rularea programului ”Fundații de suprafață” din programul ”Zid de sprijin din beton armat” 

Selectarea și memorarea vederilor 

Programul oferă mai multe posibilități de afișare a rezultatelor. O opțiune specifică poate fi 

selectată din fereastra ”Vizualizare rezultate”. Destul de des este necesară trecerea printr-o 

setare complexă a vizualizării. – de exemplu, dacă suntem interesați de distribuția forțelor 

interne dezvoltate într-o bară folosind FEM, este necesară dezactivarea paletei de culori, 

desenarea doar a structurii nedeformate, selectarea unei variabile ce va fi afișată, etc. 

Pentru simplificarea modului de administrare a vederilor programele permit, folosirea barei 

”Selectare și stocare a vederilor”, pentru stocarea vederii curente și totodată de a comuta de 

la o vedere la alta într-o manieră relativ simplă. 

Vederile stocate păstrează: 

 Toate setările de la ”Vezi rezultate”, ”FEM – setări de vizualizare a rezultatelor” 

 Variabilele desenate 

 Gama de culori 

 Zoom-ul imaginii 

Vizualizarea este stocată pentru toate etapele de construcție – dacă nu este posibilă într-o 

anumită fază de construcție, programul afișează cea mai apropiată vedere posibilă. 
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Comenzile barei de unelte ”Vizualizări” 

Următoarele  comenzi sunt disponibile pentru administrarea vizualizărilor: 

Definirea vizualizării  ● deschide fereastra de dialog ”Setările 

vizualizării rezultatelor”, ce ajută la definirea 

detaliilor pentru afișarea rezultatelor 

Selectarea vizualizării  ● Lista de acțiuni permite selectarea unei anumite 

vizualizări existente 

              Memorarea vederii curente  ● Deschide fereastra de dialog ”Vizualizare nouă” 

              Deschide administratorul  ● Deschide fereastra cu lista vederilor 

                     de vederi  

Setările vizualizării rezultatelor 

Fereastra ”Setările vizualizării rezultatelor - Tasare” furnizează unelte pentru o cale clară de 

afișare a rezultatelor atât pe ecran cât și în format tipărit: 

 Parametrii pentru desenarea zonei de influență  

 Setarea vederilor suprafețelor și a scării culorilor desenului 

 Setarea și desenarea secțiunilor înclinate 

Programele bazate pe metode elementului finit permit în plus setarea: 

 Parametrii de definire a rețelei de discretizare 

 Parametrii de desenarea a construcției – deformată / nedeformată (de reținut că 

opțiunea nedeformată trebuie bifată atunci când este afișată forțele interne ale grinzii) 

 Distribuția forțelor interne în lungul interfeței și pe elementele tip grindă 

Toate informațiile specificate în această fereastră (inclusiv setarea zoom-ului curent) pot fi 

memorate folosind bara selectare și stocare vederi. 
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Fereastra ”Setările vizualizării rezultatelor - Tasare” 

Setarea gamei de culori 

Gama de culori este o unealtă importantă furnizând o metodă clară de vizualizare a rezultatelor. 

Programul oferă două game de culori predefinite - ”Uniform” și ”Dincolo de zero”. Ambele 

game au posibilitatea schimbării valorilor de minim și maxim și culori predefinite. Valorile de 

minim și maxim sunt regenerate automat ori de câte ori variabilele unei etape sunt modificate. 

Gama ”Uniform” semnifică faptul că culorile sunt uniform distribuite de la valoarea de minim 

la valoarea de maxim. Gama ”Dincolo de zero” atribuie valorilor pozitive culori calde (galben, 

roșu), iar valorilor negative culori reci (verde, albastru). 

Programul permite introducerea gamelor definite de utilizator atât pentru valorile fixate ale 

minimului și maximului  cât și pentru valorile ”mobile” ale minimului și maximului. O gamă 

definită de utilizator este specificată în fereastra ”Definirea scării culorii”. Gama este definită 

întotdeauna pentru unitatea de măsură curentă (ex. kPa, m) – în momentul schimbării unităților, 

programul ajustează gama de culori pentru unitatea de măsură respectivă. 

 

Elementele de control ale barei de unelte ”Game” 
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Următoarele elemente de control sunt disponibile pentru administrarea gamelor: 

Selectarea gamei  ● o listă de acțiuni permite selectarea unor game 

memorate 

             Definirea  gamei de culori  ● deschide fereastra ”Scara definirii culorilor” 

pentru a crea o gamă definită de utilizator 

              Memorarea gamei curente  ● Deschide fereastra de dialog ”Gamă nouă” 

              Deschide administratorul  ● Deschide fereastra cu lista gamelor predefinite și  

                     de game cele create de utilizator 

Scara definirii culorilor 

Fereastra ”Scara definirii culorilor” folosește pentru crearea unei scări de culoare definită de 

utilizator. 

Căsuța de marcat  ”Schimbare minimum și maxim” determină tipul scării. Dacă este bifată, 

valorile de minim și maxim sunt ajustate automat oricând variabilele corespunzătoare sau 

etapele de construcție sunt schimbate. În acest caz, este posibilă ajustarea: 

 Rafinarea scării (numărul minim de nivele este 4 iar cel maxim este 100) 

 Scara culorilor 

 Scară uniformă / dincolo de zero 

Numărul de niveluri al scării și tipul scării sunt specificate în fereastra  ”Generarea scării”, 

ce se deschide după apăsarea butonului ”Generează valori”. Este posibilă ajustarea atât a 

valorilor cât și a culorilor din tabelul din stânga ferestrei. Gama de valori poate fi schimbată 

ușor în tabel. Dacă căsuța din coloana ”Control culoare” este bifată, este posibilă alegerea unei 

culori arbitrare din căsuța de acțiuni. Culorile din rândurile intermediare nebifate sunt automat 

ajustate în funcție de culorile introduse din rândurile bifate. Valorile predefinite pot fi 

reintroduse prin apăsarea butonului ”Culori predefinite”. 

O proprietate importantă a programului este reprezentată de definirea unei game cu valori fixate 

pentru minim și maxim. Dacă căsuța ”Schimbare minimum și maxim” nu este bifată, gama 

de culori este fixată iar valorile de minim și maxim sunt introduse. În opoziție cu gamă variabilă 

este posibilă specificarea: 

 Punctele de capăt ale gamei (în fereastra ”Generare scară”) 

 Culorile pentru afișarea valorilor din afara gamei 

În momentul schimbării variabilelor sau a etapelor de construcție, gama de culori rămâne 

aceeași, păstrând aceleași puncte de capăt. Valorile aflate în afara gamei ( sub valoarea de 

minim sau deasupra valorii de maxim) sunt reprezentate folosind culorile menționate în partea 

dreaptă a ferestrei. Valorile de minim și maxim ale gamei sunt introduse în fereastra 

”Generarea scării”. Valorile de minim și maxim sunt conectate la aceeași unitate de măsură – 

ex. în momentul specificării gamei 0 – 200 kPa, această gamă este păstrată aceeași pentru toate 
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variabilele specificate în kPa – în momentul schimbării variabilei afișate la variabila tasării, 

gama curentă este comutată la unitatea corespunzătoare tasării. 

Atât pentru scara fixată cât și pentru cea variabilă este posibilă alegerea ca, culoarea din gamă 

să fie distribuită uniform sau dincolo de zero. Scara ”Uniform” semnifică faptul că culorile 

sunt distribuite uniform de la valoarea de minim la valoarea de maxim. Scara ”Dincolo de zero” 

reprezintă culorile de deasupra valorii selectate folosind culori calde (galben, roșu) în timp ce 

culorile reci (verde, albastru) sunt folosite pentru reprezentarea valorilor de sub selectată. 

 

Fereastra ”Scara definirii culorilor” 

Import – export DXF 

Programele 2D ( Stabilitate taluz, Tasare, FEM, Grindă) permit importarea și exportarea datelor 

în format DXF. 

Programele 1D (Zid de sprijin din beton armat, Zid de sprijin din gabioane, Fundații de 

suprafață) permit doar exportul de date în format *.DXF. Meniul principal al programului 

(elementul fișier) conține ”Importare” - ”Formatul DXF în template-ul” sau ”Formatul 

DXF în interfața” și elementul ”Exportare” - ”Formatul DXF”. 
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Meniul și bara de unelte pentru modulul ”Export – import DXF” 

Importul de date se realizează urmând pașii: 

 Citirea datelor pt. template-ul 

 Citirea datelor pt. interfață 

 Introducerea datelor folosind template 

 Modificarea template-ului în timpul introducerii datelor 

Datele introduse în program pot fi exportate în format DXF în orice moment. 

Citirea datelor în template 

Alege elementul ”Import” - ”Formatul DXF pt template-ul” din meniul programului (”Fișier”) 

iar apoi selectează fișierul ce urmează a fi importat. Datele încărcate sunt afișate în fereastra de 

dialog, ce permite selectarea straturilor individuale pentru a fi citite secvențial în template. 

Toate datele sunt încărcate întotdeauna în program astfel încât selectarea straturilor să poată fi 

modificată în orice moment. 

Aceeași fereastră permite de asemenea determinarea unităților folosite în crearea fișierului 

DXF. Programul va încerca să estimeze, dar este necesară verificarea dacă unitățile au fost 

introduse corect. Structura poate fi de asemenea deplasată. Programul oferă următoarele 

opțiuni: 

 Nu deplasa – această opțiune citește datele în aceeași manieră în care au fost introduse 

 Automat de la zero – această opțiune deplasează colțul stânga al structurii în originea 

sistemului de coordonate 

 Introducere – această opțiune permite definirea deplasării manual  

În momentul importării datelor, este posibilă ajustarea limitelor generale în funcție de datele 

importate – acest fapt este folositor în mod particular în cazul definiri unei noi sarcini. 

Datele importate nu sunt transferate direct în program. Ele sunt citite într-un template, ce este 

folosit pentru transferul datelor în program ulterior. Atunci când datele sunt încărcate, template-

ul este afișat pe desktop iar butoanele pe o bară orizontală de unelte, ce sunt folosite pentru 

administrarea template-ului, sunt disponibile. 
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Citirea datelor în template 

 

Modificarea limitelor generale 

Citirea datelor pentru interfață 

Alege elementul ”Import” - ”Formatul DXF pt interfața” din meniul programului (”Fișier”) iar 

apoi selectează fișierul ce urmează a fi importat. 

Datele încărcate sunt afișate în fereastra de dialog, ce permite selectarea straturilor 

individuale pentru a fi citite secvențial în template. Toate datele sunt încărcate întotdeauna în 

program astfel încât selectarea straturilor să poată fi modificată în orice moment. 

Aceeași fereastră permite de asemenea determinarea unităților folosite în crearea fișierului 

DXF. Programul va încerca să estimeze, dar este necesară verificarea dacă unitățile au fost 

introduse corect. Structura poate fi de asemenea deplasată. Programul oferă următoarele 

opțiuni: 

 Nu deplasa – această opțiune citește datele în aceeași manieră în care au fost introduse 

 Automat de la zero – această opțiune deplasează colțul stânga al structurii în originea 

sistemului de coordonate 

 Introducere – această opțiune permite definirea deplasării manual  

În momentul importării datelor, este posibilă ajustarea limitelor generale în funcție de datele 

importate – acest fapt este folositor în mod particular în cazul definiri unei noi sarcini. 
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Nu toate layer-ele structurii pot fi încărcate cu succes, de aceea programul permite folosirea 

fișierului DXF ca template. 

 

Citirea datelor pentru interfață 

 

Atenționare – importarea datelor în template 

Introducerea datelor folosind un template 

Introducerea datelor folosind un template este în principiu aceeași ca introducerea standard a 

datelor în program. Principala diferență constă în posibilitatea adăugării de puncte din template 

în datele ce sunt introduse. În timpul introducerii, cursorul mouse-ului are forma de cruce axială 

– în momentul măririi template-ului, acesta se transformă într-o cruce mică, iar axele dispar. În 

momentul introducerii unui punct ( folosind butonul click stânga al mouse-ului) punctul din 

template este introdus ( punctul introdus are acum aceleași coordonate ca punctul din template). 

Pentru accelerarea introducerii liniilor individuale este utilă folosirea uneltelor de zoom. După 

ce interfața este introdusă, procedura poate fi aplicată pentru introducerea altor entități. În 

timpul introducerii este posibilă modificarea template-ului în orice moment. 
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Introducerea datelor folosind un template 

Modificarea template-ului în timpul introducerii datelor 

În momentul introducerii datelor, template-ul poate fi modificat în orice moment. În special, 

apăsarea butonului ”Modifică” din bara de unelte ”Template DXF” deschide o fereastră de 

dialog cu layerele template-ului. De exemplu, pentru introducerea ancorelor, este posibilă 

dezactivarea tuturor ancorelor cu excepția ancorelor – introducerea ancorelor devine simplă și 

clară. 

 

Activarea și dezactivarea layerelor din template 
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Afișarea după modificarea layer-elor din template 

Exportarea DXF 

Pentru a acționa, se folosește meniul programului (elementul ”Fișier”), elementele 

”Exportare”, ”Format DXF”. În continuare se alege numele fișierului ce va fi exportat. 

Folosind o fereastră de dialog, programul furnizează informații referitoare la exportul de date 

realizat. 

 

Informațiile referitoare la exportul de date realizat 

Datele exportate pot fi verificate prin introducerea acestora din nou în program. 
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Verificarea datelor exportate 

Importarea LandXML 

Programul ”Teren” permite importarea datelor în format LandXML. Din meniul programului 

(”Fișier”) se alege elementul ”Importare”, ”Formatul LandXML”, urmând alegerea 

fișierului pentru importare. 

 

Importare LandXML 

Datele încărcate sunt afișate în fereastra de dialog, ce permite încărcarea layer-elor selectate ca 

puncte și interfețe. Aceeași fereastră permite modificarea unităților de măsură folosite în 

momentul creări fișierului LandXML. Structura poate fi de asemenea mutată. Programul oferă 

următoarele opțiuni: 

 Nu muta – această opțiune citește datele în același mod cum au fost introduse 
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 Automat de la zero – această opțiune mută colțul stânga al structurii în originea 

sistemului de axe 

 Introducere – această opțiune permite definirea deplasării manual 

În momentul importării datelor, este posibilă ajustarea limitelor generale în funcție de datele 

importate – acest fapt este folositor în mod particular în cazul definiri unei noi sarcini. 

Elemente LandXML suportate: Unități, Aliniamente, Puncte Cg, Parcele, Drumuri, 

Suprafețe, Studii. 

Elemente LandXML nesuportate: GradeModel, Curbe spirale cu excepția spiralelor Euler 

(clothoid spiral). 

 

Date citite 

Importarea gINT 

Programul face posibilă importarea datelor în format gINT (*.gi*). 

Formatul gINT (*.gi*) este folosit pentru procesarea și prezentarea datelor geotehnice, 

geologice și hidrologice. Informații detaliate referitoare la companie pot fi găsite la 

www.gintsoftware.com și www.fine.cz/gint . 

Meniul principal al programului (elementul ”Fișier”) conține elementele ”Importare” - 

”Format GI*”. 

Programul permite încărcarea a trei tipuri de fișiere din programul gINT: 

 *.GI1 – punctele terenului pentru programul ”Teren” 

 *.GI2 – profilul terenului și profilul litologic pentru toate programele 

 *.GI3 – date CPT pentru programul ”Piloți CPT” 
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Meniul ”Importare gINT” 

Importarea punctelor terenului 

Programul ”Teren” permite importarea punctelor suprafeței terenului. Fișierul gInt are în acest 

caz extensia *.gi1. Meniul principal al programului (elementul ”Fișier”) conține elementele 

”Import” - ”Format GI1 (gINT puncte de interfață) ”. Folosirea butonului ”Deschide” din 

fereastra ”Format GI1 (gINT puncte de interfață) ” face posibilă încărcarea fișierului gINT 

– importarea unui set de puncte ale suprafeței terenului. Folosind butonul ”Adaugă”,  se permite 

importarea în formatul gINT a unui număr variabil de interfețe. 

Folosirea butonului ”Deschide” din partea inferioară a ferestrei face posibilă, așa cum este 

descris mai sus, încărcarea ”Fișierului punctelor apei”. 

În timpul importării, programul transformă automat formatul unităților datelor importate în cele 

folosite în program. 

 

Fereastra ”Import de date în format gINT” 
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Importarea pământului și a profilului 

Folosirea butonului ”Deschide” din fereastra ”Importarea gINT (teren și profil)” face 

posibilă încărcarea fișierului gINT. Fișierul gINT are în acest caz extensia *.gi2. Lista de acțiuni 

”Profilul selectat” servește la alegerea profilului. Tipul de importare (Pământuri importate, 

Profil importat, Atribuire Import) este ales din pagina ”Parametrii importați”. 

În timpul importării, programul transformă automat formatul unităților datelor importate în cele 

folosite în program. 

Programul ”Teren” permite importarea mai multor profiluri (foraje) împreună (opțiunea 

”Toate profilurile” din lista ”Profil selectat”). Toate profilurile importate trebuie să aibă 

același număr de layere. Dacă profilurile conțin o ordine diferită a pământurilor, atunci 

atribuirea se face conform ultimului profil. 

 

Fereastra ”Importare gINT (teren și profil)” 

Ereditatea – etapă de construcție 

Pentru diferite tipuri de introducere (atribuire pământ, ancore, …) există întotdeauna o relație 

pe parcursul etapelor de construcție. Acestea sunt de două tipuri: 

Ereditate definită – (ancore, suprasarcini…) – aceste obiecte păstrează etapă în care au fost 

introduse. Totodată în această etapă ele pot fi editate. În toate etapele următoare, aceste obiecte 

pot fi fie eliminate sau este posibilă schimbarea unor anumite proprietăți (ex. schimbarea 

magnitudinii suprasarcinii). În momentul definirii unei noi etape de construcție, aceste obiecte 

sunt automat introduse în etapă. 

Ereditate automată – (atribuire pământ, profilul terenului, setări de analiză) – pentru aceste 

tipuri de introducere, proprietățile din etapa precedentă sunt preluate într-o etapă nouă. În 

momentul schimbării proprietăților din etapa curentă, programul procedează după cum 

urmează: 

 Dacă proprietatea din etapa următoare rămâne aceeași ca cea din etapa precedentă, 

aceasta primește calitatea de nou – această schimbare se aplică și etapelor următoare 

 Dacă proprietatea din etapa următoare diferă de cea din etapa precedentă (adică 

proprietatea din etapa următoare a fost deja schimbată) atunci această schimbare nu este 

preluată în etapele ulterioare. 
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Schimbările dintre etapele de construcție – ereditate automată 

Standardele și metodele de analiză 

Începând cu versiunea 15, programele GEO5 permit o setare globală a parametrilor standardelor 

și metodelor de analiză. 

În toate programele GEO5, acești parametrii pot fi specificați din chenarul ”Setări”, cel care 

permite utilizatorului : 

 Selectarea parametrilor de analiză în Lista de setări 

 Setările de memorare și administrare în Administratorul de setări 

 Crearea și administrarea Setărilor noi de utilizator 

Administratorul de setări 

Administratorul de setări reprezintă principala unealtă pentru administrarea diferitelor setări. În 

mod particular, permite utilizatorului: 

 Determinarea setărilor de vizibilitate din ”Lista de setări” (este realizată prin bifarea 

căsuței vizibil) 

 Vederea setărilor de bază ce sunt selectate pentru modelul curent ( disponibilă prin 

apăsarea butonului ”Vedere”) 

 Adăugarea setărilor utilizatorului (apăsarea butonului ”Adaugă” deschide fereastra ce 

conține o copie a setărilor curent selectate) 

 Editarea setărilor introduse (prin apăsarea butonului ”Editare”) 

 Ștergerea setărilor utilizatorului (prin apăsarea butonului ”Șterge”) 

În plus, administratorul de setări permite exportul și importul de setări memorate pe disk. 
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Fereastra ”Administrator” 

Exportul și importul de setări 

Setările utilizatorului din fereastra ”Administrator”  pot fi salvate într-un fișier (”Exportare”) 

în format *.g5c și *.xlm și încărcate ulterior (”Importare”) pe un alt calculator ce are instalat 

programele GEO5. Permite împărțirea setărilor de analiză între utilizatori, ex. în companii ce 

au mai multe licențe distribuite mai multor subdivizii. 

 

 

Exportare (Importare) a setărilor parametrilor de analiză 
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Lista de setări 

Fereastra ”Lista de setări” permite utilizatorului să aleagă setarea curentă, ce va conduce apoi 

atât calculul cât și verificarea pentru o sarcină dată. 

Lista conține două tipuri de setări: 

 De bază,  ce sunt predefinite și nu pot fi editate sau șterse 

 Utilizator, ce sunt definite de utilizator 

Lista este aplicabilă tuturor programelor GEO5, doar unele setări putând fi restricționate unui 

anumit program. 

Pentru claritate, doar setările ce sunt bifate în administratorul de setări ca fiind vizibile, sunt 

afișate. La prima rulare a programului, setarea vizibilitate este determinată în funcție de țara de 

destinație. Ulterior programul memorează schimbările realizate de utilizator. 

Pentru eficiență în folosirea programelor GEO5, este suficientă pentru majoritatea țărilor 

crearea uneia sau mai multor setări. Apoi, pentru soluția unei sarcini individuale, utilizatorul va 

selecta setarea corespunzătoare. Nu va mai fi necesară specificarea  metodei de analiză, 

valorilor coeficienților și metodologia de verificare. Astfel rezultă o metodă simplă și clară de 

lucru cu un anumit program. 

 

Fereastra ”Lista setări” 

Setările de analiză 

Setările de analiză sunt un set de date, ce sunt cruciale pentru realizarea diverselor calcule în 

program. Acestea includ: 

 Metode și teorie de analiză 

 Metodologia de verificare – calea de demonstrare a siguranței structurii (factorul de 

siguranță, stări limită, etc.) 

 Valorile factorilor parțiali de siguranță și gradul de siguranță pentru diverse situații de 

proiectare 
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O setare de analiză este în mod normal aceeași pentru un număr mare de sarcini – datorită 

acestui fapt, programul permite crearea unei liste de setări. Setările pot fi editate, exportate și 

importate în ”Administratorul de setări”. 

O setare poate fi validă pentru toate programele GEO5 sau pentru un singur program. 

 

Fereastra ”Editarea setărilor curente” 

Materiale și standarde 

Pagina servește pentru introducerea materialelor și standardelor de analiză pentru: 

 Structuri de beton 

 Structuri de beton ale culeelor podurilor 

 Coeficienții EC2 sunt menționați pentru analiza structurilor din beton în concordanță cu 

EN 1992-1-1.  

 Determinarea parametrilor secțiunii transversale – acest coeficient determină poziția 

secțiunii critice pentru calcularea momentului încovoietor din fundație. Valoarea 

predefinită pentru beton și stâlpi din beton armat este k=0. Pentru structurile din zidărie 

este recomandat ca valoarea coeficientului să fie egală cu 0.25. 
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Secțiunea critică pentru momentul de încovoiere maxim 

 Parametrul treptei k – acest parametru determină dacă armătura de rezistență a trptei 

este verificată sau nu Pentru trepte cu x ≤ k*t, verificarea nu este realizată. În 

momentul alegerii opțiunii ”în concordanță cu standardul”, parametrul treptei este 

automat calculat în concordanță cu standardele pentru dimensionarea structurilor din 

beton armat. În momentul alegerii opțiunii ”introducere parametru” valoarea 

parametrului k este introdusă de utilizator. Parametrul pentru trepte scurte este 

considerat pentru analiza peretelui și pentru analiza fundațiilor de suprafață 

 

Schema pentru determinarea parametrului treptei 

 Structuri din zidărie ( definite doar în programul ”Zid de sprijin din zidărie”) 

 Structuri din oțel (definite doar în programele ”Placă” și ”Verificarea pereților de 

sprijin” 

 Încărcări și combinații (definite doar în programele ”Placă” și ”Grindă”) 

 AASHTO – permite reducerea fricțiunii dintre interfețele pământ-pământ in analiza 

zidurilor cu valoarea: 

𝛿 =
2

3
𝜑 

 SNiP – permite introducerea coeficienților de proiectare pentru standardul 

rusesc SNiP. 
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Fereastra ”Adaugă setări curente” – Tab-ul Materiale și standarde 

Analiză zid 

Pagina ajută la introducerea parametrilor pentru analiza zidurilor: 

 Calculul presiunii active a pământului (Caquot, Coulomb (CSN 730037), 

Müller-Breslau (DIN 4085), Mazindrani (Rankine), Absi) . 

 Calculul presiunii pasive a pământului (Caquot-Kerisel (CSN 730037), Müller-

Breslau, Solo;ovski (DIN 4085), Mazindrani (Rankine), Absi) . 

 Analiza seismică (Mononobe-Okabe, Arango) 

 Forma penei de pământ (considerare oblică, considerare verticală). 

 Excentricitatea permisă – pentru presupunerea tensiunii de contact la partea 

inferioară a tălpii fundației, valoarea maximă admisă a excentricității este 

cuprinsă între 0.1 și 0.4. 

 Stabilitate internă – acest mod de calculare este adoptat în ”Zid MSE”. Suprafața 

de alunecare are o formă diferită (dreaptă, frântă) în funcție de standardul de 

calcul ales. 

 Conceptul de înălțime de rezemare – reprezintă modul de analiză al zidurilor 

prefabricate conform AASHTO, în care forța gravitațională favorabilă a unei 

părți a structurii este redusă. Acest concept este adoptat în programul ”Zid de 

sprijin din gabioane”. Acest program permite de asemenea introducerea 

”Coeficientului de reducere la contactul bază - teren”. 

 În cazul metodologiei de verificare conform stării limită  și factorului de 

siguranță, este posibilă reducerea parametrilor interfeței fundație – pământ. 
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Coeficientul de reducere a interfeței structură – pământ, μ, reprezintă procentul 

de rezistență la alunecare a structurii față de translare în contactul cu pământul. 

 În momentul rulării analizei de verificare conform teoriei stărilor limită, 

programul activează reducerea tangentei unghiului de frecare internă φ, 

implicând coeficientul γmφ. 

 Metodologia de verificare (factor de siguranță, stări limită ultime, analiză 

conform EN 1997, analiză conform LRFD, analiză conform standardelor 

chinezești) 

 Situațiile de proiectare sunt menționate pentru toate metodologiile de verificare. 

 

 

Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Analiza zidului” 
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Excavații 

Pagina tab-ului servește introducerii parametrilor pentru analiza excavațiilor și presiunilor 

pământului: 

 Calculul presiunii active a pământului (Caquot, Coulomb (CSN 730037), Müller-

Breslau (DIN 4085), Mazindrani (Rankine), Absi) . 

 Calculul presiunii pasive a pământului (Caquot-Kerisel (CSN 730037), Müller-Breslau, 

Solo;ovski (DIN 4085), Mazindrani (Rankine), Absi) . 

 Analiza seismică (Mononobe-Okabe, Arango) 

 Forma penei de pământ (considerare oblică, considerare verticală). 

 Reducerea coeficientului de pat pentru pereții de sprijin – această funcție este 

disponibilă doar în programul ”Verificarea pereților de sprijin”, în care, în timpul 

analizei ancorajelor, programul reduce automat valorile coeficientului de pat   

 Metodologia de verificare (factor de siguranță, stări limită ultime, analiză conform EN 

1997, analiză conform LRFD, analiză conform standardelor chinezești) 

 Situațiile de proiectare sunt menționate pentru toate metodologiile de verificare. 

 

Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Excavații” 

Analiza de stabilitate 

Tab-ul analiza stabilității servește pentru introducerea parametrilor: 

 Analiză seismică (Standard, JTJ 004-89, SL 203-97) 

 Metodologia de verificare (factor de siguranță, stări limită ultime, analiză conform EN 

1997, analiză conform LRFD, analiză conform standardelor chinezești) 

 Situațiile de proiectare sunt menționate pentru toate metodologiile de verificare. 

 Butoanele ”Metode de analiză considerând suprafață poligonală de alunecare” și 

”Metode de analiză considerând suprafață circulară de alunecare” deschid ferestre ce 

permit alegerea metodei de analiză. Programul permite calcularea pentru o suprafață de 

alunecare (poligonală, circulară) a tuturor metodelor de analiză. Totuși, unele dintre 

metode sunt puțin exotice, fiind cunoscute doar în țara lor de origine. De aceea 

metodele, ce nu îl interesează pe utilizator, pot fi dezactivate. 
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Fereastra ”Metode de analiză considerând suprafață poligonală de alunecare” – 

selectarea metodei de analiză 

 

Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Analiza stabilității” 

Tasarea 

Acest tab servește la introducerea parametrilor pentru analiza tasărilor: 

Metodele de analiză: 

 CSN 73 1001 (Analiza folosind modulul edometric) 

 Analiză folosind coeficientul de compresibilitate 

 Analiză folosind indicele de compresibilitate 

 NEN (Buismann, Ladde) 

 Modelul soft soil 

 Teoria Janbu 

 Analiza folosind constrained modulus 

Restricționarea zonei de influență: 

 bazată pe rezistența structurală 

 bazată pe procentul σor (coeficientul de restricționare a zonei de influență este introdus 

în procente ) 
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Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Tasare” 

Fundații de suprafață 

Acest tab servește pentru introducerea parametrilor pentru analiza capacității portante a 

fundațiilor: 

Analiza pentru condiții drenate: 

 abordarea standard 

 CSN 73 1001 

 PM-81B-03020 

 IS:64030-1981 

 EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

 NCMA 

 GB 50007-2002 

 SNiP 2.02.01-83 

Analiza pentru condiții nedrenate: 

 abordarea standard 

 CSN 73 1001 

 IS:64030-1981 

 EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Analiza tălpii fundației pe strat de rocă: 

 abordarea standard 

 CSN 73 1001 

 EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Analiza la subpresiune 

 abordarea standard 

 metoda cu con 

 DL/T 5219-2005 

Excentricitate admisă – pentru atribuirea excentricității fundației este presupusă o valoarea 

maximă admisă cuprinsă între 0.1 și 0.4. 
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Metodologia de verificare (factor de siguranță, stări limită ultime, analiză conform EN 1997, 

analiză conform LRFD, analiză conform standardelor chinezești) 

Situațiile de proiectare sunt menționate pentru toate metodologiile de verificare. 

 

Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Fundații de suprafață” 

Piloți 

Acest tab servește la introducerea parametrilor pentru analiza piloților: 

Analiza pentru condiții drenate: 

 CSN 73 1002 

 Tensiuni efective 

 NAVFAC DM 7.2 

Analiza pentru condiții nedrenate: 

 Tomlinson 

 NAVFAC DM 7.2 

Curba tasare-încărcare: 

 Neliniar (Masopust) 

 Liniar (Poulos) 

Capacitatea portantă orizontală: 

 pământ elastic (metoda p-y ) 

 metoda Broms 

Metodologia de verificare (factor de siguranță, stări limită ultime, analiză conform EN 1997, 

analiză conform LRFD, analiză conform standardelor chinezești) 
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Situațiile de proiectare sunt menționate pentru toate metodologiile de verificare. 

 

Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Piloți” 

Piloți CPT 

Tab-ul servește la introducerea parametrilor pentru analiza piloților CPT 

Metodologia de verificare (factorul de siguranță, stări limită, NEN 6743, EN 1997-2). 

Tipuri de analiză: 

 EN 1997-2 

 NEN 6743 

 LCPC (Bustamante) 

 Schmertmann 

 
 

Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Piloți CPT” 
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Micropiloți 

Acest tab servește la introducerea parametrilor pentru analiza micropiloților: 

Calculul capacității portante la partea superioară: 

 metoda geometrică (Euler) 

 teoria Salas 

 teoria Véas – Souche 

Calculul capacității portante la partea inferioară: 

 Teoria Lizzi 

 Teoria Littlejohn 

 Teoria Bowles 

 Teoria Zweck 

 Teoria Véas 

 Rădăcina în stâncă 

 Bustamante (SPT, presiometru Ménard) 

Metodologia de verificare (factorul de siguranță, stări limită ) 

Situațiile de proiectare sunt menționate pentru toate metodologiile de verificare. 

 

Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Micropiloți” 

Grup de piloți 

Tab-ul servește la introducerea parametrilor pentru analiza grupului de piloți: 

 Analiza pentru condiții drenate: CSN 73 1002, Tensiuni efective, NAVFAC DM 7.2 

 Eficiența grupului de piloți: UFC 3-220-01A, La Barré (CSN 73 1002), Seiler-Keeney, 

eficiența introducerii 

 Metodologia de verificare (factorul de siguranță, stări limită, analiză conform EN 1997)  

 Situațiile de proiectare sunt menționate pentru toate metodologiile de verificare. 
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Fereastra ”Adaugă setări” – Tab-ul ”Grup de piloți” 

Adăugarea de noi setări 

Programul conține un număr relativ mare de setări de bază aplicabile diferitelor țări și 

abordărilor teoretice. În ciuda acestora, este posibil ca mulți utilizatori să dorească modificarea 

sau crearea de setări proprii. 

O setare poate fi validă pentru toate programele GEO5 sau doar pentru unul din ele (acest lucru 

poate fi specificat în colțul dreapta sus al ferestrei) 

Apăsarea butonului ”Adaugă la administrator” deschide fereastra ce afișează setările curente 

ale programului: 

 Plecând de la faptul că setarea ”Introdus pentru sarcina curentă” este setarea curentă, 

fereastra este deschisă în regimul corespunzător programului curent 

 Plecând de la faptul că setarea curentă este selectată din lista de setări, o copie cu 

aceleași valori este deschisă. 

După editarea și specificarea numelui noi setări, această setare este salvată în ”Administratorul 

de setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă”, putând fi astfel selectată ulterior din  ”Lista de 

setări”. 

Setările definite de utilizator sunt potrivite de exemplu pentru: 

1) În funcție de investitor: 

 Setări pentru autostrăzi  

 Setări pentru căi ferate 

 Setări pentru construcții 

2) În funcție de metoda de analiză 

 Analiză bazată pe Mazindrani 

 Analiză bazată pe Coulomb 
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3) Setare individuală 

Scopul este acela de a crea o listă de setări astfel încât utilizatorul să nu fie nevoit să introducă 

foarte multe tipuri de analize cu coeficienții adiacenți. Setările create pot fi ”Exportate”, fiind 

astfel disponibile mai multor utilizatori.  

Importul datelor mai vechi 

Datele din versiuni mai vechi de programe GEO5 sunt, după importare în versiuni mai noi ca 

versiunea 15, transformate automat în noul format. Importarea se realizează urmărind următorii 

pași: 

 Datele vechi împreună cu setările programelor sunt încărcate în program. 

 Datele încărcate sunt comparate cu setările vizibile din lista de setări. Dacă o setare este 

compatibilă cu una din lista de setări, această setare este adoptată ca setare curentă iar 

importarea este finalizată. 

 Datele încărcate sunt comparate cu toate setările din administratorul de setări. Dacă 

datele sunt compatibile cu una din lista de setări, acea setare este adoptată și marcată ca 

vizibilă. 

 Dacă programul nu găsește setări compatibile, setarea datelor încărcate este memorată 

ca ”Introdusă pentru sarcina curentă”. În acest caz, este recomandabilă crearea unei 

noi setări definite de utilizator, plecând de la aceasta. 

În majoritatea cazurilor, programul  încarcă datele astfel încât rezultatul este identic cu 

rezultatul versiunii originale. Nu în ultimul rând, câteva excepții există pentru care 

compatibilitatea nu a putut fi realizată. 

Diferențele setărilor dintre versiunea 15 și versiuni mai vechi 

În timpul încărcării unui fișier dintr-o versiune mai veche, setările rămân aproape întotdeauna 

aceleași ca cele din versiunile precedente. Setările nu sunt compatibile în următoarele cazuri: 

1. În analizele conform factorul de siguranță sau teoria stărilor ultime în situația în care 

unii coeficienți au fost specificați în etape diferite de construcție. În acest caz programul 

adoptă setările primei etape și le atribuie situațiilor de proiectare permanente sau 

variabile. Setările din alte etape de construcție nu sunt încărcate și deci este necesară 

introducerea lor în situația de proiectare corespunzătoare manual. 

2. În programul ”Taluzuri țintuite”, în realizarea analizelor de verificare conform teoriei 

stărilor limită, coeficientul de reducere a greutății proprii a pământului din spatele 

structurii este diferit de 1. Acest coeficient a fost eliminat începând cu versiunea 15. 

Pentru menținerea acelorași rezultate, este necesară introducerea greutății modificate a 

pământului în chenarul ”Pământuri” 

3. Programele ”Presiunea Pământului”, ”Proiectarea pereților de sprijin”, 

”Verificarea pereților de sprijin”, analiza bazată pe EN 1997, abordarea de calcul 2, 

introduce un nou factor, Factorul parțial de reducere a rezistenței pământului (γRe), 

ce reduce mărimea presiunii pasive a pământului. Valoarea predefinită a acestui 

coeficient este de 1.4. Pentru menținerea acelorași rezultate, este necesară introducerea 

valorii acestuia în fereastra ”Analiza presiuni”, valoare egală cu 1. 
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Metodologia de verificare 

Programul permite verificarea structurii în concordanță cu patru metodologii: 

 Verificarea conform factorului de siguranță 

 Verificarea conform stărilor limită 

 Verificarea conform EN 1997 

 Verificarea conform LRFD 

Anume calcule (ex. calculul presiunilor, determinarea capacității portante) sunt aceleași pentru 

toate cele patru metodologii – ele diferă doar în sensul introducerii coeficienților de proiectare, 

a combinațiilor și a procedurii de verificare a stabilității structurii. 

Analiza conform factorului de siguranță 

Metodologia de verificare bazată pe factorul de siguranță este din punct de vedere istoric cea 

mai veche și mai răspândită abordare pentru verificarea stabilității structurii. Principalul avantaj 

îl reprezintă simplitatea acestei metode. 

În general, siguranța este furnizată folosind factorul de siguranță: 

𝐹𝑆 =
𝑋𝑟𝑒𝑧

𝑋𝑑𝑒𝑧
> 𝐹𝑆𝑛𝑒𝑐 

Unde: 

FS – factorul de siguranță 

Xrez – o variabilă rezistivă cedării (forță de rezistență, capacitate) 

Xdez – o variabilă ce cauzează cedarea (forță de alunecare, tensiune) 

FSnec – factorul de siguranță necesar. 

În realizarea analizei folosind ”Factorul de siguranță”, nici încărcarea și nici parametrii 

pământului nu sunt afectați de coeficienți de proiectare. 

Descrierea detaliată pentru fiecare program și tip de structură pot fi găsite în capitolele rezervate 

fiecărui program. 

Analiza conform teoriei stărilor limită 

Metodologia de verificare bazată pe teoria stărilor limită asigură siguranță prin compararea 

variabilelor de rezistență (rezistență, capacitate portantă) și variabilele ce cauzează cedarea 

(forța de alunecare, tensiuni). 

𝑋𝑟𝑒𝑧 > 𝑋𝑑𝑒𝑧 

Unde:  

Xrez – o variabilă rezistivă cedării (forță de rezistență, capacitate) 

Xdez – o variabilă ce cauzează cedarea (forță de alunecare, tensiune) 
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Xrez este determinată din parametrii de proiectare ai pământului și încărcărilor: 

 Parametrii pământului sunt reduși de coeficienții corespunzători 

 Acțiunile sunt amplificate cu coeficienții corespunzători 

Xdez este determinată plecând de la următoarele presupuneri: 

 Parametrii pământului sunt reduși de coeficienții corespunzători 

 Rezistența structurală calculată este redusă de un coeficient corespunzător 

În general, se poate spune că verificarea conform teoriei stărilor limită este o abordare mai 

modernă în comparație cu metoda factorului de siguranță. Totuși această metodă este mai puțin 

clară. 

Standardele actuale folosite pentru verificarea siguranței (EN 1997, LRFD),au pornit de la 

conceptul de stări limită. În plus, acestea introduc valori diferite pentru coeficienții parțiali ai 

acțiunilor favorabile și nefavorabile. 

Descrierea detaliată pentru fiecare program și tip de structură pot fi găsite în capitolele rezervate 

fiecărui program. 

Verificarea conform EN 1997 

Proiectarea unei structuri conform EN 1997-1 urmărește analiza stărilor limită. Factorii parțiali, 

cei care afectează valorile caracteristice ale încărcărilor, materialelor și rezistenței, sunt 

introduși în analiză în funcție de ”Abordarea de calcul”. 

Factorii parțiali sunt aceeași pentru toate analizele dintr-un anumit program. Totuși, o situație 

de proiectare poate fi selectată pentru o anumită etapă. 

Programele pot fi grupate în mai multe categorii în funcție de abordare: 

 Analiza zidurilor, structurilor de sprijin (Ziduri, Taluzuri țintuite) 

 Analiza pereților de sprijin (Proiectarea pereților de sprijin, Verificarea pereților de 

sprijin, Presiunea pământului) 

 Analiza fundațiilor (Fundații de suprafață, Piloți) 

 Analiza stabilității taluzurilor 

Factorii parțiali 

Fereastra ”Setări” servește la introducerea, pentru analiza bazată pe EN 1997, a factorilor 

parțiali. 

Lista de acțiuni ”Abordarea de calcul” permite alegerea uneia din cele trei ”Abordări de 

calcul”. În funcție de abordarea aleasă, fereastra afișează factorii parțiali pentru acțiuni, 

materiale sau rezistențe și coeficienții de combinații pentru acțiuni variabile. 

Secțiunea de introducere a factorilor parțiali pentru acțiuni, servește de asemenea pentru 

introducerea factorilor de reducere a acțiunii apei. 

”Administratorul de setări” și ”Lista de setări” conțin un număr mare de setări predefinite pentru 

diverse țări din UE – setările EN 1997 în concordanță cu anexele naționale. În majoritatea țărilor 
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este menționată o abordare de calcul în funcție de anexă și de programul folosit – unele setări 

predefinite sunt disponibile doar pentru anumite țări. 

Programul permite introducerea fiecărui set de parametri de 4 ori – pentru diferite situații de 

proiectare. Programul adoptă apoi coeficienții în funcție de situația de proiectare selectată în 

chenarul ”Setările etapei”. 

 

Fereastra ”Adaugă setări” – introducerea factorilor parțiali pentru analiza conform EN1997 

Abordarea de calcul 

EN 1997-1 introduce trei abordări de calcul în analiză, acestea fiind diferite prin aplicarea 

factorilor parțiali. 

Conform EN 1997-1 factorii parțiali sunt în general aplicați încărcărilor sau efectului acestora, 

proprietăților terenului de fundare sau rezistenței terenului de fundare. Valorile coeficienților 

diferă nu doar în funcție de abordarea de calcul, dar și în funcție de tipul de analizei geotehnice 

(structură de sprijin, piloți, etc.). Valorile coeficienților parțiali sunt în general specificate în 

Anexa A a Eurocodului sau în anexa națională. Programul afișează  automat coeficienții 

necesari în funcție de abordarea de calcul sau de alegerea altor parametri din setări. 

Referitor la faptul că anumite abordări de calcul  introduc factorii parțiali în analiză într-o 

manieră diferită (ex. factorii parțiali ai acțiunilor pe o structură și rezistența structurii rezulte 

sau acțiunile și parametrii pământului), este logic că rezultatele acestei abordări  pot fi 

considerabil diferite. Dacă Anexa Națională nu recomandă anumite valori pentru o anumită 

lucrare geotehnică, rămâne la atitudinea proiectantului alegerea abordării de calcul. 

 Abordarea de calcul 1 – verificarea este realizată pentru două seturi de coeficienți 

(Combinația 1 și Combinația 2) folosite în două analize diferite. Coeficienții sunt 

aplicați acțiunilor și parametrilor materialelor. 
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 Abordare de calcul 2 – Aplică factorii parțiali încărcărilor și rezistențelor materialelor 

(capacitatea portantă) 

 Abordarea de calcul 3 – Aplică factorii parțiali încărcărilor și în același timp și 

materialelor (parametrii pământului). 

 

Fereastra ”Adaugă setări”, analiza conform EN 1997 – alegerea abordării de calcul 

Abordarea de calcul 1 

Analiza de verificare este realizată pentru două seturi de coeficienți (Combinația 1 și 

Combinația 2) folosite în două analize separate. Pentru combinația 1, factorii parțiali sunt 

aplicați doar încărcărilor, coeficienții următori având valoare 1. Pentru combinația 2, factorii 

parțiali sunt aplicați parametrilor materialului (parametrii pământului) și acțiunilor variabile, 

ceilalți coeficienți având valoarea 1. 

În programul analiza pereților, în cadrul analizei de stabilitate, ambele combinații sunt folosite, 

rezultatele fiind afișate pentru cazul cel mai defavorabil. Detalierea rezultatelor pentru ambele 

combinații este disponibilă în protocolul de afișare. 

Această abordare nu este aplicabilă programului ”Verificare Pereți”. Combinația pentru care 

analiza trebuie realizată trebuie selectată din setări. 

Programele ”Fundații de suprafață” și ”Piloți” necesită specificarea încărcării de serviciu chiar 

și pentru analiza de capacitate portantă. Încărcarea de proiectare este adoptată cu combinația 1, 

iar încărcarea de serviciu cu combinația 2. 
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Introducerea factorilor parțiali pentru abordarea de calcul 1 

Abordarea de calcul 2 

Abordarea de calcul 2 aplică factorii parțiali acțiunilor încărcărilor și rezistenței materialelor 

(capacitatea portantă). 

 

Introducerea factorilor parțiale pentru abordarea de calcul 2 

Abordarea de calcul 3 

Abordarea de calcul  aplică factorii parțiali acțiunilor încărcărilor și în același timp materialului 

(parametrii pământului). 
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În opoziție cu celelalte abordări de calcul, aceasta se evidențiază prin încărcarea geotehnică – 

Starea GEO (încărcările cauzate de pământ – ex. presiunea pământului, presiunea cauzată de 

suprasarcină) și acțiuni aplicate structurii – Starea STR (programul ia în considerare 

greutatea proprie a structurii, forțele introduse ce acționează pe structură, ancorele, armăturile 

geo). Un set diferit de coeficienți, specificat in fereastra ”Factori parțiali” este folosit pentru 

fiecare tip de încărcare. Factorii parțiali aplicați încărcărilor geotehnice sunt în general mai mici 

decât cei aplicați încărcărilor structurii. 

 

Introducerea factorilor parțiali pentru abordarea de calcul 3 

Anexa națională 

Anexa națională  oferă detalii în legătură cu modul de aplicare al Eurocodului la nivel național. 

Anexa națională determină astfel alegerea factorilor parțiali la nivel național și aplicarea 

abordărilor de calcul pentru diverse lucrări geotehnice. Datorită faptului că conținutul unor 

anexe naționale din unele state membre nu este definitivat, anexele naționale nu sunt 

implementate în programe pentru toate statele membre. 

Diversele anexe naționale pot fi selectate din setările predefinite disponibile în administratorul 

de setări și în lista de setări. 

Setări noi pot fi create de utilizator plecând de la setările existente, astfel încât definirea 

propriilor Anexe Naționale este posibilă. 

Factorii parțiali ai apei 

Factorii parțiali pentru acțiunea apei ajustează mărimea forței datorată acțiunii apei, respectiv 

mărimea presiunii apei din pori. 
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Factorii parțiali aplicați acțiunii apei 

Factorul parțial al acțiunii apei poate fi introdus, de moment ce EN 1997 oferă câteva căi de 

luare în calcul a influenței apei. Cele două abordări de bază sunt: 

 Varianta 1 – coeficientul acțiunii apei este setat la 1.3 sau 1.35, în funcție de anexa 

națională. În acest caz nivelul pânzei freatice este luat în considerare și influența acestuia 

este multiplicată cu factorul de siguranță introdus. 

 Varianta 2 – coeficientul acțiunii apei are valoare 1, cu alte cuvinte acțiunea apei nu este 

luată în considerare în analiză. În acest caz nivelul maxim admis al nivelului apei trebuie 

luat în considerare. 

 

Factorii parțiali pentru apă 

Selectarea unei anumite opțiuni pentru verificare rămâne la alegerea utilizatorului. 

În cazul alegerii ambelor opțiuni, este recomandabilă introducerea a două setări în 

”Administratorul de setări”, ce diferă prin mărimea coeficientului γw. 

 

 

Lista de setări – presetarea pentru ambele variante ale  

factorului parțial pentru acțiunea apei 
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Analiza pereților (structuri de sprijin) 

Analiza conform EN 1997 introduce factorii parțiali conform abordării de calcul (DA) alese. 

Proiectarea unei structuri conform EN 1997-1 urmărește analiza stărilor limită. 

Reducerea încărcărilor (DA1, DA2, DA3): 

Toate abordările de calcul consideră factorii parțiali de reducere a încărcărilor. Aceștia sunt 

folosiți pentru înmulțirea tuturor forțelor ce intră în analiză. Pentru verificarea diferitelor 

moduri de cedare, programul determină daca forța sau presiunea acționează favorabil sau 

defavorabil. În funcție de această determinare, acțiunile sunt înmulțite cu factorul parțial 

corespunzător. Informațiile referitoare la factorul parțial sunt memorate în protocolul de 

analiză. 

 

Protocolul de analiză 

Chenarul analizei permite definirea ”Acțiunilor variabile secundare” – factorii parțiali 

corespunzători sunt înmulțiți prin combinarea coeficienților încărcărilor. 

În analiza structurilor de sprijin, acțiunea apei și de asemenea determinarea factorului parțial 

corespunzător, devin foarte importante. 

Reducerea parametrilor materialului (DA1, DA3): 

Parametrii pământului sunt reduși automat cu factorii parțiali corespunzători. 

Reducerea rezistenței (DA2): 

Mărimea corespunzătoare a forțelor rezistive, momentul și capacitatea portantă sun reduse. 

În analiza conform abordării de calcul 1, toate verificările sunt realizate de două ori, pentru 

fiecare combinație de încărcare. Pentru o stare limită dată, cea mai mare valoare a tensiunii este 

afișată pe ecran. 

Analiza pereților de sprijin 

Analiza conform EN 1997 introduce factorii parțiali în concordanță cu abordarea de calcul 

aleasă (DA). 

Proiectarea unei structuri conform EN 1997-1 urmărește analiza conform stărilor limită. 

Reducerea încărcărilor (DA1, DA2, DA3): 
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În programele ce consideră presiunea pământului în analiză (Presiunea pământului, 

Proiectarea Pereților, Verificarea pereților), factorii parțiali sunt folosiți pentru înmulțirea 

componentelor presiunii ce acționează asupra structurii. 

Presupunerea analizei este aceea că presiunea activă acționează nefavorabil, în timp ce 

presiunea pasivă acționează favorabil. Diferitele diagrame de presiune sunt astfel înmulțite de 

factorul parțial corespunzător. 

Reducerea parametrilor pământului (DA1, DA3): 

Parametrii pământului sunt reduși automat cu factorii parțiali corespunzători. 

Reducerea rezistenței (DA2): 

Factorul parțial reduce presiunea pasivă a pământului din fața structurii. 

Concret, DA1 - combinația 2, DA2 și DA3 cresc valoarea presiunii active și reduc valoarea 

presiunii pasive, în timp ce DA1 – combinația 1 crește doar valoarea presiunii active. 

Această abordare schimbă în unele cazuri comportamentul structurii și poate furniza rezultate 

eronate, de aceea trebuie acordată o atenție deosebită reducerii parametrilor introduși. 

 

Răspunsul peretelui de sprijin sub descărcare 

Analiza fundațiilor (fundații de suprafață, piloți) 

Analiza conform EN 1997 introduce factorii parțiali în concordanță cu abordarea de calcul 

aleasă (DA). 

Proiectarea unei structuri conform EN 1997-1 urmărește analiza conform stărilor limită. 

Reducerea încărcărilor (DA1, DA2, DA3): 

Încărcările asupra fundației sunt considerate ca rezultatul analizei suprastructurii. 

 Cazurile de încărcare sunt determinate în concordanță cu EN 1990:2002 

 Combinațiile cazurilor de încărcare sunt determinate conform EN 1991 

Rezultatele combinațiilor calculate sunt introduse în programele Fundații de suprafață și 

Piloți. 

Este luată în calcul fie încărcarea de proiectare ( analiza de capacitate portantă, dimensionarea 

tălpii), fie încărcarea de serviciu (analiza tasărilor). În abordarea de calcul 1, analiza este 

realizată pentru ambele cazuri (combinația 1 și combinația 2). 
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Doar greutatea proprie a structurii sau greutatea pământului de deasupra tălpii fundației este 

înmulțită cu factorii parțiali în program. Încărcarea de calcul trebuie să fie determinată conform 

standardelor EN 1990 și EN 1991 – fiecare componentă a încărcării trebuie înmulțită cu factorul 

parțial corespunzător – programul nu modifică încărcarea introdusă. 

Reducerea parametrilor de material (DA1, DA3): 

Parametrii pământului sunt reduși automat cu factorii parțiali corespunzători. 

Reducerea încărcărilor (DA2) pentru piloți (DA1, DA2, DA3): 

Programul ”Piloți” presupune factorii parțiali ca fiind dependenți de tipul de pilot (forat, CFA). 

Fereastra servește la definirea tuturor factorilor parțiali. Analiza adoptă apoi factorii parțiali ce 

depind de tipul de pilot selectat din chenarul ”Geometrie”. Verificarea pilotului la întindere 

consideră întotdeauna greutatea proprie a pilotului. Pentru verificarea la compresiune, 

greutatea proprie a pilotului poate fi neglijată cu ajutorul setărilor din chenarul ”Încărcări”. 

Analiza de verificare este realizată conform teoriei stărilor limită. 

Capacitățile portante verticale și orizontale sunt reduse în programul ”Fundații de suprafață”. 

Analiza stabilității taluzului 

Analiza conform EN 1997 introduce factorii parțiali în concordanță cu abordarea de calcul 

aleasă (DA). 

Proiectarea unei structuri conform EN 1997-1 urmărește analiza conform stărilor limită. 

Reducerea încărcărilor (DA1, DA2, DA3): 

Încărcările ce acționează asupra structurii sunt afectate în analiză de factorii parțiali de 

siguranță. În funcție de înclinarea suprafeței de alunecare, programul evaluează dacă forța de 

gravitație ce acționează asupra unui bloc dat este favorabilă sau nu. Dacă forța favorabilă este 

mai mare decât cea nefavorabilă, atunci programul adoptă coeficientul favorabil. Astfel 

greutatea blocului este pre-înmulțită cu factorul parțial de siguranță pentru încărcarea 

permanentă. 

Acțiunea apei  este afectată de factorul parțial, cel ce înmulțește presiunea porilor rezultată și 

forțele datorate apei de deasupra terenului. 

 

Determinarea dacă acțiunea forțelor este favorabilă sau nu 

Pentru introducerea suprasarcinii, programul evaluează inițial dacă aceasta acționează favorabil 

sau nu, iar apoi înmulțește încărcarea cu factorul parțial corespunzător. 
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Reducerea parametrilor de material (DA1, DA3): 

Parametrii pământului sunt reduși automat cu factorii parțiali corespunzători. 

Reducerea rezistențelor (DA2): 

Rezistența unei suprafețe de alunecare este redusă. 

Atenție ! Calculul stabilității taluzurilor conform DA2 sau DA1 (combinația 1) folosind 

parametrii totali  conduce la rezultate nerealiste. Acestea sunt cauzate de reducerea diferită 

a greutății proprii a masivului (favorabile și nefavorabile). Pentru adoptarea abordării 

menționate precedent este recomandată ajustarea manuală a factorilor parțiali (ex. creșterea 

factorului parțial al rezistenței suprafeței de alunecare și scăderea factorului parțial al 

încărcărilor). 

Combinații de încărcări 

Încărcările ce acționează simultan sunt introduse în analiză cu ajutorul combinațiilor definite în 

EN 1990. Majoritatea încărcărilor sunt considerate ca fiind permanente. Suprasarcinile și forțele 

introduse pot fi considerate încărcări variabile. Programul determină automat valorile factorilor 

parțiali ținând cont de modul de comportare al încărcării (favorabil sau defavorabil). 

Inițial încărcările variabile sunt considerate primare. Nu în ultimul rând, chenarele ”Verificare” 

și ”Dimensionare” permit considerarea încărcărilor variabile ca fiind secundare – o astfel de 

încărcare este apoi înmulțită cu coeficientul parțial corespunzător. Dacă toate încărcările sunt 

considerate în combinația de bază ca fiind secundare, programul afișează un avertisment, iar 

verificarea nu este acceptată. 

Patru tipuri de combinații pot fi menționate în chenarul ”Setările etapei”: 

Proiectarea la situații permanente și variabile: 

∑ 𝜸𝑮,𝒋 × 𝑮𝒌,𝒋 +

𝒋≥𝟏

𝜸𝑸,𝟏 × 𝑸𝒌,𝟏 + ∑ 𝜸𝑮,𝒊 × 𝑸𝒌,𝒊 × 𝝍𝟎,𝒊

𝒊>𝟏

 

Unde: 

- Gk,j – valoarea caracteristică a încărcării permanente j 

- γG,j – factorul parțial de siguranță al încărcării permanente j 

- Qk,1 – valoarea caracteristică a încărcării variabile pricipale 

- γQ,1 – factorul parțial de siguranță al încărcării variabile principale 

- Qk,i – valoarea caracteristică a încărcării variabile i 

- γQ,i – factorul parțial de siguranță al încărcării variabile i 

- ψ0 – factorul pentru valori cvasistatice a încărcării variabile 

Proiectarea la situații accidentale: 

∑ 𝑮𝒌,𝒋 +

𝒋≥𝟏

𝑨𝒅 + 𝝍𝟏,𝒊 × 𝑸𝒌,𝟏 + ∑ 𝑸𝒌,𝒊 × 𝝍𝟐,𝒊

𝒊>𝟏

 

Unde: 

- Gk,j – valoarea caracteristică a încărcării permanente j 
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- Qk,1 – valoarea caracteristică a încărcării variabile pricipale 

- Qk,i – valoarea caracteristică a încărcării variabile i 

- Ψ1,i – factorul valori frecvente a încărcării variabile 

- Ψ2,i – factorul pentru combinația valorii încărcării variabile 

- Ad – valoarea de calcul a încărcării accidentale 

Proiectarea la seism: 

∑ 𝑮𝒌,𝒋 +

𝒋≥𝟏

𝑨𝑬𝒅 + ∑ 𝑸𝒌,𝒊 × 𝝍𝟐,𝒊

𝒊>𝟏

 

Unde: 

- Gk,j – valoarea caracteristică a încărcării permanente j 

- Qk,i – valoarea caracteristică a încărcării variabile i 

- Ψ2,i – factorul pentru valori cvasistatice a încărcării variabile 

- AEd – valoarea de calcul a încărcării seismice 

Factorii parțiali de siguranță ai încărcărilor și coeficienții combinațiilor sunt introduși în 

fereastra ”Factori parțiali”. 

 

Chenarul ”Verificare” 

Analiza conform LRFD 

În analiza LRFD (Load Resistance Design Factor) se urmărește teoria stărilor limită. 

Analiza LRFD introduce două tipuri de coeficienți de proiectare: 

 Coeficienți ce modifică valoarea încărcării  

 Coeficienți ce reduc rezistența pământului 

Programul permite două variante ale acestei analize, analiza conform LRFD 2003, respectiv 

analiza conform 2012. 

LRFD 2003  este implementată în program pentru a realiza: 

 Analiza pereților (structuri de sprijin) 

 Analiza fundațiilor 

LRFD 2012 este implementată în program pentru a realiza: 

 Analiza pereților (structuri de sprijin) 

 Analiza fundațiilor 

 Analiza stabilității taluzurilor 

LRFD 2012  introduce situații de proiectare noi (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 
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LRFD 2003 – Analiza zidurilor (structuri de sprijin) 

Analiza conform LRFD introduce două tipuri de coeficienți de proiectare – coeficienții ce 

modifică mărimea încărcărilor și coeficienți ce reduc rezistența pământului. 

 

Analiza conform LRFD 2003 – Introducerea  

coeficienților parțiali pentru analiza zidului 

În verificarea diferitelor moduri de cedare, programul determină dacă forța sau presiunea 

acționează favorabil sau nu iar apoi înmulțește forța cu factorul parțial corespunzător. Întreaga 

rezistență a structurii împotriva cedării este în cadrul verificării finale, înmulțită cu factorul 

parțial corespunzător . 

În cazul structurilor de sprijin, informațiile despre factorii aplicați sunt afișate în protocolul 

analizei 
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Protocolul de analiză 

LRFD 2003 – Analiza fundațiilor 

Analiza conform LRFD introduce două tipuri de coeficienți de proiectare – coeficienții ce 

modifică mărimea încărcărilor și coeficienți ce reduc rezistența pământului. 

În program, factorii parțiali sunt folosiți doar pentru înmulțirea inițială a greutății proprii a 

tălpii și greutatea pământului de deasupra tălpii. Componentele încărcării trebuie înmulțite 

inițial cu factorul parțial corespunzător – programul nu va modifica valoarea introdusă. 

Întreaga rezistență a structurii împotriva cedării este în cadrul verificării finale, înmulțită cu 

factorul parțial corespunzător . 

 

Analiza conform LRFD 2003 – introducerea factorilor parțiali pentru fundații 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

LRFD 2012 – Situații de proiectare 

Pentru analiza structurilor de sprijin (pereților), a fundațiilor și a stabilității taluzurilor, LRFD 

2012 introduce următoarele situații de proiectare: 

 Rezistență I: situația de proiectare de bază ce reduce rezistența structurii și mărimea 

încărcării 

 Serviciu I: această situație de proiectare presupune pentru majoritatea cazurilor, 

valoarea factorilor parțiali egală cu 1.0. 

 Extrem I: această situație de proiectare presupune pentru majoritatea cazurilor valoarea 

factorilor de reducere a rezistenței egală cu 1.0. 

 

 

LRFD 2012 – Alegerea situației de proiectare 

 

Analiză bazată pe LRFD 2012 – introducerea factorilor parțiali 
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LRFD 2012 – Analiza zidurilor (structurilor de sprijin) 

Analiza conform LRFD introduce două tipuri de coeficienți de proiectare – coeficienții ce 

modifică mărimea încărcărilor și coeficienți ce reduc rezistența pământului. 

Acești coeficienți sunt introduși în program conform situației de proiectare alese. 

În evaluarea diferitelor moduri de cedare, programul determină dacă forța sau presiunea 

acționează favorabil sau defavorabil. Aceasta este apoi înmulțită cu factorul parțial de 

siguranță corespunzător. 

Întreaga rezistență a structurii împotriva cedării este în cadrul verificării finale, înmulțită cu 

factorul parțial corespunzător . 

 

Analiza conform LRFD 2012 – introducerea factorilor parțiali de siguranță pentru analiza 

zidurilor 

În cazul structurilor de sprijin, informațiile despre factorii aplicați sunt afișate în protocolul 

analizei 

 

Protocolul de analiză 
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LRFD 2012 – Analiza fundațiilor 

Analiza conform LRFD introduce două tipuri de coeficienți de proiectare – coeficienții ce 

modifică mărimea încărcărilor și coeficienți ce reduc rezistența pământului. 

Acești coeficienți sunt introduși în program conform situației de proiectare alese. 

În program, factorii parțiali sunt folosiți doar pentru înmulțirea inițială a greutății proprii a 

tălpii și greutatea pământului de deasupra tălpii. Componentele încărcării trebuie înmulțite 

inițial cu factorul parțial corespunzător – programul nu va modifica valoarea introdusă. 

Întreaga rezistență a structurii împotriva cedării este în cadrul verificării finale, înmulțită cu 

factorul parțial corespunzător . 

 

Analiza conform LRFD 2012 – introducerea factorilor parțiali pentru fundații 

LRFD 2012 – Analiza stabilității taluzurilor 

Analiza conform LRFD introduce două tipuri de coeficienți de proiectare – coeficienții ce 

modifică mărimea încărcărilor și coeficienți ce reduc rezistența pământului. 

Acești coeficienți sunt introduși în program conform situației de proiectare alese. 

Încărcările introduse sunt verificate dacă acționează favorabil sau defavorabil. Valoarea 

suprasarcinii este apoi înmulțită cu factorul parțial corespunzător încărcării. 

Reducerea rezistenței: 

Rezistența totală a suprafeței de cedare este redusă de factorul parțial ΦSS. Următoarea condiție 

trebuie să fie îndeplinită în evaluarea siguranței: 

𝛷𝑆𝑆𝐹𝑝𝑎𝑠 ≥ 𝐹𝑎𝑐𝑡 

Unde: 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

- ΦSS – factorul rezistenței de stabilitate 

- Fpas – forțele rezistive (pasive) ce acționează pe suprafața de cedare 

- Fact – forțele dezechilibratoare (active) ce acționează pe suprafața de cedare. 

 

Analiza conform LRFD 2012 – introducerea factorilor parțiali pentru analiza de stabilitate 

Analiza conform standardelor chinezești 

Programele permit realizarea diverselor analize conform metodologiilor furnizate de 

standardele chinezești. 

Analizele geotehnice sunt verificate conform factorului de siguranță. Atât forțele calculate cât 

și parametrii pământului nu sunt reduse cu nici un coeficient. 

Dimensionarea armăturii din betonul armat li dimensionarea structurilor din zidărie  se 

realizează urmând standardele GB 50153 sau JTS D30-2004. În acest caz, fiecare forță ce intră 

în combinație este înmulțită inițial cu coeficientul corespunzător. 

Un alt coeficient ce influențează dimensionarea este coeficientul de importanță a structurii 

(GB 50153-2008, 8.2.2-1), aceasta fiind specificat în chenarul ”Setări” pentru verificarea 

structurii conform GB 50010-2010. 

Analizele seismice și combinațiile seismice conform GB 50010-2010 folosesc coeficienții 

seismici de rezistență (GB 50010-2010), ce majorează capacitatea portantă a secțiunii 

transversale. Acești coeficienți sunt menționați în chenarul ”Setări” din tab-ul ”Materiale și 

standarde”. 

Situațiile de proiectare 

Programele permit definirea a patru situații de proiectare, ce diferă prin coeficienții de analiză. 

Acestea sunt: 

 Proiectarea situației permanente – cea mai comună situație și tip de verificare, 

adoptată pentru verificarea siguranței structurii pentru durata de viață considerată. 

 Proiectarea situației temporare – poate fi folosită pentru structurile temporare (etape 

de construcție). În mod normal, o siguranță mai mică este necesară în comparație cu 

situația permanentă. 
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 Proiectarea situațiilor accidentale – folosită pentru încărcări excepționale (ex. 

explozii, impactul vehiculelor, inundații, incendii, etc). Valorile coeficienților sunt în 

mod normal egale cu 1. 

 Proiectarea seismică -  folosită pentru analiza seismică. Poate părea similară situațiilor 

accidentale, dar în cazul seismului este necesar un grad de siguranță mai ridicat. În 

anumite țări, gradul de siguranță necesar este același ca pentru situația permanentă. 

Coeficienții de siguranță și factorii parțiali sunt menționați în setările de analiză. 

Situația de proiectare corespunzătoare unei anumite etape de construcție este selectată din 

chenarul ”Setările etapei”. 

 

Selectarea situației de proiectare 

Regimul de introducere și analiză 

Acest capitol conține descrierea de bază a diferitelor regimuri de introducere a datelor în 

program: 

Programul Presiunea Pământului 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 
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Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” conține tabelul cu punctele structurii. Adăugarea (Editarea) punctelor 

se realizează în fereastra ”Adaugă (editează) puncte”. 

Punctele geometriei existente pot fi editate și pe desktop, cu ajutorul obiectelor active – dublu-

click-ul pe un puncte deschide fereastra de editare a punctului. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Geometrie” 

Profil 

Chenarul ”Profil” conține un tabel cu lista interfețelor introduse. După specificarea interfeței, 

este posibilă editarea grosimii layer-elor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) layer-elor este realizată cu ajutorul ferestrei ”Adaugă (editează) 

interfața”. Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este specificată. 

Programul permite modificarea punctului superior al structurii din fereastra ”Schimbarea 

elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce grosimea layer-

elor este păstrată. Această funcție este importantă pentru copierea profilului din programul 

”Teren”. 

Programul permite importarea profilului din format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”, ”Presiunea pământului în repaos”, ”Subpresiunea”. 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această  parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Valorile sunt obținute din studii 

geotehnice sau din experimente de laborator. Dacă nu sunt disponibile date, este posibilă 

folosirea bazei de date predefinită, ce conține valorile caracteristicilor pământului ales. 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

aleși în funcție de setarea ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Folosirea parametrilor 

efectivi sau totali depinde în principal de tipul de pământ, tipul încărcării, durata de viață a 

structurii și apă. 

Pentru tensiuni efective trebuie specificat unghiul de frecare dintre pământ și structură, ce 

depinde de materialul structurii și de tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui parametru 

sunt afișate în tabelul cu valori recomandate. 

Pentru tensiuni totale trebuie menționată adeziunea pământului la fațada structurii a. 

Teoria asociată este descrisă în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” - ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă în cele de față. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 
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Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 

 

Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 
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Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 

 

Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 
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Chenarul ”Seism” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Analiza 

Chenarul ”Analiză” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate 

pentru o singură sarcină. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare aleasă: 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau ai teoriei stărilor limită – coloana F din 

tabel permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt înmulțiți cu forțele 
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calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setări. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite menționarea dacă forța ce 

acționează pe structură este considerată secundară. Acest fapt este explicat pe larg în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. Dacă analiza este condusă conform ”Abordării de 

calcul 1”, este necesară introducerea numărului combinației în partea dreaptă a ferestrei. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz coloana F nu este afișată 

Chenarul ”Analiză” afișează rezultatele analizei. Acest chenar servește la selectarea tipului de 

presiune a pământului (presiune activă, presiune în repaus, presiune pasivă). Două opțiuni 

”Devierea pământului la colț” și ”Presiunea minimă pentru dimensionare” sunt disponibile în 

calculul presiunii active a pământului. 

Rezultatele analizei sunt afișate pe desktop și sunt actualizate imediat pentru orice schimbare a 

datelor introduse sau a setărilor. Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea 

stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Analiză” 
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Programul Proiectarea pereților de sprijin 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Setări” 

Profil 

Chenarul ”Profil” conține un tabel cu lista interfețelor introduse. După specificarea interfeței, 

este posibilă editarea grosimii layer-elor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) layer-elor este realizată cu ajutorul ferestrei ”Adaugă (editează) 

interfața”. Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este specificată. 

Programul permite modificarea punctului superior al structurii din fereastra ”Schimbarea 

elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce grosimea layer-

elor este păstrată. Această funcție este importantă pentru copierea profilului din programul 

”Teren”. 

Programul permite importarea profilului din format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 
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Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”, ”Presiunea pământului în repaos”, ”Subpresiunea”. 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această  parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Valorile sunt obținute din studii 

geotehnice sau din experimente de laborator. Dacă nu sunt disponibile date, este posibilă 

folosirea bazei de date predefinită, ce conține valorile caracteristicilor pământului ales. 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

aleși în funcție de setarea ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Folosirea parametrilor 

efectivi sau totali depinde în principal de tipul de pământ, tipul încărcării, durata de viață a 

structurii și apă. 
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Pentru tensiuni efective trebuie specificat unghiul de frecare dintre pământ și structură, ce 

depinde de materialul structurii și de tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui parametru 

sunt afișate în tabelul cu valori recomandate. 

Pentru tensiuni totale trebuie menționată adeziunea pământului la fațada structurii a. 

Teoria asociată este descrisă în capitolul ”Presiunea pământului”. 

 

Fereastra ”Adaugă pământuri noi” - ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” conține tabelul cu punctele structurii. Adăugarea (Editarea) punctelor 

se realizează în fereastra ”Adaugă (editează) puncte”. 

Punctele geometriei existente pot fi editate și pe desktop, cu ajutorul obiectelor active – dublu-

click-ul pe un puncte deschide fereastra de editare a punctului. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Geometrie” 

Ancoraje 

Chenarul ”Ancoraje” conține un tabel cu o listă a ancorelor introduse. Adăugarea (editarea) 

ancorelor este realizată în fereastra ”Ancoraj nou” (”Editare ancoraj”). Ancorajele introduse 

pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Ancoraje” 
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Sprijiniri 

Chenarul ”Sprijiniri” conține un tabel cu o listă a ancorelor introduse. Adăugarea (editarea) 

sprijinirilor este realizată în fereastra ”Sprijinire nouă” (”Editare sprijinire”). Sprijinirile 

introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active sau a dimensiunilor active. 

 

Chenarul ”Sprijiniri” 

Reazeme 

Chenarul ”Reazeme” conține un tabel cu o listă a ancorelor introduse. Adăugarea (editarea) 

reazemelor este realizată în fereastra ”Reazem nou” (”Editare reazem”). Reazemele introduse 

pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active sau a dimensiunilor active. 

 

Chenarul ”Reazeme” 
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Determinarea presiunii 

Chenarul ”Determinarea presiunii” permite prin apăsarea butonului ”Calculează” (respectiv 

”Introducere”) alegerea unei metode de calcul a presiunii active a pământului. Alegerea 

opțiunii ”Calculează” trebuie aleasă în cazul în care dorim ca presiunea activă a pământului să 

fie calculată automat conform profilului geologic introdus. 

În unele cazuri  (ex. redistribuirea presiunii pământului datorată introducerii ancorajelor), este 

indicată introducerea distribuției presiunii pământului manual. Selectarea opțiunii 

”Introducere” deschide un tabel în chenar ce conține o listă a punctelor introduse și valoarea 

corespunzătoare a presiunii. Presiunea este introdusă de la partea superioară a structurii  în 

adâncime, cu specificarea punctului valorii de 0. Adâncimea punctului valorii de zero este 

selectat dacă dorim introducerea valorii presiunii începând cu acel punct.  

 

Chenarul ”Determinarea presiunii” 

Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 
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Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 

 

Chenarul ”Forțe aplicate” 
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Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 

 

Chenarul ”Seism” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 
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Chenarul ”Setări de etapă” 

Analiza 

Chenarul ”Analiză” afișează rezultatele analizelor. Analiza este realizată prin apăsarea 

butonului ”Analiză” din partea dreaptă a chenarului. Chenarul are două variante. Prima variantă 

se aplică pereților fără ancoraje, iar cea de a doua pereților cu ancoraje. 

Un coeficient de reducere a presiunii pasive a pământului (sau factorul de siguranță) împreună 

cu alegerea considerării presiunii minime de dimensionare din spatele structurii sunt menționate 

pentru peretele ancorat. 

Un tip de reazem (încastrat, articulat) și parametrii de analiză (coeficientul de reducere a 

presiunii pasive, diminuarea presiunii minime de dimensionare) sunt menționate pentru un 

perete ancorat. 

În cazul analizei conform EN 1997 sau LRFD coeficienții de proiectare sunt introduși în 

”Excavații”. Dacă analiza este realizată conform abordării de calcul 1, este necesară 

introducerea numărului combinației. 

Rezultatele analizei sunt afișate pe desktop. Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în 

fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Analiză” – perete fără ancoraje 
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Chenarul ”Analiză” – perete cu ancoraje 

Stabilitate 

Chenarul ”Stabilitate” servește la evaluarea stabilității externe a unei structuri, implicând 

programul ”Stabilitate taluz”. Acest chenar este folosit pentru introducerea geometriei 

structurii - ”Adâncimea secțiunii transversale” și ”Lungimea structurii sub săpătură”, 

pentru pereții ancorați, ”Forța de ancoraj” corespunzătoare va trebui menționată de asemenea. 

Apăsarea butonului ”Stabilitatea taluzului” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. 

Acest program permite verificarea stabilitatea structurii analizate. Butonul este disponibil doar 

dacă programul ”Stabilitate taluz” este instalat. 

După finalizarea tuturor analizelor, apăsarea butonului ”OK” părăsește programul – toate datele 

sunt apoi transmise prin protocoale de analiză programului ”Proiectarea pereților de sprijin” 
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Chenarul ”Stabilitate” 

 

Programul ”Stabilitate Taluz” 
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Programul verificarea pereților de sprijin 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 
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Chenarul ”Setări” 

Profil 

Chenarul ”Profil” conține un tabel cu lista interfețelor introduse. După specificarea interfeței, 

este posibilă editarea grosimii layer-elor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) layer-elor este realizată cu ajutorul ferestrei ”Adaugă (editează) 

interfața”. Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este specificată. 

Programul permite modificarea punctului superior al structurii din fereastra ”Schimbarea 

elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce grosimea layer-

elor este păstrată. Această funcție este importantă pentru copierea profilului din programul 

”Teren”. 

Programul permite importarea profilului din format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 
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Coeficientul de pat 

Acest chenar ajută la specificarea tipului de analiză pentru calculul coeficientului de pat, cel 

care este un parametru important de introducere în analiza structurii folosind metoda presiunilor 

dependente. 

Programul face posibilă introducerea distribuției coeficientului de pat (în lungul structurii, ca 

parametru al pământului), iterativ din parametrii pământului, sau prin calcul. Coeficientul de 

pat poate fi liniar sau neliniar. 

Selectarea opțiunii ”analiza - Ménard” și definirea modulului Ménard Em cu opțiunea 

”introducere test presiometric”, rezultă într-o evaluare a încercării presiometrice din chenarul 

”Test presiometric”. 

Selectarea opțiunii ”Introducere din distribuție” deschide un tabel în chenar ce permite 

specificarea valorilor coeficientului de pat atât în fața cât și în spatele structurii. În alegerea 

altor opțiuni, informațiile necesare calculării coeficientului de pat sunt introduse ca parametri 

ai pământului în chenarul ”Pământuri”. 

 

Chenarul ”Coeficient de pat” 

Teste presiometrice 

Chenarul ”Teste presiometrice” conține un tabel cu o listă a testelor presiometrice introduse. 

Parametrii testului sunt definiți în fereastra ”Test nou” (”Editare test”). 

Butonul ”Adăugare” din această fereastră deschide o fereastră ”Test nou”, ce permite 

specificarea adâncimii z măsurată de la nivelul terenului și modulul Ménard Em. Acești 

parametri sunt explicați detaliat în partea teoretică. 
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Utilizatorul poate schimba valoarea introdusă în fereastra ”Editare test”. Introducerea valorilor 

între valori deja introduse se realizează în fereastra ”Teste introduse”. 

Rezultatele testelor presiometrice pot fi importate în format *.TXT. 

 

Chenarul ”Teste presiometrice” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”, ”Presiunea pământului în repaos”, ”Subpresiunea”. 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această  parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Valorile sunt obținute din studii 

geotehnice sau din experimente de laborator. Dacă nu sunt disponibile date, este posibilă 

folosirea bazei de date predefinită, ce conține valorile caracteristicilor pământului ales. 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

aleși în funcție de setarea ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Folosirea parametrilor 

efectivi sau totali depinde în principal de tipul de pământ, tipul încărcării, durata de viață a 

structurii și apă. 

Pentru tensiuni efective trebuie specificat unghiul de frecare dintre pământ și structură, ce 

depinde de materialul structurii și de tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui parametru 

sunt afișate în tabelul cu valori recomandate. 

Pentru tensiuni totale trebuie menționată adeziunea pământului la fațada structurii a. 

Teoria asociată este descrisă în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” - ”Date de bază” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” conține un tabel cu lista secțiunilor introduse ale structurii. Pentru 

fiecare secțiune, tabelul memorează caracteristicile secționale (A – aria, I – momentul de 

inerție) și caracteristicile de material (E – modulul de elasticitate, G – modulul de forfecare –

acestea sunt exprimate pe o lungime de 1m a construcției). Adăugarea (editarea) secțiunii este 

realizată în fereastra ”Secțiune nouă (Editare secțiune)”. 

Programul permite adăugarea (inserarea) unei secțiuni între două secțiuni existente ale 

structurii. Inserarea unei noi secțiuni este realizată cu fereastra ”Introducere secțiune”. 

Secțiunea introdusă este ordonată astfel încât să preceadă secțiunea curentă selectată. 

Secțiunea introdusă poate fi ulterior editată pe desktop cu ajutorul obiectelor active – dublu 

click pe structură deschide fereastra de selecție a secțiunilor. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Geometrie” 

Adăugarea și editarea secțiunii 

Fereastra ”Secțiune nouă (Editare secțiune, Inserare secțiune)” conține următoarele 

elemente: 

Tipul peretelui            ● lista de acțiuni ce conține diverse tipuri de pereți pentru crearea 

sprijinirii (perete din piloți, perete rectangular din beton armat, secțiuni I din oțel sau 

caracteristicile secționale proprii ) 

Lungimea secțiunii       ● folosește câmpul de introducere pentru specificarea unei lungimi a 

peretelui sau lungimea unei secțiuni date a structurii. 

Coeficientul reducerii    ● coeficientul permite calcularea sprijinirilor fixate  

presiunii pământului  

sub săpătură   

Geometria                      ● conține informații despre geometria unei anumite variante structurale 

(ex. pentru perete din piloți conține secțiunea transversală și distanța dintre piloți, pentru perete 

din beton armat grosimea, etc.) 

Profil                           ● conține informații despre profilul variantei structurale ”Secțiune I din 

oțel” (butoanele ”Catalog” și ”Editare” deschid o listă ce conține aceste secțiuni) 

Material                    ● conține informații despre materialele unei anumite structuri (ex. pentru 

piloți conține un catalog de materiale pentru selectarea tipului de beton) 
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Informații                      ● conține o privire de ansamblu a caracteristicilor secționale ale 

secțiunii introduse – aria și momentul de inerție sunt evaluate pentru lungimea de 1m a 

structurii. 

Butonul ”Catalog utilizator” din partea inferioară a ferestrei deschide fereastra ”Catalog 

utilizator”. 

 

Fereastra ”Secțiune nouă” 

Catalogul utilizatorului 

Catalogul utilizatorului permite utilizatorului definirea și memorarea propriilor secțiuni 

transversale și caracteristicile ce apar în construcția peretelui. La utilizarea inițială a catalogului 

(ce nu a fost creat), programul afișează un mesaj de avertizare conform căruia catalogul nu a 

fost găsit. Apăsarea butonului ”OK” deschide fereastra ”Salvează ca” ce permite introducerea 

numelui catalogului și salvarea acestuia într-o anumită locație prin apăsarea butonului 

”Salvare” (inițial un folder folosit pentru salvarea proiectelor este atribuit). 

Programul permite utilizatorului crearea mai multor cataloage. Următorul catalog este creat prin 

apăsarea butonului ”Nou” – programul întreabă dacă catalogul curent va fi înlocuit și va salva 

noul catalog sub un nume nou. Butonul ”Deschide” permite încărcarea oricărui catalog definit 

de utilizator și prin apăsarea butonului ”Salvează ca” programul va salva catalogul sub un alt 

nume. 

Butonul ”Exportare TXT” permite exportarea catalogului curent într-un fișier text. 

 

Fereastra de dialog la prima utilizare a catalogului utilizatorului 
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Fereastra ”Catalog utilizator” conține un tabel cu lista secțiunilor definite de utilizator. Butonul 

”Adăugare” deschide fereastra ”Element nou în catalog” ce permite specificarea și salvarea 

caracteristicilor unei noi secțiuni în catalog. Butoanele ”Editare element” și ”Ștergere 

element” servesc la editarea elementelor din tabel. 

Butonul ”Adoptare” adoptă caracteristicile secționale curente ale secțiunii transversale 

menționate în fereastra ”Secțiune nouă” și deschide fereastra ”Element nou în catalog” ce 

permite modificarea și salvarea secțiunii curente. 

 

Fereastra ”Catalog utilizator” - ”Element nou din catalog” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Săpătură 

Chenarul ”Săpătură” servește la introducerea adâncimii săpăturii construcției și prin apăsarea 

butonului, permite selectarea formei săpăturii. Forma selectată cu ajutorul grafic al 

parametrilor, este afișat în partea stângă a chenarului. Dimensiunile structurii pot fi editate fie 

în interiorul chenarului prin introducerea valorilor în câmpuri, fie prin folosirea dimensiunilor 

active. 

Chenarul permite de asemenea specificarea suprasarcinii ce acționează la baza săpăturii sau 

grosimea umpluturii  (pământul poate fi selectat din lista de acțiuni ce conține pământurile 

introduse în chenarul ”Pământuri”).  

 

Chenarul ”Excavații” 
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Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 

 

Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 
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Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 

 

Chenarul ”Forțe aplicate” 
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Ancoraje 

Chenarul ”Ancoraje” conține un tabel cu o listă a ancorelor introduse. Adăugarea (editarea) 

ancorajelor este realizată în fereastra ”Ancoraj nou (Editare ancoraj)”. Ancorajele introduse 

pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Sunt cerute introducerea locației ancorajului, lungimea acestuia și înclinarea, forța de 

pretensionare și parametrii necesari determinării rigidității ancorei (aria secțiunii transversale, 

modulul de elasticitate). Ancorajul este introdus automat pe structura deformată (obținută din 

faza anterioară de construcție.  

Rigiditatea ancorei devine efectivă în fazele ulterioare de construcție. Deformațiile structurii 

rezultă în schimbarea forței normale a ancorajului. În faze ulterioare, ancorajele nu pot fi 

editate. Singura acțiune disponibilă este aceea de schimbare a forței de pretensionare. 

Notă: Programul nu verifică capacitatea portantă la rupere a ancorajului. 

 

Chenarul ”Ancoraje” 

Sprijiniri 

Chenarul ”Sprijiniri” conține un tabel cu o listă a sprijinirilor introduse. Adăugarea (editarea) 

sprijinirilor este realizată în fereastra ”Sprijinire nouă (Editare sprijinire)”. Sprijinirile 

introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Sunt cerute introducerea locației sprijinirii, lungimea acestuia și parametrii necesari 

determinării rigidității sprijinirii (aria secțiunii transversale, modulul de elasticitate).  

Ancorajul este introdus automat pe structura deformată (obținută din faza anterioară de 

construcție. În faze ulterioare, sprijinirile nu pot fi editate. Singura acțiune disponibilă este 

aceea de schimbare a forței de pretensionare. În cadrul analizei, sprijinirile sunt modelate ca și 

ancorajele, dar cu forța inițială egală cu zero. 

Notă: Programul nu verifică capacitatea portantă a sprijinirii la compresiune sau flambaj. 
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Chenarul ”Sprijiniri” 

Reazeme 

Chenarul ”Reazeme” conține un tabel cu o listă a sprijinirilor introduse. Adăugarea (editarea) 

reazemelor este realizată în fereastra ”Sprijinire nouă (Editare sprijinire)”. Reazemele 

introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active sau al dimensiunilor active. 

Sunt cerute specificarea tipului de reazem și locația acestuia. Reazemul este introdus automat 

pe structura deformată (obținută din faza anterioară de construcție. În faze ulterioare, sprijinirile 

nu pot fi editate. Singura acțiune disponibilă este aceea de schimbare a deplasării admise în 

reazem. 
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Chenarul ”Reazeme” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 

 

Chenarul ”Seism” 
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Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Analiză 

Chenarul ”Analiză” afișează rezultatele analizei. Comutarea la această etapă rulează automat 

analiza. Chenarul conține trei butoane pentru afișarea rezultatelor analizei: 

 Kh + presiuni 

Variația coeficientului de pat este afișată în partea stângă a desktopului (având culoarea 

predefinită albastră și hașură).  

Există posibilitatea ca analiza să nu poată fi completată, dacă starea critică (limită) de tensiuni 

este dezvoltată atât în fața cât și în spatele structurii, iar ancorajele sau sprijinirile nu pot prelua. 

În acest caz, analiza este întreruptă fără găsirea unei soluții. Un mesaj de eroare va fi afișat în 

partea inferioară a chenarului – un astfel de caz necesită modificarea datelor introduse – ex. 

adăugarea unui ancoraj, schimbarea adâncimii excavației, îmbunătățirea parametrilor 

pământului, etc. 

Unele etape de construcție afișează deformațiile la începutul mobilizării presiunii pământului 

în repaus – aceasta este o informație complementară ilustrând deformația plastică a structurii. 

Distribuția presiunilor limită este afișată în partea dreaptă a ferestrei (presiunea pasivă, 

presiunea în repaus și presiunea activă). Presiunea ce acționează pe structură este reprezentată 

cu o linie groasă albastră. 

Atât structura deformată cât și nedeformată, este afișată în partea dreaptă a desktopului. Forțele 

și deplasările dezvoltate în ancoraje, sprijiniri și reazeme sunt de asemenea afișate. 

 Forțe interne 

Structura împreună cu forțele ce acționează în ancoraje, reacțiunile și deformațiile sprijinirilor 

este afișată în partea stângă a desktop-ului. Diagramele de moment încovoietor și de forță 

tăietoare sunt afișate în partea dreaptă. 
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 Deformații și tensiuni 

Structura împreună cu forțele ce acționează în ancoraje, reacțiunile și deformațiile sprijinirilor 

este afișată în partea stângă a desktop-ului. Forma deformată a structurii împreună cu presiunea 

totală ce acționează pe structură este afișată în partea dreaptă. 

Dacă coeficientul de pat este calculat iterativ, este necesară verificarea iterațiilor în fereastra de 

dialog. Detalii sunt oferite în partea teoretică din ”Determinarea iterativă a coeficientului de 

pat”. 

 

Chenarul ”Analiză” – coeficientul de pat, presiunea pământului și deformații 
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Chenarul ”Analiză” – momentul încovoietor și forță tăietoare 

 

Chenarul ”Analiză” – deformații și presiuni ce acționează pe structură 

Stabilitate internă 

Acest chenar servește verificării stabilității interne a ancorajelor – acest chenar este accesibil 

doar în etapele în care ancorajele sunt introduse. Pentru fiecare rând de ancore, tabelul afișează 

forțele ancorajelor introduse și forța maximă admisibilă din fiecare ancoră. Verificare globală 

pentru rândul de ancore cel mai solicitat este afișată în partea dreaptă a chenarului. 
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Chenarul ”Stabilitate internă” 

Stabilitate externă 

Apăsarea butonului ”Stabilitate externă” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest 

program permite verificarea stabilității globale a structurii analizate. Butonul este disponibil 

doar daca programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După terminarea tuturor analizelor, apăsarea butonului ”OK” închide programul – toate datele 

sunt transferate prin protocolul de analiză în programul ”Verificarea pereților”. 

 

Chenarul ”Stabilitate exterioară” 

Cedarea prin înfoiere 

Chenarul ”Cedarea prin înfoiere” ajută la verificarea cedării prin înfoiere și prin afuiere. 

Chenarul este accesibil doar în cazul în care influența apei este considerată ca ”Presiune 

hidrodinamică” (pintenul unei structuri este submersat într-un strat permeabil de pământ, fapt 

ce permite curgerea apei pe sub structură). 
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Chenarul ”Cedarea prin înfoiere” 

Dimensionarea 

Chenarul ”Dimensionare” permite afișarea unei înfășurători a tensiunilor interne și a 

deplasărilor din toate analizele (etapele de construcție). În mod implicit, înfășurătoarea este 

realizată din rezultatele din toate etapele de construcție. Totuși, aceasta poate fi creată doar din 

anumite etape selectate (apăsarea butoanelor selectează etapele de construcție ce sunt folosite 

pentru generarea înfășurătorii curente) 

Valoarea maximă a tensiunilor interne calculate (moment încovoietor și forțe tăietoare) și 

mărimea deplasărilor sunt afișate în partea inferioară a chenarului. 

Programul permite dimensionarea secțiunilor de beton armat și a secțiunilor de oțel (prin bifarea 

opțiunii ”Verificarea secțiunii transversale”). Este posibilă introducerea coeficientului de 

reducere a capacității portante, ce reduce capacitatea portantă globală a secțiunii transversale. 

În cazul analizei cu reducerea presiunii pământului, acest coeficient are valoarea prestabilită de 

1. Pentru analizele fără considerarea reducerii presiunii pământului ( pentru asigurarea unui 

comportament realist al structurii) este necesară creșterea forțelor calculate prin adoptarea unui 

coeficient mai mare ca 1 (conform EN 1997, valoarea de 1.35 este recomandată). Chenarul 

permite  realizarea unui număr mare de analize de dimensionare a secțiunii transversale. 

Butonul ”Detaliat” din partea dreaptă a chenarului deschide fereastra ”Dimensionare” pentru 

afișarea detaliată a rezultatelor. 
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Chenarul ”Dimensionare” 

Programul Stabilitatea taluzului 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 
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Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Interfața 

Chenarul ”Interfața” ajută la introducerea diverselor interfețe ale terenului. Programul permite 

importarea și exportarea interfețelor în format *.DXF. Acestea pot fi importate și în formatul 

gINT. 

 

Chenarul ”Interfață” 
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Banchetă  

Chenarul ”Banchetă” permite introducerea interfețelor pentru crearea unei banchete deasupra 

terenului curent. Chenarul conține un tabel cu lista interfețelor ce formează bancheta. Un tabel 

cu lista punctelor interfeței curente este afișată în secțiunea mediană a chenarului. Introducerea 

interfeței banchetei urmărește aceeași pași ca cei folosiți pentru interfețele standard. 

O banchetă nu poate fi creată în prima etapă de construcție. Totodată aceasta nu poate fi creată 

dacă în aceeași etapă de construcție o săpătură a fost realizată – în acest caz fie o nouă etapă de 

construcție va fi introdusă, fie săpătura existentă va fi îndepărtată. 

 

Chenarul ”Banchetă” 

Săpătură 

Chenarul ”Săpătură în teren” servește pentru specificarea formei unei săpături. Această 

funcție permite modificarea profilului terenului într-o anumită etapă de construcție. Pot fi 

introduse mai multe săpături în aceeași etapă de construcție. În acest caz, unele linii ale săpăturii 

apar parțial deasupra terenului. 

Un tabel cu punctele interfeței este afișat în partea stângă a ecranului. Introducerea unei interfețe 

a săpăturii urmărește aceeași pași ca cei folosiți pentru interfețele standard. 

O săpătură nu poate fi creată în prima etapă de construcție. Totodată aceasta nu poate fi creată 

dacă în aceeași etapă de construcție o banchetă a fost realizată – în acest caz fie o nouă etapă 

de construcție va fi introdusă, fie bancheta existentă va fi îndepărtată. 
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Chenarul ”Săpătură în teren” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Subpresiunea”, ”Șistozitatea” și parametrii curgerii rapide. Introducerea altor 

parametrii depinde de tipul de analiza selectat (tensiuni totale sau efective). 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 
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Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. 

Metoda de analiză a stabilității taluzurilor diferă pentru : 

 Condiții drenate: pentru calculul stabilității taluzului pentru determinarea condițiilor 

de echilibru ale suprafeței de alunecare (circulară, poligonală) sunt considerate 

tensiunile efective conform ecuației Nxtgφef+cef x l. 

 Condiții nedrenate: în cazul tensiunilor totale pentru calculul forțelor pasive de pe 

suprafața de alunecare este luată în considerare ecuația  cux l. 

În unele țări se obișnuiește menționarea ambilor parametri ai rezistenței  cu, φu pentru tensiuni 

totale. În acest caz, este necesară specificarea sarcinii ca o tensiune efectivă folosind parametrii 

cef, φef în programul ”Stabilitatea taluzului”. 

Teoria corespunzătoare este descrisă detaliat în capitolul ”Analiza stabilității taluzului”. 

 

Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 
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Corpuri rigide  

Chenarul ”Corpuri rigide” conține un tabel cu lista corpurilor rigide introduse. Corpurile rigide 

ajută la modelarea regiunilor cu o rigiditate mare – ex. structuri de sprijin. Acest tabel furnizează 

informații referitoare la corpul rigid selectat, afișate în partea dreaptă a ecranului. 

Adăugarea (editarea) corpurilor rigide este realizată în fereastra ”Adaugă corp rigid”. Această 

fereastră servește la introducerea greutății volumice a materialului corpului rigid sau la 

selectarea culorii și modelului. Corpurile rigide sunt poziționate în chenarul ”Atribuie” după 

pământurile introduse. 

Corpurile rigide sunt introduse în program ca regiuni cu rezistență ridicată astfel că ele nu pot 

fi intersectate de o potențială suprafață de alunecare. Dacă dorim ca suprafața de alunecare 

să intersecteze un corp rigid (ex. perete din piloți), este recomandabilă modelarea corpului rigid 

ca un pământ cu o coeziune corespunzătoare capacității portante a pilotului împotriva 

alunecării. 

 

Chenarul ”Corpuri rigide” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Ancoraje 

Chenarul ”Ancoraje” conține un tabel cu o listă a ancorelor introduse. Adăugarea (editarea) 

ancorajelor este realizată în fereastra ”Ancoraj nou (Editare ancoraj)”. Ancorajele introduse 

pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Sunt cerute introducerea locației ancorajului, lungimea acestuia și înclinarea, forța de 

pretensionare. Punctul de capăt al ancorei este întotdeauna fixat de teren. Toții parametrii de 

introducere pot fi modificați în etapa de construcție în care ancorajele sunt introduse. În etapele 

ulterioare, programul permite doar modificarea forței de pretensiune a ancorajului (opțiunea 

”post-tensionarea ancorajului). 

Ancorajele pot fi introduse cu ajutorul mouse-ului. Modul de introducere cu ajutorul mouse-

ului constă în apăsarea barei orizontale ”Ancoraje”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adaugă      - apăsarea butonului click stânga al mouse-ului permite specificarea 

punctelor de capăt ale ancorajului. Funcția caroiaj poate fi folosită în modul de 

introducere. Punctul de start este întotdeauna fixat la suprafața terenului. Coordonatele 

punctelor introduse sunt automat rotunjite la două zecimale – astfel ambele modalități 

de introducere a ancorajelor sunt identice 

 Modifică          - apăsarea butonului click stânga al mouse-ului pe un ancoraj existent 

deschide fereastra ”Modificarea caracteristicilor ancorajului”, în care ancorajul 

selectat poate fi modificat 

 Eliminare          - apăsarea butonului click stânga  al mouse-ului pe un ancoraj existent 

deschide fereastra pentru confirmarea ștergerii ancorajului – confirmarea acestei acțiuni 

elimină ancorajul. 

Efectul ancorajelor asupra analizei este descris amănunțit în partea teoretică. 

Notă: Programul nu verifică capacitatea portantă la rupere a ancorajului. 
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Chenarul ”Ancoraje” 

Armări 

Chenarul ”Armări” conține tabelul cu o listă de armări introduse. Adăugarea (editarea) 

armărilor este realizată în fereastra ”Armare nouă (Modificarea proprietăților interfeței)” 

Armările introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Trebuie specificate locația armăturii, lungimea de ancorare atât din capătul stânga cât și din 

capătul dreapta, rezistența la întindere a armăturii (Rt) și capătul armăturii (fixat sau liber) 

trebuie specificat. Toți parametrii introduși pot fi modificați doar în etapa de construcție în care 

armătura a fost introdusă. În etapele ulterioare geo-armătura poate fi doar eliminată. 

Armăturile pot fi introduse cu ajutorul mouse-ului. Modul de introducere cu mouse-ul este 

activat prin apăsarea butonului de pe bara orizontală ”Armare”. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adaugă      - apăsarea butonului click stânga al mouse-ului permite specificarea 

punctelor de capăt ale armăturii. Funcția caroiaj poate fi folosită în modul de 

introducere. Punctul de start este întotdeauna fixat la suprafața terenului. Coordonatele 

punctelor introduse sunt automat rotunjite la două zecimale – astfel ambele modalități 

de introducere a armării sunt identice 

 Modifică          - apăsarea butonului click stânga al mouse-ului pe o armare existentă 

deschide fereastra ”Modificarea parametrilor armării”, în care armarea selectată 

poate fi modificată 

 Eliminare          - apăsarea butonului click stânga  al mouse-ului pe o armare existentă 

deschide fereastra pentru confirmarea ștergerii armării – confirmarea acestei acțiuni 

elimină armătura. 

Introducerea armării în analiză este descrisă detaliat în partea teoretică a ajutorului. 
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Chenarul ”Armare” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Toți parametrii suprasarcinii pot fi modificați în etapa de construcție în care suprasarcina a fost 

introdusă. Doar mărimea suprasarcinii poate fi modificată în etapele ulterioare de construcție 

(opțiunea ”Ajustează suprasarcina” 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Influența suprasarcinii în analiza de stabilitate este descrisă în partea teoretică a ajutorului. 

 

Chenarul ”Suprasarcina” 
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Apa 

Chenarul ”Apa” servește la setarea tipului de apă subterană. Șase opțiuni pentru specificarea 

tipului de apă sunt disponibile din lista de acțiuni. 

Introducerea  nivelului apei subterane sau a izoliniilor, este identică cu introducerea standard a 

interfețelor. 

Un câmp pentru specificarea valorilor coeficientului Ru sau a presiunii interstițiale este afișat 

lângă tabel. Apăsarea butonului cu o săgeată albastră de lângă câmpul de introducere deschide 

fereastra ”Coeficient Ru” sau ”Presiune interstițială” în care sunt introduse valorile. Este 

avantajoasă introducerea tuturor valorilor folosind butoanele ”OK+↑” și ”OK+↓”. Valoarea 

unei cantități date aflată într-un anumit punct între două izolinii este aproximat prin interpolare 

liniară a valorilor izoliniilor. Pentru opțiunea ”Coeficient Ru”, prima valoare este întotdeauna 

identică cu terenul – astfel nu poate fi ștearsă. 

Nivelul apei subterane poate fi specificat ca o interfață continuă ce poate fi localizată chiar și 

deasupra terenului. 

Dacă datele introduse în diferite etape sunt diferite, programul permite acceptarea datelor din 

etapa precedentă de construcție prin apăsarea butonului ”Acceptare” 

Programul permite ulterior specificarea unei adâncimi a fisurii din întindere ce este umplută cu 

apă. 

 

Chenarul ”Apă” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 
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Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 

 

Chenarul ”Seism” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

 

Analiza 

Chenarul ”Analiza” afișează rezultatele analizei. Unele analize pot fi realizate pentru o singură 

sarcină. 

Punctul de start din analiza stabilității taluzului este selectarea tipului suprafeței de alunecare. 

Introducerea este disponibilă dintr-o listă de acțiuni din partea superioară stângă ce conține două 

opțiuni – suprafață de alunecare circulară și suprafață de alunecare poligonală. După 
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introducerea suprafeței de alunecare, analiza este pornită folosind butonul ”Analizare”. 

Rezultatele analizei sunt afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Tipul de analiză este selectat din secțiunea mediană a chenarului – șapte metode sunt disponibile 

pentru suprafața circulară de alunecare (Fellenius/Petterson, Bishop, Spencer, Janbu, 

Morgenstern-Price, Shahunyants sau metoda ITF) și șase metode pentru suprafața poligonală 

de alunecare (Sarma, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Shahunyants sau metoda ITF). Pentru 

ambele cazuri există posibilitatea realizării analizei pentru toate metodele în aceeași analiză (în 

acest caz suprafața de alunecare nu poate fi optimizată) 

Verificarea stabilității taluzului poate fi realizată în funcție de setările din tab-ul ”Analiza 

stabilității”: 

 Verificarea conform EN 1997, unde încărcările sunt afectate de factorii parțiali și 

verificarea este realizată conform teoriei stărilor limită. 

 Verificarea conform factorului de siguranță 

 Verificarea conform teoriei stărilor limită 

Lista de acțiuni (elementele ”Standard” și ”Optimizare”) permit optimizarea fie a suprafeței de 

alunecare circulare, fie a celei poligonale. Alegerea opțiunii ”Optimizare” activează butonul 

”Restricții” – apăsarea acestui buton schimbă aspectul chenarului și permite introducere 

restricțiilor în procedura de optimizare. 

Totodată este posibilă menționarea modalității de presupunere a ancorajelor în analiză (căsuța 

”Presupune ancorajele infinite”. 

Butonul ”Transformă în poligon(cerc)” permite înlocuirea suprafeței de alunecare cu o 

suprafață poligonală (circulară) corespunzătoare. 

Suprafața de alunecare, chiar și cea optimizată trebuie să fie introdusă în chenar – sunt 

disponibile modalitățile de introducere a suprafeței de alunecare: 

 Suprafața circulară de alunecare 

cu ajutorul mouse-ului – apăsarea butonului ”Introducere” activează modulul de 

introducere iar apoi cu ajutorul mouse-ului sunt introduse trei puncte pentru definirea 

suprafeței de alunecare (suprafața introdusă poate fi ulterior modificată folosind butonul 

”Modificare” sau definită din nou prin eliminarea acesteia cu ajutorul butonului 

”Ștergere”). 

cu ajutorul ferestrei – apăsarea butonului ”Introducere” din chenarul ”Suprafață de 

alunecare circulară” deschide fereastra ce permite introducerea razei și a coordonatelor 

centrului 

 Suprafața poligonală de alunecare 

cu ajutorul mouse-ului – apăsarea butonului ”Introducere” activează modulul de 

introducere – introducerea punctelor suprafeței urmează aceeași pași ca în cazul introducerii 

interfețelor 

tabelar – apăsarea butonului ”Introducere” activează butoanele ce permit introducerea 

coordonatelor în tabelul adiacent (butoanele ”Adaugă”, ”Modificare”, ”Ștergere”) 
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Rezultatele analizei sunt afișate în partea stângă a chenarului și suprafața optimizată pe desktop. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Analiză” – suprafața circulară de alunecare 

 

Chenarul ”Analiză” – suprafața poligonală de alunecare 

Restricții ale procedurii de optimizare 

Chenarul ”Analiză” permite (după apăsarea butonului ”Restricții”) specificarea restricțiilor 

procesului de optimizare. 

Referitor la tipul suprafeței de alunecare atribuit (circular, poligonal) este posibilă 

introducerea în masa de pământ (cu ajutorul mouse-ului) segmente ce nu ar trebui să fie 

intersectate de suprafața de alunecare optimizată. Aceste segmente sunt afișate în partea stângă 

a chenarului. 
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Suprafața de alunecare poligonală permite excluderea unor puncte din optimizare, fie total 

fie parțial pentru o direcție precizată. ”Păstrarea punctului fixat” în timpul procesului de 

optimizare este realizată prin bifarea căsuței din tabel corespunzător punctului. 

Modulul de introducere este închis prin apăsarea butonului roșu ”Întoarcere la analiză”. 

 

Chenarul ”Analiză” – restricții ale optimizării suprafeței de cedare prin segmente 

Multiplicator de înălțime 

Dacă taluzul analizat este prea lung sau are o înălțime mică, suprafața de cedare poate să nu fie 

suficient de vizibilă. Această problemă poate fi rezolvată prin selectarea unei scări diferite 

pentru direcția verticală, cu ajutorul multiplicatorului de înălțime. Valoarea acestui 

multiplicator este setată din fereastra ”Setarea stilului de vizualizare”, tab-ul ”Global 2D”. 

Folosirea setărilor standard (”Multiplicatorul de înălțime” are valoarea 1), structura este 

imprimată proporțional cu dimensiunile sale. 

Doar suprafața poligonală poate fi introdusă grafic în cazul folosirii opțiunii multiplicator de 

înălțime. Suprafața de cedare circulară trebuie, în acest caz, introdusă manual în fereastra 

”Suprafață de cedare circulare” folosind butonul ”Introducere”. 

 

Alegerea multiplicatorului de înălțime 
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Vizualizarea suprafeței de alunecare rezultate în  

urma folosirii multiplicatorului de înălțime 

Programul Zid de sprijin din beton armat 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” permite prin apăsarea butonului selectarea formei zidului. Forma 

selectată cu ajutorul ”Tabelul geometriei zidului” este afișată în partea stângă a chenarului. 

Forma zidului poate fi editată fie prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. 

În cazul în care structura este alcătuită din segmente înclinate, este necesară introducerea pantei 

segmentului înclinat 1:x. O structură dreaptă, este aleasă prin introducerea valorii 0. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Geometrie” 

Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material ai betonului și ai armăturilor 

longitudinale. 

Două opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. Câmpurile de introducere din partea superioară a chenarului 

servesc pentru specificarea greutății volumice a zidului. 
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Chenarul ”Material” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 
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Chenarul ”Profil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Subpresiunea”, ”Șistozitatea” și parametrii curgerii rapide. Introducerea altor 

parametrii depinde de tipul de analiza selectat (tensiuni totale sau efective). 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

specificați în funcție de setarea din ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Utilizarea 

parametrilor efectivi sau totali depind în principal de tipul de pământ, tipul de încărcare, durata 

de viață a construcției și condițiile de apă. 

Pentru tensiunile efective, ulterior este necesară specificarea unghiului de frecare dintre pământ 

și structură, ce depinde de materialul structurii și tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui 

parametru sunt afișate în tabelul cu valori recomandate.  

Pentru tensiunile totale, este necesară specificarea adeziunii structură-pământ. 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Fundare 

Chenarul ”Fundare” servește la specificarea tipului fundației zidului. Următoarele tipuri de 

fundații sunt disponibile: 

 pământul din profilul geologic – zidul este fundat pe pământul atribuit din profilul 

geologic specificat în chenarul ”Profil” 

 introducerea parametrilor de contact bază-sol – parametrii de contact dintre talpa 

fundației și structură sunt menționați. Opțiunea ”introducere unghi de frecare talpă-

pământ” necesită introducerea unghiului de frecare ψ dintre talpa fundației și pământ. 

Opțiunea ”introducere coeficient de frecare” necesită specificarea coeficientul de 

fricțiune μ. Ambele opțiuni necesită introducerea coeziunii a [kPa] dintre fundație și 

pământ. 

 fundație continuă – materialul fundației continue este reprezentat fie de pământ 

(introdus în chenarul ”Pământ”), fie de beton – necesită introducerea greutății volumice 

a materialului fundației γ și a parametrilor de contact talpă-sol (coeficient de 

fricțiune f, coeziunea c). 

 fundație pe piloți – zidul poate fi fundat pe un rând de piloți sau pe două rânduri. 

Fundația continuă și fundația pe piloți poate fi adoptată pentru fundarea zidului doar dacă tipul 

de zid selectat este cel cu partea inferioară plată, fără pinteni. Geometria fundației zidului 

poate fi modificată fie în chenar prin introducerea valorilor corespunzătoare în câmpuri fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active 

Datele introduse în acest chenar influențează analiza zidului și ulterior capacitatea portantă a 

fundației pământului. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Fundare” 

Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 
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Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 
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Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Rezistența pe fața frontală 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” permite prin apăsarea butonului, specificarea formei 

terenului și a parametrilor rezistenței pe fața frontală. Forma selectată împreună cu un ajutor 

grafic pentru introducerea valorilor este afișat în partea stângă a desktop-ului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin inserarea de valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Lista de acțiuni a chenarului permite utilizatorului selectarea tipului de rezistență și selectarea 

pământului (lista de acțiuni conține pământurile introduse în chenarul ”Pământuri”). Mărimea 

suprasarcinii terenului din fața zidului sau grosimea stratului de pământ de deasupra celui mai 

jos punct al structurii pot fi de asemenea specificate în acest chenar. 

Rezistența pe fața frontală poate fi definită ca presiune în repaus, presiune pasivă sau presiunea 

pasivă redusă a pământului. Forța rezultată datorită presiunii pasive reduse este calculată ca 

rezultanta cauzată de presiunea pasivă înmulțită cu un coeficient corespunzător, ce derivă din 

tipul de presiune pasivă introdus. 
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Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 
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Chenarul ”Forțe aplicate” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 
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Chenarul ”Seism” 

Ancorajul bazei 

Chenarul ”Ancorajul bazei” servește la introducerea parametrilor (geometria ancorajului, 

capacitatea portantă la smulgere, etc.) unui anumit ancoraj al fundației zidului. Geometria 

ancorajului poate fi editat fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. Valorile capacității portante pot fi introduse sau calculate din 

parametrii introduși. 
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Chenarul ”Ancorajul bazei” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Zidul este încărcat fie din presiunea activă sau presiunea de repaus, în funcție de introducerea 

din chenarul ”Setările etapei”. 

Procedura de verificare a zidului este descrisă detaliat în partea teoretică a ghidului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Verificare” 

Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 

dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 
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În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă” 

Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” servește la proiectarea și verificarea armăturilor secțiunii 

transversale a zidului – armătura corespunzătoare secțiunii transversale este selectată din lista 

de acțiuni. 

 Verificarea suportului zidului 

 Verificarea joncțiunii zidului 

 Verificarea desprinderii tălpii zidului 

 Verificarea pintenului zidului 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare selectată. 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel, permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt aplicați forțelor 
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calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setare din chenar 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ce 

acționează pe structură ca fiind secundară. Aceasta este explicată mai amănunțit în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Suportul zidului și joncțiunea zidului sunt întotdeauna încărcate cu presiunea de repaus a 

pământului. În cazul verificării treptei din fața zidului, peretele este solicitat fie de presiunea 

activă, fie de presiunea în repaus, în funcție de modul de introducere specificat în chenarul 

”Setările etapei”. 

Dimensionarea betonului armat este realizată conform standardului ales din tab-ul ”Materiale 

și standarde”. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Dimensionare” 

Stabilitate 

Apăsarea butonului ”Stabilitate” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest program 

permite verificarea stabilității generale a structurii analizate. Butonul este disponibil doar dacă 

programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După completarea analizelor, apăsarea butonului ”OK” conduce la ieșirea din program – toate 

datele sunt apoi transmise prin protocoalele de analiză către programul ”Zid de sprijin din beton 

armat”. 
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Chenarul ”Stabilitate ” 

Programul Zid de sprijin din zidărie 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 
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Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Tipul blocurilor 

Chenarul ”Tipul blocurilor” conține un tabel cu lista blocurilor introduse. Adăugarea 

(editarea) blocurilor este realizată din fereastra ”Tip nou de bloc (Editare tip bloc)”. 

Această fereastră folosește la definirea geometriei blocurilor (lățime și înălțime). 

Programul permite adăugarea (inserarea) unui alt tip de bloc între două blocuri existente. 

Inserarea unui nou bloc este realizată în fereastra ”Inserare bloc nou”.  
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Chenarul ”Tipul blocurilor” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” permite prin apăsarea butonului selectarea formei zidului. Forma 

selectată cu ajutorul ”Tabelul geometriei zidului” este afișată în partea stângă a chenarului. 

Forma zidului poate fi editată fie prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. 

În funcție de forma aleasă a zidului, utilizatorul poate specifica în chenarul ”Geometria și 

materialul zidăriei” numărul și dimensiunile blocurilor zidăriei. În plus este necesară 

introducerea rezistenței la compresiune a zidăriei, ce servește ca parametru de bază pentru 

verificarea capacității portante a zidăriei armate ( conform EN 1996-1-1 sau AS 3700) 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF . 
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Chenarul ”Geometrie” 

Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material ai betonului și ai armăturilor 

longitudinale. 

Două opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. Câmpurile de introducere din partea superioară a 

chenarului servesc pentru specificarea greutății volumice a zidului. 
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Chenarul ”Material” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 
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Chenarul ”Profil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Subpresiunea”, ”Șistozitatea” și parametrii curgerii rapide. Introducerea altor 

parametrii depinde de tipul de analiza selectat (tensiuni totale sau efective). 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

specificați în funcție de setarea din ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Utilizarea 

parametrilor efectivi sau totali depind în principal de tipul de pământ, tipul de încărcare, durata 

de viață a construcției și condițiile de apă. 

Pentru tensiunile efective, ulterior este necesară specificarea unghiului de frecare dintre pământ 

și structură, ce depinde de materialul structurii și tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui 

parametru sunt afișate în tabelul cu valori recomandate.  

Pentru tensiunile totale, este necesară specificarea adeziunii structură-pământ. 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Fundare 

Chenarul ”Fundare” servește la specificarea tipului fundației zidului. Următoarele tipuri de 

fundații sunt disponibile: 

 pământul din profilul geologic – zidul este fundat pe pământul atribuit din profilul 

geologic specificat în chenarul ”Profil” 

 introducerea parametrilor de contact bază-sol – parametrii de contact dintre talpa 

fundației și structură sunt menționați. Opțiunea ”introducere unghi de frecare talpă-

pământ” necesită introducerea unghiului de frecare ψ dintre talpa fundației și pământ. 

Opțiunea ”introducere coeficient de frecare” necesită specificarea coeficientul de 

fricțiune μ. Ambele opțiuni necesită introducerea coeziunii a [kPa] dintre fundație și 

pământ. 

 fundație continuă – materialul fundației continue este reprezentat fie de pământ 

(introdus în chenarul ”Pământ”), fie de beton – necesită introducerea greutății volumice 

a materialului fundației γ și a parametrilor de contact talpă-sol (coeficient de 

fricțiune f, coeziunea c). 

 fundație pe piloți – zidul poate fi fundat pe un rând de piloți sau pe două rânduri. 

Fundația continuă și fundația pe piloți poate fi adoptată pentru fundarea zidului doar dacă tipul 

de zid selectat este cel cu partea inferioară plată, fără pinteni. Geometria fundației zidului 

poate fi modificată fie în chenar prin introducerea valorilor corespunzătoare în câmpuri fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active 
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Datele introduse în acest chenar influențează analiza zidului și ulterior capacitatea portantă a 

fundației pământului. 

 

Chenarul ”Fundare” 

Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 
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Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 
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Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Rezistența pe fața frontală 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” permite prin apăsarea butonului, specificarea formei 

terenului și a parametrilor rezistenței pe fața frontală. Forma selectată împreună cu un ajutor 

grafic pentru introducerea valorilor este afișat în partea stângă a desktop-ului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin inserarea de valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Lista de acțiuni a chenarului permite utilizatorului selectarea tipului de rezistență și selectarea 

pământului (lista de acțiuni conține pământurile introduse în chenarul ”Pământuri”). Mărimea 

suprasarcinii terenului din fața zidului sau grosimea stratului de pământ de deasupra celui mai 

jos punct al structurii pot fi de asemenea specificate în acest chenar. 

Rezistența pe fața frontală poate fi definită ca presiune în repaus, presiune pasivă sau presiunea 

pasivă redusă a pământului. Forța rezultată datorită presiunii pasive reduse este calculată ca 

rezultanta cauzată de presiunea pasivă înmulțită cu un coeficient corespunzător, ce derivă din 

tipul de presiune pasivă introdus. 
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Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 
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Chenarul ”Forțe aplicate” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 
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Chenarul ”Seism” 

Ancorajul bazei 

Chenarul ”Ancorajul bazei” servește la introducerea parametrilor (geometria ancorajului, 

capacitatea portantă la smulgere, etc.) unui anumit ancoraj al fundației zidului. Geometria 

ancorajului poate fi editat fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. Valorile capacității portante pot fi introduse sau calculate din 

parametrii introduși. 
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Chenarul ”Ancorajul bazei” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 
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Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Zidul este încărcat fie din presiunea activă sau presiunea de repaus, în funcție de introducerea 

din chenarul ”Setările etapei”. 

Procedura de verificare a zidului este descrisă detaliat în partea teoretică a ghidului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Verificare” 
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Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 

dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 

În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă” 
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Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” servește la proiectarea și verificarea armăturilor secțiunii 

transversale a zidului – armătura corespunzătoare secțiunii transversale este selectată din lista 

de acțiuni. 

 Verificarea suportului zidului 

 Verificarea joncțiunii zidului 

 Verificarea desprinderii tălpii zidului 

 Verificarea pintenului zidului 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare selectată. 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel, permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt aplicați forțelor 

calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setare din chenar 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ce 

acționează pe structură ca fiind secundară. Aceasta este explicată mai amănunțit în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Suportul zidului și joncțiunea zidului sunt întotdeauna încărcate cu presiunea de repaus a 

pământului. În cazul verificării treptei din fața zidului, peretele este solicitat fie de presiunea 

activă, fie de presiunea în repaus, în funcție de modul de introducere specificat în chenarul 

”Setările etapei”. 

Îmbinarea dintre blocurile de zidărie, este verificată conform AS 3700 sau EN 1996-1-1 în 

funcție de setările din tab-ul ”Materiale și standarde”. Programul verifică capacitatea portantă 

la încovoiere și forfecare și combinații de compresiune și încovoiere. Armarea poate fi 

specificată atât în partea frontală cât și în partea inferioară a structurii. 

Dimensionarea betonului armat este realizată conform standardului ales din tab-ul ”Materiale 

și standarde”. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Dimensionare” 

Stabilitate 

Apăsarea butonului ”Stabilitate” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest program 

permite verificarea stabilității generale a structurii analizate. Butonul este disponibil doar dacă 

programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După completarea analizelor, apăsarea butonului ”OK” conduce la ieșirea din program – toate 

datele sunt apoi transmise prin protocoalele de analiză către programul ”Zid de sprijin din 

zidărie”. 
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Chenarul ”Stabilitate ” 

Programul Zid de sprijin de greutate 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 
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Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” permite prin apăsarea butonului selectarea formei zidului. Forma 

selectată cu ajutorul ”Tabelul geometriei zidului” este afișată în partea stângă a chenarului. 

Forma zidului poate fi editată fie prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. 

În cazul în care structura are segmente înclinate, este necesară introducerea pantei 1:x. Pentru 

structuri drepte, se introduce valoarea 0. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF . 
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Chenarul ”Geometrie” 

Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material ai betonului și ai armăturilor 

longitudinale. 

Două opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. Câmpurile de introducere din partea superioară a chenarului 

servesc pentru specificarea greutății volumice a zidului. 
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Chenarul ”Material” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 
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Chenarul ”Profil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Presiunea pământului”, ”Subpresiunea” și parametrii curgerii rapide. Introducerea 

altor parametrii depinde de tipul de analiza selectat (tensiuni totale sau efective). 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

specificați în funcție de setarea din ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Utilizarea 

parametrilor efectivi sau totali depind în principal de tipul de pământ, tipul de încărcare, durata 

de viață a construcției și condițiile de apă. 

Pentru tensiunile efective, ulterior este necesară specificarea unghiului de frecare dintre pământ 

și structură, ce depinde de materialul structurii și tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui 

parametru sunt afișate în tabelul cu valori recomandate.  

Pentru tensiunile totale, este necesară specificarea adeziunii structură-pământ. 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Fundare 

Chenarul ”Fundare” servește la specificarea tipului fundației zidului. Următoarele tipuri de 

fundații sunt disponibile: 

 pământul din profilul geologic – zidul este fundat pe pământul atribuit din profilul 

geologic specificat în chenarul ”Profil” 

 introducerea parametrilor de contact bază-sol – parametrii de contact dintre talpa 

fundației și structură sunt menționați. Opțiunea ”introducere unghi de frecare talpă-

pământ” necesită introducerea unghiului de frecare ψ dintre talpa fundației și pământ. 

Opțiunea ”introducere coeficient de frecare” necesită specificarea coeficientul de 

fricțiune μ. Ambele opțiuni necesită introducerea coeziunii a [kPa] dintre fundație și 

pământ. 

 fundație continuă – materialul fundației continue este reprezentat fie de pământ 

(introdus în chenarul ”Pământ”), fie de beton – necesită introducerea greutății volumice 

a materialului fundației γ și a parametrilor de contact talpă-sol (coeficient de 

fricțiune f, coeziunea c). 

 fundație pe piloți – zidul poate fi fundat pe un rând de piloți sau pe două rânduri. 

Fundația continuă și fundația pe piloți poate fi adoptată pentru fundarea zidului doar dacă tipul 

de zid selectat este cel cu partea inferioară plată, fără pinteni. Geometria fundației zidului 

poate fi modificată fie în chenar prin introducerea valorilor corespunzătoare în câmpuri fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active 
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Datele introduse în acest chenar influențează analiza zidului și ulterior capacitatea portantă a 

fundației pământului. 

 

Chenarul ”Fundare” 

Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 
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Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 
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Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Rezistența pe fața frontală 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” permite prin apăsarea butonului, specificarea formei 

terenului și a parametrilor rezistenței pe fața frontală. Forma selectată împreună cu un ajutor 

grafic pentru introducerea valorilor este afișat în partea stângă a desktop-ului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin inserarea de valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Lista de acțiuni a chenarului permite utilizatorului selectarea tipului de rezistență și selectarea 

pământului (lista de acțiuni conține pământurile introduse în chenarul ”Pământuri”). Mărimea 

suprasarcinii terenului din fața zidului sau grosimea stratului de pământ de deasupra celui mai 

jos punct al structurii pot fi de asemenea specificate în acest chenar. 

Rezistența pe fața frontală poate fi definită ca presiune în repaus, presiune pasivă sau presiunea 

pasivă redusă a pământului. Forța rezultată datorită presiunii pasive reduse este calculată ca 

rezultanta cauzată de presiunea pasivă înmulțită cu un coeficient corespunzător, ce derivă din 

tipul de presiune pasivă introdus. 
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Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 
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Chenarul ”Forțe aplicate” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 
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Chenarul ”Seism” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 
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Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Zidul este încărcat fie din presiunea activă sau presiunea de repaus, în funcție de introducerea 

din chenarul ”Setările etapei”. 

Procedura de verificare a zidului este descrisă detaliat în partea teoretică a ghidului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Verificare” 
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Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 

dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 

În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Capacitate portantă” 

Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” servește la proiectarea și verificarea armăturilor secțiunii 

transversale a zidului – armătura corespunzătoare secțiunii transversale este selectată din lista 

de acțiuni. 

 Verificarea suportului zidului 

 Verificarea joncțiunii zidului 

 Verificarea desprinderii tălpii zidului 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare selectată. 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel, permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt aplicați forțelor 

calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setare din chenar 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ce 

acționează pe structură ca fiind secundară. Aceasta este explicată mai amănunțit în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Suportul zidului și joncțiunea zidului sunt întotdeauna încărcate cu presiunea de repaus a 

pământului. În cazul verificării treptei din fața zidului, peretele este solicitat fie de presiunea 
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activă, fie de presiunea în repaus, în funcție de modul de introducere specificat în chenarul 

”Setările etapei”. 

Dimensionarea betonului armat este realizată conform standardului ales din tab-ul ”Materiale 

și standarde”. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Dimensionare” 

Stabilitate 

Apăsarea butonului ”Stabilitate” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest program 

permite verificarea stabilității generale a structurii analizate. Butonul este disponibil doar dacă 

programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După completarea analizelor, apăsarea butonului ”OK” conduce la ieșirea din program – toate 

datele sunt apoi transmise prin protocoalele de analiză către programul ”Zid de sprijin de 

greutate”. 
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Chenarul ”Stabilitate ” 

Programul Zid de sprijin din blocuri prefabricate 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 
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Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” permite prin apăsarea butonului selectarea formei zidului. Forma 

selectată cu ajutorul ”Tabelul geometriei zidului” este afișată în partea stângă a chenarului. 

Forma zidului poate fi editată fie prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. 

În cazul în care structura are segmente înclinate, este necesară introducerea pantei 1:x. Pentru 

structuri drepte, se introduce valoarea 0. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF . 
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Chenarul ”Geometrie” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 
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Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Presiunea pământului” și ”Subpresiunea” . 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

specificați în funcție de setarea din ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Utilizarea 

parametrilor efectivi sau totali depind în principal de tipul de pământ, tipul de încărcare, durata 

de viață a construcției și condițiile de apă. 

Pentru tensiunile efective, ulterior este necesară specificarea unghiului de frecare dintre pământ 

și structură, ce depinde de materialul structurii și tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui 

parametru sunt afișate în tabelul cu valori recomandate.  

Pentru tensiunile totale, este necesară specificarea adeziunii structură-pământ. 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Fundare 

Chenarul ”Fundare” servește la specificarea tipului fundației zidului. Următoarele tipuri de 

fundații sunt disponibile: 

 pământul din profilul geologic – zidul este fundat pe pământul atribuit din profilul 

geologic specificat în chenarul ”Profil” 

 introducerea parametrilor de contact bază-sol – parametrii de contact dintre talpa 

fundației și structură sunt menționați. Opțiunea ”introducere unghi de frecare talpă-

pământ” necesită introducerea unghiului de frecare ψ dintre talpa fundației și pământ. 

Opțiunea ”introducere coeficient de frecare” necesită specificarea coeficientul de 

fricțiune μ. Ambele opțiuni necesită introducerea coeziunii a [kPa] dintre fundație și 

pământ. 

 fundație continuă – materialul fundației continue este reprezentat fie de pământ 

(introdus în chenarul ”Pământ”), fie de beton – necesită introducerea greutății volumice 

a materialului fundației γ și a parametrilor de contact talpă-sol (coeficient de 

fricțiune f, coeziunea c). 

 fundație pe piloți – zidul poate fi fundat pe un rând de piloți sau pe două rânduri. 

Fundația continuă și fundația pe piloți poate fi adoptată pentru fundarea zidului doar dacă tipul 

de zid selectat este cel cu partea inferioară plată, fără pinteni. Geometria fundației zidului 

poate fi modificată fie în chenar prin introducerea valorilor corespunzătoare în câmpuri fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active 

Datele introduse în acest chenar influențează analiza zidului și ulterior capacitatea portantă a 

fundației pământului. 
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Chenarul ”Fundare” 

Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 

 

Chenarul ”Teren” 

Apă 
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Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 

 

Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 
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Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 

 

Chenarul ”Suprasarcina” 

Rezistența pe fața frontală 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” permite prin apăsarea butonului, specificarea formei 

terenului și a parametrilor rezistenței pe fața frontală. Forma selectată împreună cu un ajutor 

grafic pentru introducerea valorilor este afișat în partea stângă a desktop-ului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin inserarea de valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Lista de acțiuni a chenarului permite utilizatorului selectarea tipului de rezistență și selectarea 

pământului (lista de acțiuni conține pământurile introduse în chenarul ”Pământuri”). Mărimea 

suprasarcinii terenului din fața zidului sau grosimea stratului de pământ de deasupra celui mai 

jos punct al structurii pot fi de asemenea specificate în acest chenar. 

Rezistența pe fața frontală poate fi definită ca presiune în repaus, presiune pasivă sau presiunea 

pasivă redusă a pământului. Forța rezultată datorită presiunii pasive reduse este calculată ca 

rezultanta cauzată de presiunea pasivă înmulțită cu un coeficient corespunzător, ce derivă din 

tipul de presiune pasivă introdus. 
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Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 

 

Chenarul ”Forțe aplicate” 
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Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 

 

Chenarul ”Seism” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 
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Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Zidul este încărcat fie din presiunea activă sau presiunea de repaus, în funcție de introducerea 

din chenarul ”Setările etapei”. 

Procedura de verificare a zidului este descrisă detaliat în partea teoretică a ghidului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Verificare” 

Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 
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dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 

În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă” 

Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” servește la proiectarea și verificarea armăturilor secțiunii 

transversale a zidului – armătura corespunzătoare secțiunii transversale este selectată din lista 

de acțiuni. 

 Verificarea suportului zidului 

 Verificarea joncțiunii zidului 

 Verificarea desprinderii tălpii zidului 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare selectată. 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel, permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt aplicați forțelor 

calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setare din chenar 
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 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ce 

acționează pe structură ca fiind secundară. Aceasta este explicată mai amănunțit în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Suportul zidului și joncțiunea zidului sunt întotdeauna încărcate cu presiunea de repaus a 

pământului. În cazul verificării treptei din fața zidului, peretele este solicitat fie de presiunea 

activă, fie de presiunea în repaus, în funcție de modul de introducere specificat în chenarul 

”Setările etapei”. 

Dimensionarea betonului armat este realizată conform standardului ales din tab-ul ”Materiale 

și standarde”. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Dimensionare” 

Alunecare pe armătură 

Chenarul servește la verificarea stării limită pentru alunecare în lungul armăturii – astfel 

chenarul este accesibil doar în etapele în care armăturile sunt definite. 

Fereastra necesită introducerea numărului armăturii – forțele ce intră în verificare, împreună cu 

forma blocului ce alunecă sunt afișate ulterior. Forțele calculate sunt memorate în tabel. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 
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Procedura de verificare depinde de setările selectate din tab-ul ”Analiza zidului” – fie conform 

factorului de siguranță, fie conform teoriei stărilor limită. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Alunecare pe armătură” 

Stabilitate 

Apăsarea butonului ”Stabilitate” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest program 

permite verificarea stabilității generale a structurii analizate. Butonul este disponibil doar dacă 

programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După completarea analizelor, apăsarea butonului ”OK” conduce la ieșirea din program – toate 

datele sunt apoi transmise prin protocoalele de analiză către programul ”Zid de sprijin din 

blocuri prefabricate”. 
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Chenarul ”Stabilitate” 

Programul Zid de sprijin din gabioane 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 
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Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Material 

Chenarul ”Material” conține un tabel cu o listă de umpluturi (agregate) și parametri ai 

materialelor rețelei gabioanelor. Adăugarea (Editarea) materialelor și a rețelei este realizată în 

fereastra ”Material nou (Editare material)”. 

Parametrii materialelor umpluturii și rețelei ai gabionului selectat sunt afișați în partea dreaptă 

a chenarului. 
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Chenarul ”Material” 

 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” conține un tabel cu o listă a blocurilor introduse (blocul de la partea 

inferioară este blocul nr. 1). Adăugarea (editarea) blocurilor este realizată din fereastra ”Bloc 

nou (Editare bloc)”. 

Această fereastră servește la definirea geometriei unui bloc și a parametrilor rețelei. 

Programul permite adăugarea (inserarea) unui alt bloc între două blocuri existente ale structurii. 

Inserarea unui nou bloc este realizată din fereastra ”Inserare bloc”.  

Blocurile introduse pot fi ulterior editate pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al 

obiectelor active – dublu click-ul pe structură deschide o fereastră cu blocul ales.  

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF . 
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Chenarul ”Geometrie” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 
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Chenarul ”Profil” 

 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Presiunea pământului” și ”Subpresiunea” . 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

specificați în funcție de setarea din ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Utilizarea 

parametrilor efectivi sau totali depind în principal de tipul de pământ, tipul de încărcare, durata 

de viață a construcției și condițiile de apă. 

Pentru tensiunile efective, ulterior este necesară specificarea unghiului de frecare dintre pământ 

și structură, ce depinde de materialul structurii și tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui 

parametru sunt afișate în tabelul cu valori recomandate.  

Pentru tensiunile totale, este necesară specificarea adeziunii structură-pământ. 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Fundare 

Chenarul ”Fundare” servește la specificarea tipului fundației zidului. Următoarele tipuri de 

fundații sunt disponibile: 

 pământul din profilul geologic – zidul este fundat pe pământul atribuit din profilul 

geologic specificat în chenarul ”Profil” 

 introducerea parametrilor de contact bază-sol – parametrii de contact dintre talpa 

fundației și structură sunt menționați. Opțiunea ”introducere unghi de frecare talpă-

pământ” necesită introducerea unghiului de frecare ψ dintre talpa fundației și pământ. 

Opțiunea ”introducere coeficient de frecare” necesită specificarea coeficientul de 

fricțiune μ. Ambele opțiuni necesită introducerea coeziunii a [kPa] dintre fundație și 

pământ. 

 fundație continuă – materialul fundației continue este reprezentat fie de pământ 

(introdus în chenarul ”Pământ”), fie de beton – necesită introducerea greutății volumice 

a materialului fundației γ și a parametrilor de contact talpă-sol (coeficient de 

fricțiune f, coeziunea c). 

 fundație pe piloți – zidul poate fi fundat pe un rând de piloți sau pe două rânduri. 

Fundația continuă și fundația pe piloți poate fi adoptată pentru fundarea zidului doar dacă tipul 

de zid selectat este cel cu partea inferioară plată, fără pinteni. Geometria fundației zidului 

poate fi modificată fie în chenar prin introducerea valorilor corespunzătoare în câmpuri fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active 
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Datele introduse în acest chenar influențează analiza zidului și ulterior capacitatea portantă a 

fundației pământului. 

 

Chenarul ”Fundare” 

Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 
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Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Rezistența pe fața frontală 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” permite prin apăsarea butonului, specificarea formei 

terenului și a parametrilor rezistenței pe fața frontală. Forma selectată împreună cu un ajutor 

grafic pentru introducerea valorilor este afișat în partea stângă a desktop-ului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin inserarea de valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Lista de acțiuni a chenarului permite utilizatorului selectarea tipului de rezistență și selectarea 

pământului (lista de acțiuni conține pământurile introduse în chenarul ”Pământuri”). Mărimea 

suprasarcinii terenului din fața zidului sau grosimea stratului de pământ de deasupra celui mai 

jos punct al structurii pot fi de asemenea specificate în acest chenar. 

Rezistența pe fața frontală poate fi definită ca presiune în repaus, presiune pasivă sau presiunea 

pasivă redusă a pământului. Forța rezultată datorită presiunii pasive reduse este calculată ca 

rezultanta cauzată de presiunea pasivă înmulțită cu un coeficient corespunzător, ce derivă din 

tipul de presiune pasivă introdus. 
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Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 
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Chenarul ”Forțe aplicate” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 
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Chenarul ”Seism” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 
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Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Zidul este încărcat fie din presiunea activă sau presiunea de repaus, în funcție de introducerea 

din chenarul ”Setările etapei”. 

Procedura de verificare a zidului este descrisă detaliat în partea teoretică a ghidului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Verificare” 
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Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 

dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 

În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă” 
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Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” servește la proiectarea și verificarea armăturilor secțiunii 

transversale a zidului – armătura corespunzătoare secțiunii transversale este selectată din lista 

de acțiuni. 

 Verificarea suportului zidului 

 Verificarea joncțiunii zidului 

 Verificarea desprinderii tălpii zidului 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare selectată. 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel, permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt aplicați forțelor 

calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setare din chenar 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ce 

acționează pe structură ca fiind secundară. Aceasta este explicată mai amănunțit în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Suportul zidului și joncțiunea zidului sunt întotdeauna încărcate cu presiunea de repaus a 

pământului. În cazul verificării treptei din fața zidului, peretele este solicitat fie de presiunea 

activă, fie de presiunea în repaus, în funcție de modul de introducere specificat în chenarul 

”Setările etapei”. 

Dimensionarea betonului armat este realizată conform standardului ales din tab-ul ”Materiale 

și standarde”. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Dimensionare” 

Stabilitate 

Apăsarea butonului ”Stabilitate” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest program 

permite verificarea stabilității generale a structurii analizate. Butonul este disponibil doar dacă 

programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După completarea analizelor, apăsarea butonului ”OK” conduce la ieșirea din program – toate 

datele sunt apoi transmise prin protocoalele de analiză către programul ”Zid de sprijin din 

blocuri prefabricate”. 
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Chenarul ”Stabilitate ” 

Programul Fundații de suprafață 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 
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Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și 

”Excavații”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 
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Chenarul ”Profil” 

 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Subpresiunea”, ”Capacitatea portantă a fundației” și ”Tasarea”.  

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Parametrii pământului diferă în funcție de tipul și de metoda de analiză (chenarul ”Setări”, tab-

urile ”Fundație de suprafață” și ”Tasare”). 

Analiza diferă astfel: 

 analiza pentru condiții drenate: sunt folosiți parametrii efectivi ai rezistenței la forfecare  

 analiza pentru condiții nedrenate: capacitatea portantă verticală a fundației depinde de 

rezistența la forfecare în condiții nedrenate cu. Unghiul de frecare internă efectiv φef este 

definit doar pentru calculul presiunii pământului necesar aflării capacității portante 

orizontale a fundației. 

 analiza fundației pe rocă: pentru această metodă de analiză, programul definește unghiul 

de frecare internă al rocii φ, rezistența la compresiune σc, coeficientul D, coeficientul 

rezistenței structurale mi și indicele rezistenței geologice 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Analiza capacității portante a fundației”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Fundație 

Chenarul ”Fundație” permite selectarea tipului de fundație. Tipul selectat, împreună cu un 

ajutor grafic pentru valorile de introducere este afișat în partea stângă a chenarului. Valorile pot 

fi editate fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active.  

Următoarele tipuri de fundații pot fi selectate: 

 Fundație de suprafață centrică  

 Fundație de suprafață excentrică  

 Fundație de suprafață centrică în trepte 

 Fundație de suprafață excentrică în trepte 

 Fundație de suprafață circulară  

 Fundație de suprafață circulară în trepte 

 Fundație de suprafață centrică cu bulb 

 Fundație de suprafață excentrică cu bulb 

Atunci când fundația este terminată, de obicei se dispune o umplutură – greutatea volumică a 

acesteia trebuie specificată (Greutatea volumică a lestului). Dacă analiza urmărește teoria 

stărilor limită, greutatea volumică este înmulțită cu un coeficient γmγ introdus în tab-ul 

”Fundație de suprafață”. 
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Pentru fundații pe teren nedrenat este posibilă introducerea înclinației tălpii fundației. În toate 

celelalte cazuri, talpa fundației este orizontală. 

 

Chenarul ”Fundare” 

Încărcare 

Chenarul ”Încărcare” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Încărcare nouă” (”Editare încărcare”). 

Următoarele tipuri de încărcări pot fi adăugate: 

 de proiectare – servește la verificarea capacității portante a fundației 

 de serviciu – servește la calculul tasărilor și a rotirilor. 
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Chenarul ”Forțe aplicate” 

Importarea de încărcări 

Este posibilă importarea valorilor încărcărilor în program din fișiere text. Importarea 

parametrilor este setată în fereastra ”Importarea încărcărilor”. În căsuțele de introducere de 

sub textul ”Stâlp”, utilizatorul va defini numărul de stâlpi din fișierul text pentru care dorește 

citirea datelor. Căsuțele de sub textul ”Multiplicator” permit înmulțirea valorilor cu un număr 

arbitrar (ex. folosirea valorii -1 va schimba direcția de acționare a încărcării). Butonul 

”Importare” deschide fereastra ”Deschide” ce permite încărcarea fișierului text. Numele 

fiecărei forțe poate fi încărcat prin bifarea căsuței ”Numele primei coloane”. 

 

Fereastra ”Import încărcare” 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Programul permite importarea datelor dintr-un fișier text (*.TXT).  

 

Exemplu de fișier  

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” permite alegerea formei fundației. Forma aleasă împreună cu ajutorul 

grafic pentru introducerea valorilor este afișată în partea stângă a chenarului. Valorile pot fi 

editate fie în chenar introducând valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active. 

Tipul fundației și grosimea sunt specificate în chenarul ”Fundații” 

Programul calculează automat greutatea proprie atât a fundației cât și a umpluturii de deasupra 

acesteia. Greutatea fundației este calculată în funcție de materialul ales din chenarul 

”Materiale”. Dacă analiza este realizată conform teoriei stărilor limită, greutatea proprie a 

fundației este înmulțită cu un coeficient menționat în tab-ul ”Fundații de suprafață”. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Geometrie” 

Butonul ”Dimensiuni de proiectare” deschide fereastra ”Dimensiunile de proiectare ale 

fundației” care cu ajutorul programului calculează dimensiunile fundației. Fereastra permite 

introducerea capacității portante a pământului Rd sau selectarea opțiunii ”Analizare”. În acest 

caz programul determină toate dimensiunile fundației în funcție de parametrii introduși. 

În cazul apăsării butonului ”OK”, dimensiunile calculate sunt introduse în chenarul 

”Geometrie”. 

 

Fereastra ”Dimensiunile de proiectare ale fundației” 
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Pământul de sub fundație 

Chenarul ”Pământul de sub fundație” servește la introducerea caracteristicilor acțiunilor 

pământului de sub fundație: 

 pământ din profilul geologic – fundația de suprafață se află pe pământul atribuit în 

chenarul ”Profil” 

 introducerea parametrilor de contact bază-pământ -  parametrii de contact dintre 

fundație și pământ sunt menționați. Opțiunea ”introducerea unghiului de frecare bază 

- pământ” necesită introducerea unghiului de fricțiune ψ dintre fundație și pământ. 

Opțiunea ”introducerea coeficientului de frecare” necesită specificarea coeficientului 

de frecare μ. Ambele opțiuni necesită introducerea coeziunii a [kPa] dintre fundație și 

pământ. 

Datele introduse în acest chenar influențează capacitatea portantă a fundației de suprafață. 

 

Chenarul ”Pământul de sub fundație” 

Pernă de balast 

Chenarul ”Pernă de balast” permite introducerea parametrilor pernei de balast de sub fundație. 

Grosimea pernei și consola de sub fundație sunt valorile necesare. Acestea pot fi editate fie în 

chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Materialul pernei poate fi selectat dintr-o listă de acțiuni ce conține pământurile specificate în 

chenarul ”Pământuri”. 

Perna de balast introdusă influențează analiza atât a capacității portante a fundației cât și a 

tasării. 
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Chenarul ”Pernă de balast” 

Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material ai betonului și ai armăturilor 

longitudinale. 

Două opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. Câmpurile de introducere din partea superioară a chenarului 

servesc pentru specificarea greutății volumice a zidului. 
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Chenarul ”Material” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime.  

Suprasarcina este luată în considerare doar în calculul tasării și rotației fundației, caz în care 

crește tensiunea din pământul de sub fundație. În cazul calculului capacității portante a 

fundației, suprasarcina nu este luată în considerare – prezența acesteia mărind capacitatea 

portantă. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Nivelul apei subterane + teren incompresibil 

Chenarul ”Nivelul apei subterane + teren incompresibil” servește la specificarea adâncimii 

nivelului apei subterane și a nivelului terenului incompresibil. 

Valorile pot fi editate fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. 

Nivelul apei subterane schimbă regimul tensiunilor din pământ. 

Terenul incompresibil reduce zona de influență de sub fundație, influențând totodată și tasările. 
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Chenarul ”Apă subterană și teren incompresibil” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” servește la verificarea capacității portante verticale și 

orizontale a fundației. Mai multe calcule pot fi realizate în chenar. Verificarea poate fi realizată 

fie pentru fiecare încărcare în parte, fie programul alege încărcarea critică (această opțiune poate 

fi selectată din lista de acțiuni). 
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Analiza urmărește abordarea teoretică selectată din tab-ul ”Fundații de suprafață”. Acest tab 

servește la alegerea metodologiei de verificare (conform EN 1997, LRFD, factorul de siguranță, 

stări limită). 

Analiza capacității portante verticale necesită selectarea tipului presiunii de contact. Forma 

presiunii de contact este afișată în partea stângă a desktop-ului. 

Pentru ambele stări limită, programul ia în considerare excentricitatea fundației. Valoarea 

excentricității maxime admise eadm este selectată în chenarul ”Setări” din tab-ul ”Fundații de 

suprafață”. 

Analiza capacității portante orizontale necesită selectarea tipului de rezistență a pământului ce 

poate fi atribuită ca presiune de repaus, presiune pasivă sau presiune pasivă redusă. 

Parametrii pământului (unghiul de frecare structură – pământ) pot fi reduși ulterior pentru 

calculul capacității portante orizontale. 

În cazul evaluării rezistenței la subpresiune, afișajul ferestrei ”Verificare la subpresiune” este 

ajustat conform metodei de analiză selectate din chenarul ”Setări”. 

Afișarea detaliată a rezultatelor este afișată în partea dreaptă a desktop-ului. Vizualizarea 

rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă” 
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Tasare și rotire 

Chenarul ”Tasare” servește la calcularea tasării și a rotirii fundației. Chenarul permite mai multe 

analize. Verificarea poate fi realizată fie pentru fiecare încărcare, fie pentru încărcarea maximă 

(opțiunea poate fi aleasă din lista de acțiuni). 

Analiza tasării fundației și rotirii este realizată conform teoriei specificate anterior în tab-ul 

”Fundații de suprafață”. 

Tensiunea de la talpa fundației poate fi determinată din tensiunea geologică dată de : 

 cota terenului natural 

 cota terenului amenajat 

 neconsiderat 

Distribuția tensiunii geostatice de sub fundație este afișată în partea stângă a desktop-ului. 

Adâncimea zonei de influență este reprezentată grafic.  

Chenarul permite specificarea coeficientului de reducere la calculul tasării. 

Afișarea detaliată a rezultatelor analizei de verificare este afișată în partea dreaptă a desktop-

ului. Poate fi ajustată din fereastra  ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Tasare” 
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Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” permite proiectarea și verificarea armăturii longitudinale din 

fundație și totodată verificarea fundației împotriva străpungerii. Verificarea poate fi realizată 

fie pentru fiecare forță, fie pentru forța maximă (poate fi selectată din lista de acțiuni). 

Dimensionarea secțiunii de beton armat este realizată conform standardului ales din tab-ul 

”Materiale și standarde”. 

Informațiile rezultate sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru orice schimbare a datelor 

introduse. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce conține lista detaliată a rezultatelor de 

dimensionare. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Dimensionare” 

Programul Piloți 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 
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Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și ”Piloți”. 

Capacitatea portantă a piloților poate fi aflată fie prin folosirea soluțiilor analitice fie prin 

metoda resorturilor. Soluția analitică este definită pentru : 

 analiza pentru condiții drenate (CSN 73 1002, metode tensiunilor efective, NAVFAC 

DM 7.2) 

 analiza pentru condiții nedrenate (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2 ) 
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Chenarul ”Setări” 

Profil  

Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 
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Coeficientul de pat 

Lista de acțiuni servește la selectarea unei metode de evaluare a coeficientului de pat – 

parametrii pământului sunt introduși în chenarul ”Pământuri” în funcție de metoda selectată. 

Selectarea opțiunii ”Introducere din distribuție” deschide un tabel ce permite specificarea 

valorilor coeficientului de pat în lungul pilotului. 

 

Chenarul ”Coeficient de pat” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Subpresiunea”,  ”Modulul edometric”, ”Coeficientul de pat”, ”Coeficientul empiric 

al adeziunii”, ”Coeficientul de consistență”. Parametrii de pământ necesari depind de alegerea 

coeficientului de pat și de teoria de analiză selectată din tab-ul ”Piloți”. 

 Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Parametrii pământului diferă în funcție de tipul și de metoda de analiză (chenarul ”Setări”, tab-

ul ”Piloți”). 

Analiza diferă astfel: 

 analiza pentru condiții drenate: sunt folosiți parametrii efectivi ai rezistenței la forfecare 

cef, φef (”CSN 73 1002”, ”Tensiuni efective”). 

 analiza pentru condiții nedrenate: în program este definită rezistența totală la forfecare 

cu (”Tomlinson”) 

 Metoda NAVFAC DM 7.2: această metodă combină două tipuri de calcule. Pentru 

fiecare strat de pământ este definit, fie dacă pământul este calculat ca fiind drenat 

(necoeziv) fie drenat (coeziv). 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Analiza pilotului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

 

Încărcare 

Chenarul ”Încărcare” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Încărcare nouă” (”Editare încărcare”). 

Următoarele tipuri de încărcări pot fi adăugate: 

 de proiectare – servește la verificarea capacității portante  

 de serviciu – servește la calculul tasărilor pilotului (Poulos, Maopust) 

În cazul realizării analizei conform EN 1997 sau LRFD (opțiune selectată din tab-ul ”Piloți”) 

este presupus că încărcarea de proiectare este determinată în concordanță cu standardele 

corespunzătoare și elementele componente ale încărcării sunt înmulțite deja cu factorii parțiali 

corespunzători – programul nu modifică încărcarea introdusă. 

Butonul ”Serviciu” permite crearea de încărcări de serviciu pornind de la încărcările de 

proiectare introduse (analiza conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită). 

Programul permite totodată importarea încărcărilor folosind butonul ”Importare”. 
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Chenarul ”Încărcare” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” permite specificarea secțiunii transversale a pilotului (circular, circular 

variabil, rectangular, secțiune I) în funcție de teoria de analiză aleasă. Forma selectată, împreună 

cu un ajutor grafic este afișată în secțiunea centrală a chenarului. Câmpurile de introducere 

servesc la specificarea dimensiunilor secțiunii transversale selectate. 

Caracteristicile secționale (aria, momentul de inerție) sunt calculate automat, dar pot fi 

introduse și manual ( în cazul secțiunilor rectangulare sau a secțiunilor I). 

Partea inferioară a chenarului servește la specificarea locației pilotului (distanța până la capătul 

pilotului, adâncimea stratului finisat).  

Pentru piloții analizați folosind metoda resorturilor și metoda cu soluții analitice, este posibilă 

luarea în considerare a influenței tehnologiei de execuție a piloților, prin selectarea unui anumit 

tip de pilot. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Geometrie” 

Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material. Greutatea volumică a 

structurii și materialul pilotului (beton, lemn, metal) sunt introduse în câmpurile din partea 

dreaptă a chenarului. 

Modulul elastic și modulul de forfecare sunt parametrii necesari în cazul piloților de lemn sau 

metal. 

În cazul piloților de beton, sunt necesari parametrii armăturii transversale și longitudinale. Două 

opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. 
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Chenarul ”Material” 

Nivelul apei subterane + teren incompresibil 

Chenarul ”Nivelul apei subterane + teren incompresibil” servește la specificarea adâncimii 

nivelului apei subterane și a nivelului terenului incompresibil. 

Valorile pot fi editate fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. 

Nivelul apei subterane schimbă regimul tensiunilor din pământ. 

Terenul incompresibil reduce zona de influență de sub fundație, influențând totodată și tasările. 
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Chenarul ”Nivelul apei subterane + teren incompresibil” 

Frecarea negativă 

Chenarul ”Frecare negativă” servește la specificarea tasării terenului din jurul pilotului și la 

adâncimea zonei de influență.  

Această opțiune este activă doar dacă metoda resorturilor este selectată pentru analiză din 

chenarul ”Setări”. 
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Chenarul ”Frecare negativă” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Capacitatea portantă verticală – soluția analitică 

Chenarul ”Capacitate portantă verticală” servește la verificarea capacității portante a pilotului. 

Mai multe analize pot fi realizate simultan. Verificarea poate fi realizată pentru fiecare încărcare 

introdusă, sau programul poate alege încărcarea maximă. Înfățișarea chenarul se schimbă în 

funcție de tipul de analiză selectat în chenarul ”Setări”. 
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Analiza este realizată conform teoriei definite în tab-ul ”Piloți”. Acest tab servește la alegerea 

metodologiei de verificare (EN 1997-1, factor de siguranță, stări limită). 

Calculul capacității portante  a pilotului folosind soluția analitică este realizată pentru: 

 condiții drenate (CSN 73 1002, metoda tensiunilor efective, NAVFAC DM 7.2) 

 condiții nedrenate (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2) 

Butonul ”În detaliu” deschide fereastra de dialog ce conține o detaliere a rezultatelor. 

Rezultatele analizei sunt afișate în partea dreaptă a desktop-ului. Vizualizarea rezultatelor poate 

fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă verticală” – analiza conform teoriei clasice 

Capacitatea portantă verticală – metoda resorturilor 

Chenarul ”Capacitate portantă” permite verificarea capacității portante verticale a pilotului. 

Analiza este realizată automat în momentul comutării la acest chenar. Mai multe calcule pot fi 

realizate în același timp. Verificarea  poate fi realizată fie pentru fiecare încărcare, fie pentru 

încărcarea maximă. 

Analiza este realizată cu ajutorul metodei resorturilor. Rezultatele sunt actualizate automat în 

cazul schimbării parametrilor de analiză. 

Sunt disponibile două opțiuni pentru determinarea zonei de influență: 
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 În mod predefinit evaluarea adâncimii de influență de sub baza pilotului urmărește 

procedura descrisă în partea teoretică ”Adâncimea zonei de influență”. Adâncimea 

zonei de influență perimetral pilotului este determinată ca un multiplu k al diametrului 

pilotului. Valoarea k crește de la 1 în cazul încărcării egale cu zero până la 2.5 în cazul 

depășirii rezistenței din frecare. 

 Cea de a doua opțiune presupune adâncimea zonei de influență de sub talpă și 

perimetrală ca fiind fixată conservativ ca multiplu de k al diametrului pilotului, unde 

valoarea k poate fi selectată. În cazul unei creșteri graduale a suprasarcinii pilotului, 

valoarea lui k pentru adâncimea zonei de influență pe mantaua pilotului este modificată 

continu de la valoarea 1 la începutul încărcării până la valoarea specificată în cazul 

depășirii rezistenței din frecare. Valoarea lui k pentru zona de influență de sub baza 

pilotului rămâne constantă în timpul analizei. 

Această a doua metodă, folosită inițial în versiunea mai veche GEO4, cu valoarea k=0.25 oferă 

o acuratețe mai scăzută  a rezultatelor și în mod normal subestimează capacitatea portantă a 

pilotului. Astfel o nouă opțiune ce permite  specificarea zonei de influență pentru analiză este 

specificată și recomandată ca setare predefinită. 

Comutarea între rezultate este disponibilă în partea stângă a chenarului. 

Butonul ”În detaliu” deschide o fereastră ce conține rezultatele detaliate ale verificării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă verticală” – analiza folosind metoda resorturilor 
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Tasarea – curba neliniară de încărcare - tasare 

Chenarul ”Tasare” servește la afișarea curbei de încărcare a pilotului. Mai multe analize pot fi 

realizate în cadrul acestui chenar. 

Lista de acțiuni servește la alegerea tipului de încărcare (proiectare, serviciu). Apoi este 

posibilă introducerea factorului de protecție al suprafeței pilotului. Analiza curbei de încărcare 

este realizată până la tasarea limită de 25 mm. 

Analiza este realizată conform teoriei selectate în cadrul analizei de tasare (neliniar). Teoria de 

analiza este selectată în tab-ul ”Piloți”. Tabelul din partea inferioară a chenarului permite cu 

ajutorul mouse-ului editarea parametrilor introduși. Butoanele ”Editare a, b”, ”Editare e, f” și 

”Editare Es” deschid ferestre pentru introducerea parametrilor coeficienților de regresie și ai 

modulului de deformație secant (transversal). Apăsarea butonului ”OK” într-una din aceste 

ferestre memorează parametrii introduși în tabel. 

Rezultatele analizei sunt afișate în partea dreaptă a desktopului. Butonul ”În detaliu” deschide 

fereastra ce conține detalierea rezultatelor verificării. 

Rezultatele analizei (curba de încărcare - tasare) sunt afișate în partea dreaptă a desktop-ului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Tasare” – curba de încărcare – tasare neliniară (Masopust) 
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Capacitatea portantă orizontală – mediu elastic (metoda p-y) 

Capacitatea portantă orizontală a pilotului este verificată în chenarul ”Capacitate portantă 

orizontală”. Pot fi realizate mai multe analize. Analizele de verificare pot fi realizate pentru 

fiecare încărcare, deplasări impuse sau programul poate găsi încărcarea maximă. Atribuirea 

deplasării impuse necesită introducerea condițiilor de rezemare la capătul pilotului (translare și 

rotire). 

Pentru betonul armat, programul verifică armătura conform standardului selectat din chenarul 

”Materiale și standarde”.  

Lista de acțiuni servește la specificarea direcției de verificare a pilotului (x, y), pentru piloți 

circulari, programul permite afișarea rezultatelor pe direcția cea mai solicitată. 

Butonul ”În detaliu” deschide fereastra ce conține rezultatele detaliate ale verificării. 

Rezultatele analizei sunt afișate pe desktop. Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în 

fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă orizontală” – mediu elastic (metoda p-y) 

Capacitatea portantă orizontală – metoda Brom 

Capacitatea portantă orizontală a pilotului este verificată în chenarul ”Capacitate portantă 

orizontală”. Pot fi realizate mai multe analize. Analizele de verificare pot fi realizate pentru 

fiecare încărcare, deplasări impuse sau programul poate găsi încărcarea maximă. Atribuirea 
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deplasării impuse necesită introducerea condițiilor de rezemare la capătul pilotului (translare și 

rotire). 

Verificarea armăturii din betonul armat necesită introducerea profilului armăturii, numărul de 

bare și acoperirea cu beton, ce influențează rigiditatea la încovoiere a pilotului. 

Parametrii de introducere ai analizei capacității portante orizontale a pilotului sunt 

caracteristicile de material ale acestuia (modulul de elasticitate și rezistența materialului), 

geometria pilotului (lungimea pilotului și diametrul acestuia) și încărcarea pilotului datorată 

forței tăietoare și momentului încovoietor. 

În cazul adoptării analizei conform metodei Brom, programul ignoră stratificația și verifică 

capacitatea portantă a pilotului doar pentru pământul definit în chenarul ”Capacitate 

orizontală”. Parametrii pământului sunt menționați în funcție de tipul de pământ: 

 coeziv – necesită introducerea coeziunii nedrenate a pământului (cu), coeficientul de pat 

kh, coeficientul capacității portante a secțiuni transversale (γk) și coeficientul de reducere 

a capacității portante (γQu) 

 necoeziv – necesită introducerea unghiului de frecare internă efectiv (φ), greutatea 

volumică (γ), coeficientul de variație a coeficientului de pat nh, coeficientul capacității 

portante a secțiuni transversale (γk) și coeficientul de reducere a capacității portante 

(γQu) 

Chenarul permite introducerea criteriului tipului de pilot: 

 standard – în acest caz coeficientul rigidității pilotului β*l, respectiv η*l este calculat 

automat de program 

 definit de utilizator – această opțiune permite utilizatorului setarea coeficientului 

rigidității pilotului pentru verificarea atât a piloților scurți cât și medii. 

Tipul de pilot poate fi considerat: 

 cap liber – rotirea la capătul pilotului este liberă 

 încastrat – pilotul este încastrat, rotirea fiind blocată la capătul acestuia. În acest caz 

avem de-a face cu piloți ce fac parte dintr-o rețea de piloți sau dintr-un grup de piloți. 

Coeficientul de reducere al rezistenței secțiunii transversale γk servește la reducerea capacității 

de încovoiere. 

Coeficientul de reducere al capacității portante γQu servește la reducerea valorii capacității 

portante orizontale. 

Rezultatul unei analize este reprezentat de capacitatea portantă orizontală a unui singur pilot și 

deplasarea unui pilot . 

Butonul ”În detaliu” deschide fereastra ce conține rezultatele detaliate ale verificării. 

Rezultatele analizei sunt afișate pe desktop. Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în 

fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Capacitate portantă orizontală” – metoda Brom 

Programul Tasare 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 
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Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și ”Piloți”. 

Capacitatea portantă a piloților poate fi aflată fie prin folosirea soluțiilor analitice fie prin 

metoda resorturilor. Soluția analitică este definită pentru : 

 analiza pentru condiții drenate (CSN 73 1002, metode tensiunilor efective, NAVFAC 

DM 7.2) 

 analiza pentru condiții nedrenate (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2 ) 

 

 

Chenarul ”Setări” 

Interfața 

Chenarul ”Interfața” ajută la introducerea diverselor interfețe ale terenului. Descrierea 

detaliată a lucrului cu interfețe este prezentată în cele de față. 

Programul permite importarea și exportarea interfețelor în format *.DXF. Acestea pot fi 

importate și în formatul gINT. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Interfață” 

Banchetă  

Chenarul ”Banchetă” permite introducerea interfețelor pentru crearea unei banchete deasupra 

terenului curent. Chenarul conține un tabel cu lista interfețelor ce formează bancheta. Un tabel 

cu lista punctelor interfeței curente este afișată în secțiunea mediană a chenarului. Introducerea 

interfeței banchetei urmărește aceeași pași ca cei folosiți pentru interfețele standard. 

O banchetă nu poate fi creată în prima etapă de construcție. Totodată aceasta nu poate fi creată 

dacă în aceeași etapă de construcție o săpătură a fost realizată – în acest caz fie o nouă etapă de 

construcție va fi introdusă, fie săpătura existentă va fi îndepărtată. 
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Chenarul ”Banchetă” 

Săpătură 

Chenarul ”Săpătură în teren” servește pentru specificarea formei unei săpături. Această 

funcție permite modificarea profilului terenului într-o anumită etapă de construcție. Pot fi 

introduse mai multe săpături în aceeași etapă de construcție. În acest caz, unele linii ale săpăturii 

apar parțial deasupra terenului. 

Un tabel cu punctele interfeței este afișat în partea stângă a ecranului. Introducerea unei interfețe 

a săpăturii urmărește aceeași pași ca cei folosiți pentru interfețele standard. 

O săpătură nu poate fi creată în prima etapă de construcție. Totodată aceasta nu poate fi creată 

dacă în aceeași etapă de construcție o banchetă a fost realizată – în acest caz fie o nouă etapă 

de construcție va fi introdusă, fie bancheta existentă va fi îndepărtată. 
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Chenarul ”Săpătură în teren” 

Pământuri incompresibile 

Chenarul ”Pământuri incompresibile” servește la introducerea adâncimii terenului 

incompresibil. 

Introducerea adâncimii terenului incompresibil se realizează similar introducerii interfețelor 

standard. 

Introducerea pământului incompresibil este una din opțiunile de a restricționa zona de influență. 

Nici o deformație nu se produce sub stratul de pământ incompresibil. 
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Chenarul ”Pământ incompresibil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele 

”Subpresiunea” și ”Analiza tasării”. În analiza de consolidare coeficientul de permeabilitate sau 

coeficientul de consolidare trebuie introdus. Parametrii de introducere ai pământurilor sunt 

determinați de teoria de analiză selectată din tab-ul ”Tasare”. 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea greutății volumice 

 

Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 
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Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă în cele de față. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Toți parametrii suprasarcinii pot fi modificați în etapa de construcție în care suprasarcina a fost 

introdusă. Doar mărimea suprasarcinii poate fi modificată în etapele ulterioare de construcție 

(opțiunea ”Ajustează suprasarcina” 

Influența suprasarcinii în analiza de stabilitate este descrisă în partea teoretică a ajutorului. 

 

Chenarul ”Suprasarcina” 
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Apa 

Chenarul ”Apa” servește la setarea tipului de apă subterană. Șase opțiuni pentru specificarea 

tipului de apă sunt disponibile din lista de acțiuni. 

Introducerea  nivelului apei subterane sau a izoliniilor, este identică cu introducerea standard a 

interfețelor. 

Dacă datele introduse în diferite etape sunt diferite, programul permite acceptarea datelor din 

etapa precedentă de construcție prin apăsarea butonului ”Acceptare” 

 

Chenarul ”Apă” 

Setări de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Chenarul permite specificarea poziției golurilor de control, a grosimii și a localizării straturilor 

unde valorile tensiunii sunt calculate. 

Programul determină tensiunile pentru fiecare gol de control. Terenul este întotdeauna divizat 

în 20 de goluri cu o spațiere egală. Goluri adiționale sunt generate automat în anumite puncte 

specifice, banchete, nivelul apei subterane, interfețele stratului de pământ și punctele de capăt 

ale suprasarcinii. 

Golurile sunt divizate în straturi conform valorilor introduse. Primul strat coincide întotdeauna 

cu stratul originar.  

Straturile sunt introduse până la o grosime de 250m. În anumite analize, grosimea zonei de 

influență este restricționată fie de pământul incompresibil introdus, fie de reducerea 

magnitudinii schimbării de tensiune, fie de rezistența structurală. 

Numărul și localizarea golurilor de calcul poate fi ajustată selectând opțiunea ”Definit de 

utilizator”. În acest caz este posibilă selectarea atât a localizării golurilor cât și a grosimii. 

Golurile sunt create apoi conform introducerii – adițional programul include toate punctele 

importante. În cazul selectării opțiunii distribuție exactă, golurile sunt incluse în toate punctele 
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terenului, interfața terenului, banchete, nivelul apei subterane și în punctele de capăt ale 

suprasarcinii. În cazul selectării opțiunii distribuție minimală, golurile nu sunt incluse în 

punctele interfeței sau banchetei. 

Pentru analize standard, este recomandabilă păstrarea setărilor prestabilite. 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Analiza 

Chenarul ”Analiză” afișează rezultatele analizei. Analiza este realizată conform teoriei de 

calcul selectate din tab-ul ”Tasare”. Adâncimea zonei de influență este determinată fie prin 

introducerea terenului incompresibil, fie de teoria restricției tensiunii principale, fie de teoria 

rezistenței structurale. 

Informații referitoare la cursul analizei, tasarea maximă și adâncimea zonei de influență sunt 

afișate în secțiunea inferioară a chenarului. În analiza de consolidare această secțiune a 

chenarului servește la introducerea parametrilor de consolidare. 

Rezultatele sunt afișate pe ecran. Pentru vizualizarea rezultatelor, este folosită bara orizontală 

din partea superioară a ecranului, care permite ajustarea modului de afișare a rezultatelor. Bara 

conține următoarele elemente de control: 

- butonul de afișare ”Tasare – setarea vizualizării rezultatelor”. Această fereastră 

permite specificarea parametrilor desenului. 

- opțiunea de memorare a vederilor 

- selectarea valorilor de vizualizare – fie valori totale, sau schimbarea în timpul ultimei 

faze de calcul, fie schimbarea în comparație cu etapa precedentă poate fi afișată. Setarea 

este disponibilă doar în probleme în care se justifică. Astfel este posibilă afișarea 

schimbării de tensiune, tasarea sau deformația în comparație cu etapa precedentă – 

totuși, întotdeauna este afișată adâncimea zonei curente de influență. 

- selectarea variabilelor 

SigmaZ,tot – tensiunea verticală totală [kPa, ksf] 

SigmaZ,ef – tenisunea verticală efectivă [kPa, ksf] 

Presiunea din pori – tensiunea datorată apei [kPa, ksf] 

Tasare – tasarea unui punct [mm] 

Deformația – tasarea relative a stratului [-]*1000 

- opțiuni de  vizualizare (nevizualizare, izolinii, izosuprafețe) 

Gama de culori este vizibilă în partea dreaptă a desktop-ului. Butoanele pentru setarea culorii 

sunt localizate mai jos. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Analiză” 

Parametri de consolidare 

În analiza de consolidare (opțiune bifată în chenarul ”Setări”) partea inferioară a ferestrei 

servește la introducerea parametrilor de consolidare. 

Prima etapă de calcul reprezintă tensiunea geostatică la momentul inițial al construcției. 

Interfața superioară și inferioară a stratului de pământ consolidat și direcția fluxului apei din 

strat sunt introduse în prima fază de construcție. 
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Chenarul ”Analiză” – consolidare (prima etapă de construcție) 

În alte etape de construcție, durata execuției etapei și acțiunea încărcării sunt introduce. 

Programul permite alegerea din două opțiuni: întreaga încărcare este introdusă la începutul 

etapei sau încărcarea este introdusă treptat în timpul duratei etapei. Calculul este lansat apoi 

doar în etapa în care ”Etapa totală” este bifată (poate fi bifată în orice etapă cu excepția primei 

etape). 

 

Chenarul ”Analiză” – consolidare (alte etape de construcție) 
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Programul Culee    

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și ”Analiza 

Zidului”. 
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Chenarul ”Setări” 

Geometrie 1 

Chenarul ”Geometrie 1” permite selectarea formei culeei. Forma selectată, împreună cu un 

ajutor grafic este afișat în partea stângă a chenarului. Forma zidului poate fi editată fie din 

chenar prin introducerea datelor în câmpuri, fie cu ajutorul dimensiunilor active. 

În cazul în care structura este compusă din segmente înclinate, este necesară introducerea pantei 

segmentelor înclinate 1:x. Structura dreaptă este definită prin introducerea valorii 0. 

Lungimea și lățimea fundației culeei este specificată în chenarul ”Geometrie 2” 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 

 

Chenarul ”Geometrie 1” 

Aripi 

Chenarul ”Aripi” permite introducerea dimensiunilor aripilor podului. Aripile pot fi fie 

simetrice, fie asimetrice. Atribuirea asimetriei necesită introducerea separată a dimensiunilor 

aripilor. Ecranul afișează întotdeauna aripa curentă. 

Chenarul ”Geometrie 2” poate fi folosit pentru introducerea și editarea grosimilor și lungimilor 

aripilor. 

Secțiunea transversală a îmbinării zidului poate fi verificată în chenarul ”Dimensionare”. 

Încărcarea datorată momentului este luată în considerare. Întreaga aripă este încărcată de 
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presiunea activă dezvoltată în spatele zidului. Fereastra ”Dimensionare” servește la 

introducerea magnitudinii suprasarcinii pentru determinarea presiunii pe aripă. Suprasarcina 

specificată în chenarul ”Suprasarcină” nu este apoi luată în calcul și terenul din spatele aripii 

este considerat plat. Momentul rezultat aplicat îmbinării este apoi obținut prin înmulțirea 

magnitudinii presiunii pământului ce acționează pe suprafața zidului cu diferența dintre centrele 

rezultantelor presiunii și îmbinare. 

Lungimea secțiunii transversale folosită pentru dimensionare este considerată ca fiind înălțimea 

aripii- poate fi specificată o altă lungime prin selectarea opțiunii ”Redus pentru dimensionare”. 

În cazul folosirii aripii prelungite este posibilă introducerea dimensiunilor fundației de sub zid. 

Astfel de salturi ale fundației sunt luate în considerare în analiză prin calcularea unei lățimi 

fictive a fundației astfel: 

𝑑𝑓𝑖𝑐𝑡 =
𝐴𝑡𝑜𝑡

𝑆
 

Unde: 

Atot   - aria totală a fundației inclusiv toate salturile 

S      - lungimea fundației culeei 

dfict  - lățimea fictivă a fundației pentru analiza de verificare 

Fundația este apoi considerată ca fiind rectangulară, aceasta fiind o atribuire simplificată dar 

conservativă. 

 

Chenarul ”Aripi” 

Geometrie 2 

Chenarul ”Geometrie 2” permite introducerea lungimii culeei, lungimea fundației culeei și 

aripile culeei. 

Dimensiunile pot fi editate fie în chenar prin introducerea valorilor, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 
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Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 

 

Chenarul ”Geometrie 2” 

Fundații în trepte 

Chenarul ”Fundații în trepte” servește la introducerea fundațiilor în trepte sub culee. Această 

etapă permite astfel specificarea de forme adiționale ale culeei podului. 

Adăugarea (editarea) treptelor fundației este realizată din fereastra ”Treaptă nouă”. Treptele 

introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active.  

 

Chenarul ”Fundații în trepte” 

Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material ai betonului și ai armăturilor 

longitudinale. 
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Două opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. Câmpurile de introducere din partea superioară a 

chenarului servesc pentru specificarea greutății volumice a culeei. 

 

Chenarul ”Material” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 
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Chenarul ”Profil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Subpresiunea” și ”Presiunea de repaos a pământului”.  

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 
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Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

specificați în funcție de setarea din ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Utilizarea 

parametrilor efectivi sau totali depind în principal de tipul de pământ, tipul de încărcare, durata 

de viață a construcției și condițiile de apă. 

Pentru tensiunile efective, ulterior este necesară specificarea unghiului de frecare dintre pământ 

și structură, ce depinde de materialul structurii și tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui 

parametru sunt afișate în tabelul cu valori recomandate.  

Pentru tensiunile totale, este necesară specificarea adeziunii structură-pământ. 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Presiunea pământului”. 

 

Fereastra de dialog ”Adăugare pământ nou” - ”Date de bază” 

Cazuri de încărcare 

Chenarul ”Cazuri de încărcare” servește la introducerea cazurilor de încărcări (construcție, 

serviciu) și a încărcărilor din placa podului. Verificarea și dimensionarea culeei este realizată 

conform tipului de caz selectat. 
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În cazul realizării analizei conform EN 1997 sau LRFD, încărcarea introdusă datorată podului 

și plăcii de tranziție nu este majorată de nici un factor parțial. Forțele introduse trebuie să fie 

determinate în concordanță cu standardele corespunzătoare (EN 1990, EN 1991). 

Pentru verificarea culeei este avantajoasă folosirea etapelor de construcție și specificarea în 

fiecare etapă a cazurilor de încărcare.  

 

Chenarul ”Cazuri de încărcare” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 
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Fundare 

Chenarul ”Fundare” servește la specificarea tipului fundației zidului. Următoarele tipuri de 

fundații sunt disponibile: 

 pământul din profilul geologic – zidul este fundat pe pământul atribuit din profilul 

geologic specificat în chenarul ”Profil” 

 introducerea parametrilor de contact bază-sol – parametrii de contact dintre talpa 

fundației și structură sunt menționați. Opțiunea ”introducere unghi de frecare talpă-

pământ” necesită introducerea unghiului de frecare ψ dintre talpa fundației și pământ. 

Opțiunea ”introducere coeficient de frecare” necesită specificarea coeficientul de 

fricțiune μ. Ambele opțiuni necesită introducerea coeziunii a [kPa] dintre fundație și 

pământ. 

 fundație continuă – materialul fundației continue este reprezentat fie de pământ 

(introdus în chenarul ”Pământ”), fie de beton – necesită introducerea greutății volumice 

a materialului fundației γ și a parametrilor de contact talpă-sol (coeficient de 

fricțiune f, coeziunea c). 

 fundație pe piloți – zidul poate fi fundat pe un rând de piloți sau pe două rânduri. 

Fundația continuă și fundația pe piloți poate fi adoptată pentru fundarea zidului doar dacă tipul 

de zid selectat este cel cu partea inferioară plată, fără pinteni. Geometria fundației zidului 

poate fi modificată fie în chenar prin introducerea valorilor corespunzătoare în câmpuri fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active 

Datele introduse în acest chenar influențează analiza zidului și ulterior capacitatea portantă a 

fundației pământului. 

 

Chenarul ”Fundare” 

Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 
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poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 

 

Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 
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Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 
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Chenarul ”Suprasarcina” 

Rezistența pe fața frontală 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” permite prin apăsarea butonului, specificarea formei 

terenului și a parametrilor rezistenței pe fața frontală. Forma selectată împreună cu un ajutor 

grafic pentru introducerea valorilor este afișat în partea stângă a desktop-ului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin inserarea de valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Lista de acțiuni a chenarului permite utilizatorului selectarea tipului de rezistență și selectarea 

pământului (lista de acțiuni conține pământurile introduse în chenarul ”Pământuri”). Mărimea 

suprasarcinii terenului din fața zidului sau grosimea stratului de pământ de deasupra celui mai 

jos punct al structurii pot fi de asemenea specificate în acest chenar. 

Rezistența pe fața frontală poate fi definită ca presiune în repaus, presiune pasivă sau presiunea 

pasivă redusă a pământului. Forța rezultată datorită presiunii pasive reduse este calculată ca 

rezultanta cauzată de presiunea pasivă înmulțită cu un coeficient corespunzător, ce derivă din 

tipul de presiune pasivă introdus. 
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Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 

 

Chenarul ”Forțe aplicate” 
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Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 

 

Chenarul ”Seism” 

Setări de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

Chenarul servește la specificarea tipului de presiune ce acționează pe zid având la dispoziție 

deformația admisibilă a zidului. 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 
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Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Zidul este încărcat fie din presiunea activă sau presiunea de repaus, în funcție de introducerea 

din chenarul ”Setările etapei”. 

Procedura de verificare a zidului este descrisă detaliat în partea teoretică a ghidului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Verificare” 

Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 
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dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 

În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă” 

Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” servește la proiectarea și verificarea armăturilor secțiunii 

transversale a zidului – armătura corespunzătoare secțiunii transversale este selectată din lista 

de acțiuni. 

 Verificarea suportului zidului 

 Verificarea joncțiunii zidului 

 Verificarea desprinderii tălpii zidului 

Starea de serviciu face posibilă: 

 Verificarea aripii culeei 

 Verificarea zidului de închidere 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare selectată. 
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 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel, permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt aplicați forțelor 

calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setare din chenar 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ce 

acționează pe structură ca fiind secundară. Aceasta este explicată mai amănunțit în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Dimensionarea betonului armat este realizată conform standardului ales din tab-ul ”Materiale 

și standarde”. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Dimensionare” 

Stabilitate 

Apăsarea butonului ”Stabilitate” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest program 

permite verificarea stabilității generale a structurii analizate. Butonul este disponibil doar dacă 

programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După completarea analizelor, apăsarea butonului ”OK” conduce la ieșirea din program – toate 

datele sunt apoi transmise prin protocoalele de analiză către programul ”Zid de sprijin din beton 

armat”. 
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Chenarul ”Stabilitate ” 

Programul Taluzuri țintuite 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 
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Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde”, ”Analiza de 

stabilitate”  și ”Analiza Zidului”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” conține tabelul cu punctele structurii. Adăugarea (Editarea) punctelor 

se realizează în fereastra ”Adaugă (editează) puncte”. 

Punctele geometriei existente pot fi editate și pe desktop, cu ajutorul obiectelor active – dublu-

click-ul pe un puncte deschide fereastra de editare a punctului. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 

 

Chenarul ”Geometrie” 
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Tipul de țintuiri 

Chenarul ”Tipuri de țintuiri” servește la specificarea unui tip de țintă într-un tabel. Parametrii 

de rezistență ai țintelor pot fi fie introduși de utilizator fie determinați direct de program în 

funcție de datele introduse. 

Tabelul conține următoarele date, fie introduse, fie calculate:  rezistența la întindere, rezistența 

la smulgere și rezistența capului la țintuire. 

 

Chenarul ”Tipul țintuirilor” 

Geometria țintuirilor 

Chenarul ”Geometria țintuirilor” conține un tabel cu o listă a țintuirilor introduse. Adăugarea 

(editarea) țintuirilor este realizată din fereastra ”Țintă nouă (Editare țintă)”. Țintele introduse 

pot fi de asemenea editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Utilizatorul trebuie să specifice adâncimea țintei, lungimea țintei, diametrul și distanța dintre 

ținte. 

Înclinația țintei este precizată față de orizontală în sensul acelor de ceas și este constantă pentru 

toate țintele. 
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Chenarul ”Geometria țintuirii” 

Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material ai betonului și ai armăturilor 

longitudinale. 

Două opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. Câmpurile de introducere din partea superioară a 

chenarului servesc pentru specificarea greutății volumice a culeei. 
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Chenarul ”Material” 

Profil 

Chenarul ”Profil” conține un tabel cu lista interfețelor introduse. După specificarea interfeței, 

este posibilă editarea grosimii layer-elor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) layer-elor este realizată cu ajutorul ferestrei ”Adaugă (editează) 

interfața”. Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este specificată. 

Programul permite modificarea punctului superior al structurii din fereastra ”Schimbarea 

elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce grosimea layer-

elor este păstrată. Această funcție este importantă pentru copierea profilului din programul 

”Teren”. 

Programul permite importarea profilului din format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 
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Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”, ”Presiunea pământului în repaos”, ”Subpresiunea”. 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această  parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Valorile sunt obținute din studii 

geotehnice sau din experimente de laborator. Dacă nu sunt disponibile date, este posibilă 

folosirea bazei de date predefinită, ce conține valorile caracteristicilor pământului ales. 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

aleși în funcție de setarea ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Folosirea parametrilor 

efectivi sau totali depinde în principal de tipul de pământ, tipul încărcării, durata de viață a 

structurii și apă. 

Pentru tensiuni efective trebuie specificat unghiul de frecare dintre pământ și structură, ce 

depinde de materialul structurii și de tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui parametru 

sunt afișate în tabelul cu valori recomandate. 

Pentru tensiuni totale trebuie menționată adeziunea pământului la fațada structurii a. 

Teoria asociată este descrisă în capitolul ”Presiunea pământului”. 
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Fereastra ”Adaugă pământuri noi” - ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă în cele de față. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 
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Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 

 

Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 
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împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 

Analiza presiunii pământului cu influența apei este descrisă în partea teoretică a capitolului 

”Influența apei”. 

Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 

 

Chenarul ”Apă” 

Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 
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acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 

 

Chenarul ”Suprasarcina” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 
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Chenarul ”Seism” 

Setări de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Stabilitate internă 

Chenarul permite verificarea stabilității interne a structurii considerând suprafețe de cedare 

plane sau frânte. 

Verificarea stabilității interne este realizată: 
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 Conform EN 1997  

 Conform LRFD 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau teoriei stărilor limită. 

Acest chenar permite de asemenea verificarea capacității interne a țintelor. 

Pentru determinarea forței țintei, în acest chenar este definit un coeficient al presiunii active kn. 

 

 

Chenarul ”Stabilitate internă” 

Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 
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 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Pentru verificarea stabilității externe, o structură fictivă (un zid) este creată și folosită în analiză. 

Zidul fictiv constă în fața frontală a structurii, o linie ce conectează punctele de capăt ale 

țintelor, o linie de la capătul primei ținte până la suprafață, o linie de la capătul ultimei ținte 

până la partea inferioară a structurii. Punctele ce provoacă o concavitate a feței inferioare a 

structurii vor fi automat excluse de program. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Verificare” 

Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 

dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 
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În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă” 

Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” permite proiectarea și verificarea armăturii fațadei structurii de 

beton. Partea superioară a chenarului servește la alegerea armăturii verticale sau orizontale. 

Programul determină forțele interne dezvoltate pe secțiunea selectată. 

Tabelul din partea inferioară a chenarului servește la specificarea locației de verificare a 

armăturii proiectate în funcție de standardele introduse pentru dimensionarea betonului armat. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Dimensionare” 

 

Stabilitate externă 

Apăsarea butonului ”Stabilitate externă” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest 

program permite verificarea stabilității globale a structurii analizate. Butonul este disponibil 

doar daca programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După terminarea tuturor analizelor, apăsarea butonului ”OK” închide programul – toate datele 

sunt transferate prin protocolul de analiză în programul ”Taluzuri țintuite”. 
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Chenarul ”Stabilitate exterioară” 

 

Programul Săpături în pământ 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 
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Setări 

Chenarul ”Setări” servește la specificarea standardelor sau metodelor ce sunt folosite pentru 

realizarea analizei. 

Chenarul ”Setări” permite selectarea metodei de determinare a curbei de depresiune (Pierdere 

de volum, teorii clasice) și forma acesteia (Gauss, Aversin). Totodată servește la introducerea 

coeficienților de calcul a punctelor de inflexiune, (doar pentru teoriile clasice), fapt ce 

influențează forma curbei de depresiune. 

 

Chenarul ”Setări” 

Clădiri 

Chenarul ”Clădiri” servește la introducerea obiectelor de deasupra excavației. Un număr 

arbitrar de clădiri poate fi introdus atât la suprafața terenului cât și la o anumită adâncime. 

 

Chenarul ”Clădiri” 
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Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Introducerea datelor în chenar este permisă doar dacă teoria clasică a fost aleasă ca metodă de 

analiză din chenarul ”Setări”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este posibilă dacă teoria clasică a fost aleasă ca metodă de 

analiză din chenarul ”Setări”.  
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Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Introducerea datelor în chenar este permisă doar dacă teoria clasică a fost aleasă ca metodă de 

analiză din chenarul ”Setări”. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” conține un tabel cu excavațiile introduse. Fereastra ”Săpătură nouă 

(Editează săpătură)” servește la adăugarea de săpături. Săpăturile introduse pot fi modificate 

pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Parametrii excavației diferă în funcție de metoda de analiză selectată din chenarul ”Setări”. 

Fiecare excavație poate fi definită fie prin rază, fie prin aria de excavație.  

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Fereastra ”Săpătură nouă” 

 

Chenarul ”Geometrie” 
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Măsură 

Chenarul ”Măsură” conține un tabel cu o listă de măsuri. Fereastra ”Dimensiune nouă 

(editare dimensiune) ” servește la adăugarea (editarea) de dimensiuni. Dimensiunile introduse 

pot fi modificare pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Dimensiunile introduse nu afectează analiza propriu zisă – introducerea lor a rezultat din 

nevoile proiectanților. După excavarea primei părți a unui tunel secvențial, este de ajutor 

introducerea valorilor măsurate în șantier în program, urmând adăugarea secvențială a 

parametrilor astfel încât dimensiunile măsurate și cele calculate să fie aceleași.  

 

Chenarul ”Măsură” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” servește la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție 

dată. 

Chenarul permite introducerea marginilor gradientului de întindere și al defectelor. Aceste 

valori servesc la verificarea degradărilor clădirilor în chenarul ”Degradări”. Programul oferă 

o setare predefinită (setarea standard pentru clădiri din zidărie) și o setare definită de utilizator 

– aici este posibilă definirea diferitelor criterii recomandate de standarde sau acumulate din 

experiența practică pentru anumite tipuri de clădiri. 

Valorile marginilor trebuie definite fie în ordine ascendentă, fie în ordine descendentă.  
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Chenarul ”Setările etapei” 

Analiză 

Chenarul ”Analiză” furnizează rezultatele curbei de depresiune. Mai multe analize la diferite 

adâncimi pot fi realizate simultan. Valorile calculate sunt afișate pe desktop și sunt actualizate 

continuu de fiecare dată când are loc o schimbare a datelor de intrare. 

 

Chenarul ”Analiză” - ”Tasare” 
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Chenarul ”Analiză” - ”Diagrame” 

Degradări 

Chenarul ”Degradări” furnizează rezultatele analizei de cedare a clădirilor. Programul oferă 

patru tipuri de verificare: 

 Verificarea crăpăturilor din întindere 

 Verificarea gradientului degradărilor 

 Verificarea săgeții relative 

 Verificarea secțiunii clădirii 

Programul permite utilizatorului realizarea unei analize pentru etapa curentă și a etapelor 

precedente (înfășurătoarea din toate etapele) sau introducerea fiecărei etape și evaluarea 

influenței fiecăreia. O astfel de procedură face posibilă o excavare optimă în cazul tunelurilor 

secvențiale. 

Mai multe analize pot fi realizate pentru o singură sarcină. Vizualizarea rezultatelor poate fi 

ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Degradări” – vizualizarea fisurilor din tensiune 
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Chenarul ”Degradări” – vizualizarea gradientului degradărilor 

Programul Stabilitatea masivului de rocă  

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 
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Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-ul ”Analiza de stabilitate”. 

Chenarul permite selectarea tipului suprafeței de alunecare: 

 Suprafață plană de alunecare 

 Suprafață poligonală de alunecare 

 Colțul terenului 

 

Chenarul ”Setări” 

Teren 

Chenarul ”Teren” conține un tabel cu o listă de secțiuni definite ale masivului de rocă. 

Coordonatele originii – primul punct al terenului urmat de secțiunea definită – sunt introduse 

în partea superioară a chenarului. În program, panta este întotdeauna orientată de la stânga la 

dreapta. 
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Adăugarea (editarea) secțiunii este realizată în fereastra ”Secțiune nouă (Editare secțiune)”. 

Aceste secțiuni pot fi editate și pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Fiecare secțiune poate fi definită de înclinare, lungimea secțiunii, lungimea orizontală și 

înălțimea secțiunii. Doar două valori selectate sunt folosite, în timp ce celelalte sunt determinate 

automat de program.  

În cazul unei introduceri corecte, programul afișează secțiunea definită cu o linie punctată, 

astfel încât înainte ca secțiunea definită să fie acceptată, este posibilă verificarea acesteia. 

 

Chenarul ”Teren” 

Roca 

Chenarul ”Roca” permite introducerea parametrilor de material (valori aproximative) ale 

masivului de rocă (în funcție de rezistența la forfecare) inclusiv greutatea volumică a rocii. Trei 

tipuri ale rezistenței la forfecare sunt disponibile în program: 

 Mohr – Coulomb 

 Barton – Bandis 

 Hoek – Brown 

Parametrii de material ai rocii sunt introduși apoi în funcție de metoda selectată. 
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Chenarul ”Roca” 

Suprafața de alunecare – plană 

Chenarul ”Suprafața de alunecare” servește la specificarea formei și parametrilor suprafeței 

plane de alunecare. Suprafața de alunecare este definită de un punct în corpul masivului de rocă 

și de gradientul său. Programul determină automat intersecțiile suprafeței de alunecare cu 

terenul. 

Programul permite de asemenea definirea fisurilor din tensiune cu gradient (opțiune 

indisponibilă pentru suprafețe de alunecare în trepte). Fisura este definită de distanța orizontală 

față de origine și de gradientul său. 

Suprafața plană de alunecare poate fi ulterior clasificată ca lină, ondulată sau în trepte. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Suprafață de alunecare - plană” 

Suprafața de alunecare – poligonală 

Chenarul ”Suprafața de alunecare” conține un tabel cu o listă de secțiuni definite ale 

suprafeței de alunecare. 

Adăugarea (editarea) secțiunii este realizată în fereastra ”Secțiune nouă (editare secțiune)”. 

Aceste secțiuni pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Coordonatele originii suprafeței de alunecare sunt introduse în partea superioară a chenarului. 

Acest punct se poate aflat chiar și înafara masivului, programul calculând automat intersecția 

suprafeței de alunecare cu terenul. 

Fiecare secțiune poate fi definită de înclinare, lungimea secțiunii, lungimea orizontală și 

înălțimea secțiunii. Doar două valori selectate sunt folosite, în timp ce celelalte sunt determinate 

automat de program.  

În cazul unei introduceri corecte, programul afișează secțiunea definită cu o linie punctată, 

astfel încât înainte ca secțiunea definită să fie acceptată, este posibilă verificarea acesteia. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Suprafață de alunecare - poligonală” 

Parametrii – suprafață de alunecare poligonală 

Chenarul ”Parametri” conține un tabel cu o listă de blocuri ce sunt create prin introducerea 

unei suprafețe poligonale de alunecare. Parametrii fiecărui bloc pot fi editați în fereastra 

”Editare bloc”. Totodată blocurile pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Parametrii de rezistență Mohr-Coulomb pe suprafața de alunecare și în îmbinările ce separă 

două blocuri , inclusiv greutatea volumică a rocii sunt introduse. 

Fereastra servește de asemenea la introducerea forțelor induse de apă în blocurile rocii. 

 

Chenarul ”Parametrii” – suprafață poligonală de alunecare 
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Fereastra ”Editează bloc” 

Apa – suprafața de cedare plană 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului parametrilor apei. Tipul 

selectat, împreună cu un ajutor grafic al valorilor de introducere este afișat în partea stângă a 

chenarului. Parametrii pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

 

Chenarul ”Apă” – suprafața de alunecare plană 
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Suprasarcina 

Chenarul ”Suprasarcina” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinilor este realizată în fereastra ”Suprasarcină nouă (Editare 

suprasarcină) ”.Suprasarcinile introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Suprasarcinile introduse în analiză diferă între suprafețele poligonale și plan de alunecare. 

 

Chenarul ”Suprasarcină” – suprafața plană și poligonală de alunecare 

Ancoraje 

Chenarul ”Ancoraje” conține un tabel cu o listă a ancorajelor introduse. Adăugarea (editarea) 

ancorajelor este realizată din fereastra ”Ancoraj nou (editare ancoraj)”. Ancorajele introduse 

pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Sunt menționate următoarele: locația (origine), adâncime, lungimea, panta ancorajului, 

spațierea dintre ancoraje și forța de tensionare. Originea ancorajului este poziționată automat 

pe fața terenului. Toți parametrii ancorajului pot fi modificați doar în etapa de construcție în 

care ancorajul a fost introdus. Fazele ulterioare de construcție permit doar schimbarea forței din 

ancoraj. 

Suprafața de alunecare plană permite definirea ancorajelor active și pasive. Doar ancorajele 

active sunt permise în cazul suprafeței de alunecare poligonale. 
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Chenarul ”Ancoraje” 

Seism 

Chenarul ”Seism” servește la introducerea parametrilor seismului. Direcțiile de introducere a 

seismului sunt afișate pe desktop. 

 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 
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Chenarul ”Setări de etapă” 

Analiza – suprafața plană de alunecare 

Chenarul ”Analiza” afișează rezultatele analizei. Mai multe analize pot fi realizate simultan. 

Verificarea masivului de rocă poate fi realizată conform factorului de siguranță sau teoriei 

stărilor limită, conform introducerii din tab-ul ”Analiza de stabilitate”. Rezultatele analizei sunt 

afișate în chenarul din partea inferioară a desktopului. 

În acest chenar programul permite determinarea forței necesare din ancoraj pentru obținerea 

factorului de siguranță necesar. În acest caz căsuța ”Calcularea forței din ancoraj necesare” 

trebuie să fie bifată și trebuie introdusă valoarea înclinației ancorajului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Analiză” – suprafața plană de alunecare 

Analiza – suprafața poligonală de alunecare 

Chenarul ”Analiza” afișează rezultatele analizei. Mai multe analize pot fi realizate simultan. 

Verificarea masivului de rocă poate fi realizată conform factorului de siguranță sau teoriei 

stărilor limită, conform introducerii din tab-ul ”Analiza de stabilitate”. Rezultatele analizei sunt 

afișate în chenarul din partea inferioară a desktopului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Analiză” – suprafața plană de alunecare 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” permite introducerea formei masivului de rocă (colțul terenului). 

Geometria colțului terenului este definită de direcțiile și gradientul liniilor suprafețelor ce 

formează terenul. Geometria este afișată pe dektop folosind o proiecție sterografică. Butonul 

”3D” deschide o fereastră de dialog ce permite vizualizarea în spațiu. 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Geometrie” 

Vedere 3D 

Vederea 3D permite verificarea grafică a valorilor definite. Imaginea poate fi rotită, translată, 

mărită și evidențiată. Imprimarea directă nu este disponibilă în această versiune. 
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Chenarul ”Vedere 3D” 

Suprafața de alunecare  

Chenarul ”Suprafață de alunecare” servește la introducerea suprafeței de alunecare folosind 

direcțiile și gradientul liniilor feței ce formează colțul. Totodată fisura din tensiune poate fi 

definită. Geometria suprafeței de cedare este afișată pe desktop folosind proiecția stereografică. 

Butonul ”3D” deschide o fereastră de dialog pentru vizualizarea în spațiu. 
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Chenarul ”Suprafață de cedare” 

Parametrii 

Chenarul ”Parametri” servește la introducerea parametrilor. Greutatea volumică și parametrii 

Mohr-Coulomb ai rezistenței trebuie specificați. 
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Chenarul ”Parametri” 

Suprasarcina 

Chenarul ”Suprasarcina” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinilor este realizată în fereastra ”Suprasarcină nouă (Editare 

suprasarcină)”. 
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Chenarul ”Suprasarcină”  

Ancoraje 

Chenarul ”Ancoraje” conține un tabel cu o listă a ancorajelor introduse. Adăugarea (editarea) 

ancorajelor este realizată din fereastra ”Ancoraj nou (editare ancoraj)”.  
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Chenarul ”Ancoraje” 

Apa 

Chenarul ”Apa” permite introducerea apei în analiză. Dacă influența apei este luată în 

considerare, atunci câmpul respectiv devine activ permițând introducerea înălțimii nivelului 

apei subterane. 
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Chenarul ”Apa” 

Analiza 

Chenarul ”Analiza” afișează rezultatele analizei. Mai multe analize pot fi realizate simultan. 

Verificarea masivului de rocă poate fi realizată conform factorului de siguranță sau teoriei 

stărilor limită, conform introducerii din tab-ul ”Analiza de stabilitate”. Rezultatele analizei sunt 

afișate în chenarul din partea inferioară a desktopului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Analiză” 

Programul Teren    

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 
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Date de bază 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului. 

Programul conține un tabel cu o listă a starturilor. Straturile pot fi adăugate, inserate sau 

eliminate folosind butoanele din partea dreaptă a tabelului. Primul strat nu poate fi nici eliminat 

și nici un alt strat nu poate fi inserat în fața lui. 

Secțiunea ”Setări de bază” servește la definirea dimensiunilor globale. În cazul creșterii sau 

scăderii acestor dimensiuni, programul afișează posibilele consecințe ale acțiunii. 

Secțiunea ”Introducerea rețelei” servește la definirea unei origini și a unui pas al rețelei în 

direcțiile X și Y.  

Accesarea elementului ”Introducerea în sistem de coordonate global” deschide o cale de 

introducere a datelor în sistemul de coordonate global (JTSK, Gauss-Krüger). 

În lista de acțiuni ”Tipul stratului introdus” este posibilă determinarea modului de introducere 

a straturilor. Straturile pot fi introduse cu ajutorul grosimii straturilor sau cu ajutorul punctelor. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor din fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte ”Vizualizare 

3D”, ”Scară și translație” și ”Setări de plotare” 

 

Chenarul ”Date de bază” 

Sistemul de coordonate global 

Fereastra ”Sistem de coordonate” permite definirea tipului sistemului de coordonate globale. 

Avantajul constă în posibilitatea specificării coordonatelor punctului și a forajului atât în 

coordonate locale cât și în coordonate globale și comutarea între cele două sisteme. 

Orientarea sistemului global cu respectarea celui local este definită folosind două puncte, unde 

primul punct este introdus întotdeauna în sistem local. 

Direcția și convenția de semne este afișată pentru fiecare tip de sistem global. 
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Fereastra ”Sistem de coordonate” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu o listă a pământurilor introduse. Tabelul furnizează 

informații referitoare la pământul selectat în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământului este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Programul Teren necesită specificarea coeficienților volumici pentru calculul volumului 

săpăturilor sau al banchetelor. Datele rămase sunt folosite doar pentru exportarea în alte 

programe și nu influențează calculul realizat în programul ”Teren”. 

Programul permite importarea pământurilor din format gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 
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Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturilor profilului și a pământurilor asociate. Lista 

pământurilor este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni a fiecărui strat al profilului. 

În etapele de construcție ulterioare, programul adaugă automat straturi cărora pământul adiacent 

este atribuit automat. În multe cazuri (gropi de excavații) acest strat poate fi fără volum – 

introducerea este necesară dacă terenul nou este poziționat deasupra terenului din etapa 

precedentă.  

Programul permite importarea în formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 

Puncte  

Chenarul ”Puncte” servește la definirea coordonatelor punctelor terenului. Sunt disponibile 

două opțiuni pentru definirea acestora: 

Cu ajutorul tabelului: punctele sunt definite în tabel. Apăsarea butonului ”Adaugă” deschide 

fereastra ”Punct nou”; coordonatele punctelor sunt apoi specificate și prin apăsarea butonului 

”Adaugă” sunt introduse în tabel. Butonul ”Anulare” este folosit pentru închiderea ferestrei. 

Aceste puncte pot fi ulterior modificate folosind butonul ”Modificare” sau eliminate cu ajutorul 

butonului ”Șterge”. Fiecare schimbare este afișată instant pe desktop. 

Cu ajutorul mouse-ului: acest mod de introducere este activat prin apăsarea butonului 

corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele opțiuni sunt disponibile: 

Adaugă     ● pentru introducerea unui punct, se apasă butonul click stânga al mouse-ului pe 

desktop (cursorul) – programul deschide apoi fereastra ”Punct nou”, fereastra care permite 

modificarea coordonatelor punctului, sau introducerea coordonatei Z – după apăsarea butonului 

”OK” programul adaugă acest punct tabelului. Dacă punctul nu poate fi adăugat, programul 

afișează un mesaj de avertizare. 
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Editare       ● apăsarea pe un punct existent folosind butonul click stânga al mouse-ului deschide 

fereastra ”Editare punct”, fereastră care permite editarea coordonatelor punctului. 

Ștergere    ● apăsarea pe un punct deschide fereastra care cere confirmarea ștergerii punctului 

selectat 

Selectare   ● activează regimul de selectare grafică a punctelor. 

Punctele selectate pot fi importate din fișiere în format TXT, Atlas DMT, DXF, Land XML și 

gINT. 

Programul permite importarea ulterioară a punctelor (ex. etape de construcție ulterioare). 

În cazul definirii punctelor, programul calculează automat coordonata Z. Doar un punct poate 

fi atribuit unei singure coordonate X, Y. 

Dacă opțiunea de introducere a straturilor cu ajutorul ”Punctelor Straturilor” din chenarul 

”Date de bază” este selectată, bara ”Puncte” conține lista de acțiuni ”Straturi”. Această listă 

servește la alegerea stratului în care punctele vor fi introduse. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice mod de introducere conform 

setărilor din fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul butoanelor de pe bara de 

unelte ”Vizualizare 3D”, ”Scară și translare”, ”Selectare” și ”Setări de plotare”. 

 

Chenarul ”Puncte” 
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Importarea de puncte 

Programul permite importarea de date în format DXF, LandXML, ATLAS DMT și TXT. 

Atunci când se importă, datele vechi sunt șterse și înlocuite cu cele noi. Dimensiunile globale 

sunt determinate automat conform valorilor minime și maxime ale coordonatelor x și y – este 

astfel de dorit ajustarea dimensiunilor globale din chenarul ”Date de bază”. 

Programul permite importarea datelor TXT din fișierele respective. Fiecare punct este scris pe 

o linie separată a fișierului, iar coordonatele sunt separate de virgulă. Dacă fișierul conține 

pentru fiecare punct denumirea acestuia, acest fapt trebuie menționat prin bifarea elementului 

”Denumirea punctului”. În fereastra este necesară specificarea ordinii coordonatelor. Dacă 

datele au un semn convențional opus, este posibilă înmulțirea liniei corespunzătoare cu valoarea 

-1. Importarea de date este realizată prin apăsarea butonului ”Importare”. 

Programul permite importarea punctelor terenului în format gINT. 

 

Fereastra ”Importare” – format ”TXT” 

 

Fereastra ”Importare” – format ”Atlas” 
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Calculul automat al înălțimii 

În cazul definirii punctelor, forajelor și punctelor nivelului apei subterane, programul calculează 

automat în unele cazuri înălțimea punctului (coordonata z) și grosimea stratului. Această funcție 

este importantă în cazul editării terenului sau straturilor. 

Posibilitatea calculării înălțimii depinde de statusul terenului generat: 

 Dacă terenul nu este generat, înălțimea nu este calculată, iar câmpurile corespunzătoare 

rămân goale. 

 Dacă terenul este generat, valorile necesare sunt calculate automat din modelarea 

terenului – pentru un punct calculează coordonata z, pentru un foraj programul 

determină grosimea stratului și adâncimea nivelului apei subterane – atunci când un 

punct sau un foraj este introdus, statusul terenului generat se schimbă iar desenul este 

afișat în modul transparent. 

Informații referitoare la statusul terenului (generat, negenerat, generat pentru datele 

originare) sunt afișate pe bara verticală. Chenarul ”Generare” permite generarea terenului sau 

eliminarea modelului generat. 

 

Fereastra – adăugare punct nou și calculul coordonatei Z 

 

Fereastra – adăugare foraj nou 
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Margini 

Chenarul ”Margini” servește la introducerea marginilor ce unește punctele terenului. Două 

opțiuni sunt disponibile pentru definirea marginilor: 

Cu ajutorul tabelului: marginile sunt definite în tabel. Apăsarea butonului ”Adaugă” deschide 

fereastra ”Margine nouă”, secvența de numere a punctelor de început și sfârșit este introdusă 

și prin apăsarea butonului ”Adaugă” este adăugată în tabel. Pot fi introduse mai multe margini. 

Butonul ”Cancel” este folosit pentru ieșirea din această fereastră. Aceste margini pot fi ulterior 

modificate folosind butonul ”Modificare” sau eliminate cu ajutorul butonului ”Ștergere”. 

Orice modificare este afișată instant pe desktop. 

Cu ajutorul mouse-ului: acest mod de introducere este activat prin apăsarea butonului de pe 

bara orizontală. Sunt disponibile următoarele opțiuni: 

Adaugă     ● pentru introducerea unei margini, click pe punctul de început și pe cel de sfârșit 

cu ajutorul cursorului – după introducerea punctului de sfârșit, programul adaugă în marginea 

corespunzătoare în tabel și în același timp în desen. Dacă marginile nu pot fi adăugate, 

programul afișează un mesaj de avertizare. 

Modific    ● apăsarea cu ajutorul mouse-ului pe o margine existentă deschide fereastra 

”Modificare margine”, fereastră ce permite editarea secvenței numerice a punctului de start și 

de sfârșit a marginii. 

Ștergere    ● click-ul pe o margine deschide fereastra de confirmare a ștergerii marginii 

selectate 

Selectare      ● activează regimul de selecție grafică a marginilor (tipul selecției este setat în 

bara ”Selecții” 

Marginile nu pot intersecta alte margini. Doar o margine poate fi definită între două puncte. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor ajustate în fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte 

”Vizualizare 3D”, ”Scară și translație”, ”Selecții” și ”Setări de plotare”. 
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Chenarul ”Margini” 

Apă 

Chenarul ”Apă” servește la introducerea nivelului apei subterane. Lista de acțiuni ”Tip de apă” 

conține următoarele elemente: 

 Fără apă – apa nu este introdusă 

 Apă specificată în puncte – punctele apei subterane sunt definite în tabel în același 

mod ca definirea punctelor terenului. Această abordare este avantajoasă în cazul unei 

pânze freatice orizontale – în acest caz este suficientă introducerea unui singur punct cu 

o coordonata z, iar programul generează automat  un plan orizontal al apei subterane. 

 Apă specificată în foraj – apa subterană este definită în foraj. O anumită adâncime a 

apei subterane este măsurată de la suprafața terenului. Această abordare este avantajoasă 

în cazul forajelor cu adâncimea nivelului apei subterane măsurată. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor introduse în fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte 

”Vizualizare 3D”, ”Scară și translație”, ”Selecții” și ”Setări de plotare”. 
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Chenarul ”Apă” 

Foraje 

Chenarul ”Foraje” servește la definirea forajelor, ce permit modelarea straturilor geologice (în 

funcție de setările din chenarul ”Date de bază”) sau a nivelului apei subterane (în funcție de 

setările din chenarul ”Apă”). 

Pentru introducerea punctelor ce determină localizarea forajelor se procedează în mod similar 

definirii punctelor terenului. Pe lângă coordonate este necesară introducerea numelui forajului 

și grosimea straturilor. Profilul geologic generat poate fi modificat cu ajutorul opțiunii calculul 

automat al înălțimii z față de grosimea straturilor. 

Forajele pot fi definite doar în prima etapă de construcție. Programul se asigură că un strat 

inferior este amplasat sub un alt strat – intersectarea straturilor nu este acceptată – stratul 

dominant este cel superior. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor ajustate în fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte 

”Vizualizare 3D”, ”Scară și translație”, ”Selecții” și ”Setări de plotare”. 

Programul permite importarea forajelor în format gINT. 
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Chenarul ”Foraje” – introducere, editare 

Amenajarea pământului 

Chenarul ”Amenajarea pământului” servește la definirea amenajărilor pământului. Amenajarea 

pământului nu poate fi definită în prima etapă de construcție. 

Amenajarea pământului simplifică considerabil introducerea excavațiilor sau a banchetelor. 

Partea esențială a amenajării este forma părții inferioare, cea de la care panta excavației sau a 

banchetei pornește față de terenul inițial. Punctele și marginile terenului inițial ce se află în zona 

amenajării terenului, sunt șterse automat în timpul generării. 

Mai multe amenajări ale pământului pot fi definite în cadrul unei singure etape de construcție. 

Acestea nu trebuie să se intersecteze. Dacă are loc intersectarea, amenajările vor fi modelate ca 

un singură. Totodată nici o parte a amenajării nu poate depăși limitele globale, chiar dacă partea 

inferioară a amenajării este amplasată între limite. 

Amenajarea poate fi editată doar în etapa în care este definită. În etapa ulterioară de construcție, 

amenajarea este considerată ca puncte și margini ale terenului. 

Amenajarea poate fi introdusă: 

Cu ajutorul tabelului: amenajarea pământului este definită în tabel. Butonul ”Adăugare” 

deschide fereastra ”Amenajare nouă”, ce permite specificarea numelui amenajării (prin bifarea 

căsuțelor este posibilă definirea unei adâncimi a părții inferioare și a unui gradient al taluzului). 

Această fereastră conține un tabel pentru introducerea punctelor ce definește planul terenului 
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amenajării (poligon). Pentru introducerea acestor puncte se procedează similar definirii 

punctelor terenului. Apăsarea butonului ”Adăugare” închide fereastra de dialog și o nouă 

amenajare este introdusă în tabel. 

Amenajarea poate fi modificată ulterior folosind butonul ”Modificare”, sau poate fi eliminată 

folosind butonul ”Eliminare”. Orice modificare este afișată instant pe desktop. 

Cu ajutorul mouse-ului: acest mod de introducere este activat prin apăsarea butonului 

corespunzător de pe bara orizontală. Următoarele opțiuni sunt disponibile: 

Adaugă     ● pentru introducerea unei amenajări, click pe desktop pentru introducerea primului 

punct al poligonului, urmat de fiecare punct al acestuia – poligonul trebuie să se închidă – după 

închiderea acestuia, programul deschide fereastra ”Amenajare nouă”; pentru a continua se 

urmează aceiași pași ca în cazul introducerii folosind tabelul – dacă amenajarea nu poate fi 

definită sau dacă două amenajări se intersectează, programul va afișa un mesaj de avertizare. 

Modific    ● apăsarea cu ajutorul mouse-ului pe o amenajare existentă deschide fereastra 

”Modificare margine”, fereastră ce permite editarea amenajării 

Ștergere    ● click-ul pe o amenajare deschide fereastra de confirmare a ștergerii amenajării 

selectate 

Marginile nu pot intersecta alte margini. Doar o margine poate fi definită între două puncte. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor ajustate în fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte 

”Vizualizare 3D”, ”Scară și translație”, ”Selecții” și ”Setări de plotare”. 

 

Chenarul ”Amenajarea pământului” – introducere, editare 
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Chenarul ”Amenajare” – amenajare definită 

Generare 

Chenarul ”Generare” servește la generarea modelului terenului. 

Parametrii de generare a modelului, ce sunt valabili pentru toate etapele ulterioare, sunt 

specificați în prima etapă de construcție. 

Aceștia sunt: 

 netezirea modelului (niciunul, mediu, maxim) 

 marginea activă – permite modelarea terenului în lungul marginilor 

Chenarul servește ulterior la definirea parametrilor de desenare (pasul rețelei, pasul liniilor de 

contur). 

Modelul este generat prin apăsarea butonului ”Generare”. Modelul generat poate fi anulat prin 

apăsarea butonul ”Anulare model”. 

Selectarea opțiunii ”Calculează volume” permite calculul volumelor (în lista de acțiuni este 

posibilă introducerea numărului etapei de construcție pentru care calculul va fi executat). 

Această opțiunea nu este disponibilă în prima etapă de construcție. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor ajustate în fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte 

”Vizualizare 3D”, ”Scară și translație”, ”Selecții” și ”Setări de plotare”. 
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Chenarul ”Generare” 

Modelarea terenului pe margini 

O atenție specială trebuie acordată condițiilor de capăt pentru crearea unui model digital al 

terenului – înălțimile punctelor în colțuri și capete. 

Punctele de colț pot fi fie introduse sau pot fi automat inserate în prima fază de construcție. În 

cazul generării automate, punctele de colț primesc aceeași înălțime ca cel mai apropiat punct 

introdus sau al forajului cel mai apropiat. 

În cazul generării terenului, punctele de colț sunt conectate printr-o margine. În unele cazuri 

(taluzuri) este de dorit ca marginile să modeleze forma generală și înclinația terenului. În astfel 

de cazuri o opțiune a marginilor active poate fi folosită. O margine activă poate fi introdusă ca 

fracțiune procentuală a dimensiunilor globale. Toate punctele aflate pe o margine activă sunt, 

în timpul generării, proiectate automat în direcția normală pe margine – puncte noi sunt create 

în aceleași locații (pe margine) având coordonata z. Punctele noi sunt memorate în date asociate 

cu următoarea etapă de construcție. 

Straturile ulterioare ale terenului cor avea același comportament. Grosimile acestor straturi pe 

margini sunt calculate conform grosimii straturilor celui mai apropiat foraj. 

Rolul marginilor este evidențiat în următoarea figură. 
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Terenul generat fără și cu marginea activă 

Puncte de construcție 

Chenarul ”Puncte de construcție” servește la introducerea punctelor de construcție în teren. 

Pentru introducerea punctelor ce determină locația punctelor de construcție se procedează 

similar introducerii punctelor terenului. Fereastra ”Punct nou de construcție” permite 

specificarea numelui programului de analiză a construcției corespunzătoare. Chenarul 

”Lansează” este folosit apoi pentru rularea programul de calcul și transferul grosimilor 

straturilor și a atribuirii pământurilor în program. 

Punctele de construcție pot fi definite doar dacă un model corect de teren a fost generat. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor ajustate în fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte 

”Vizualizare 3D”, ”Scară și translație”, ”Selecții” și ”Setări de plotare”. 

 

Chenarul ”Puncte de construcție” – introducere, modificare 
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Linii de construcție 

Chenarul ”Linii de construcție” servește la introducerea liniilor de construcție în teren. 

Pentru introducerea liniilor ce determină locațiile liniilor construcțiilor se procedează similar 

introducerii marginilor terenului. Fereastra ”Linie nouă de construcție” permite specificarea 

numelui și tipului de linie. 

”Linia de construcție longitudinală” este definită de coordonatele punctului de start și de 

sfârșit. O listă de acțiuni servește la selectarea unui anumit program de calcul (Tasare, 

Stabilitate taluz, FEM). Pentru rularea programului, este folosit chenarul ”Rulează”. Forma 

terenului și interfața sunt transferate în același mod ca atribuirea straturilor. 

”Linia cu puncte” este definită de coordonatele unei linii frânte și poate fi folosită pentru 

specificarea unui nou punct al construcției. Punctul de construcție este definit în tabelul 

”Punctele de construcție ale liniei”, ce este partea a ferestrei ”Linie de construcție nouă”. 

Chenarul ”Rulează” este folosit pentru pornirea programului de calcul și transferul grosimii 

straturilor și atribuirea pământurilor în program. 

Liniile de construcție pot fi definite doar dacă un model corect de teren a fost generat. 

Vizualizarea desenului pe desktop poate fi modificată în orice regim de introducere conform 

setărilor ajustate în fereastra ”Setările stilului de vizualizare” și cu ajutorul barei de unelte 

”Vizualizare 3D”, ”Scară și translație”, ”Selecții” și ”Setări de plotare”. 

 

Chenarul ”Linie de construcție” – introducere, editare 
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Chenarul ”Linie de construcție” – construcția definită 

Rulare 

Chenarul ”Lansare” conține un tabel cu o listă de puncte definite sau o linie de construcție. 

În funcție de selecția din tabel, după apăsarea butonului ”Rulează”, programul asociat unei 

anumite sarcini este lansat. Datele necesare sunt transferate programului. Programul permite 

ulterior realizarea calculelor și verificărilor specifice. Dacă programul nu este achiziționat, 

butonul de lansare nu este accesibil. 

Când toate calculele au fost realizate, programul este închis prin apăsarea butonului ”OK” – 

rezultatele și imaginile definite sunt transferate printr-un protocol de calcul către programul 

”Teren”. 
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Chenarul ”Rulare” 

 

Lansarea programului ”Tasare” din programul ”Teren” 
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Programul Micropilot 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și ”Analiza 

Zidului”. 
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Chenarul ”Setări” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 
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Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Subpresiunea”.  Acești parametrii depind de teoria de analiză specificată în tab-ul 

”Micropiloți”. 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

În calculul capacității portante conform teoriei Salas, este necesară introducerea modulului de 

elasticitate E. 
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Fereastra de dialog ”Adăugare pământ nou” - ”Date de bază” 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” servește la introducerea secțiunii transversale a micropilotului. Forma 

selectată, împreună cu un ajutor grafic a valorilor introduse este afișată în partea stângă a 

chenarului. Secțiunea micropilotului este selectată din fereastra deschisă cu ajutorul butoanelor 

”Introdus prin sudare” și ”Introdus prin îmbinare”. O fereastră de informare, afișând o descriere 

detaliată a datelor secțiunii transversale selectate, poate fi activată în această fereastră. Datele 

selectate pot fi editate după alegerea tipului secțiunii. 

Datele geometrice sunt specificate în partea dreaptă a chenarului: 

 lungimea liberă a micropilotului (distanța dintre capul micropilotului și originea bazei 

micropilotului este considerată) 

 lungimea rădăcinii 

 diametrul rădăcinii 

 înclinația micropilotului (de la -60o la 60o măsurat de la verticală, valoarea pozitivă a 

înclinației unghiului fiind măsurată în sensul acelor de ceas) 

 distanța până la capătul micropilotului de deasupra terenului (între 0 și 10 m). 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 
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Chenarul ”Geometrie” 

Material 

Chenarul ”Material” servește la specificarea parametrilor de material a mixturii de ciment și 

oțel. Rezistența standard a amestecului de ciment la compresiune, rezistența standard a oțelului 

și modulul de elasticitate sunt introduse. Aceste valori sunt necesare pentru verificarea secțiunii 

micropilotului. 

 

Chenarul ”Material” 
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Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 

Încărcare 

Chenarul ”Încărcări” conține un tabel cu lista încărcărilor introduse. Adăugarea (editarea) 

încărcărilor este realizată în fereastra ”Încărcare nouă (Modificare încărcare)”. Forțele și 

momentele sunt introduse conform convenției de semne afișate în partea dreaptă a ferestrei. 
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Chenarul ”Încărcare” 

Apa 

Chenarul ”Apa” servește la introducerea adâncimii nivelului apei subterane. 

Valorile pot fi editate fie din chenar, fie prin introducerea valorilor în câmpuri, sau pe desktop 

cu ajutorul dimensiunilor active. 

 

Chenarul ”Apa” 
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Încercarea de penetrare standard (SPT) 

Chenarul ”SPT” conține un tabel cu o listă de teste de penetrare (SPT). Chenarul servește la 

definirea parametrilor de test (intervalul adâncimii de penetrare d, raportul energetic al mașinii 

de testare) și corelații ale datelor măsurate.  

Numele testului este specificat în fereastra ”Încercare nouă”. Butonul ”Adaugă” din această 

fereastră deschide fereastra ”Valoare nouă a testului”, ce permite specificarea adâncimii z 

măsurate de la nivelul terenului și un anumit număr de lovituri. 

Rezultatele penetrării standard (SPT) pot fi importate în format *.TXT. 

Chenarul SPT este disponibil doar dacă a fost selectată teoria Bustamate (SPT) pentru 

verificarea capacității portante a rădăcinii. 

 

Chenarul ”SPT” 
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Fereastra ”Încercare nouă” 

Încercarea presiometrică 

Chenarul ”Încercarea presiometrică” conține un tabel cu o listă a încercărilor presiometrice 

introduse. Parametrii încercării sunt definiți în fereastra ”Încercare nouă”. Butonul ”Adaugă” 

din această fereastră deschide o altă fereastră ”Valori noi ale testului” ce permite specificarea 

adâncimii z măsurate de la nivelul terenului, presiunea limită pLM și modulul Ménard Em. 

Utilizatorul poate schimba valorile din fereastra ”Modificare încercare”. Introducerea valorilor 

între valori deja introduse este realizată cu ajutorul ferestrei ” Inserare încercare”. 

Acest chenar este disponibil doar în cazul selectării teoriei Bustamate (Presiometru Ménard) 

Rezultatele încercării presiometrice sunt importate în format *.TXT. 
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Chenarul ”Încercarea presiometrică” 

 

Fereastra ”Încercare nouă” 

Verificarea secțiunii transversale 

Rezultatele analizei capacității portante a micropiloților supuși fie la compresiune, fie la 

întindere sunt afișate în chenarul ”Verificarea secțiunii transversale”. Mai multe calcule pot fi 

realizate simultan. Partea stângă a chenarului permite introducerea coeficientului de pat și luare 

în calcul a influenței coroziunii în analiză. 

În cadrul calculului capacității portante a micropilotului, programul face diferență între 

micropiloți supuși la întindere și cei supuși compresiunii. 

În cazul întinderii, programul determină capacitatea portantă a secțiunii compuse (rezistența 

amestecului de ciment nu este luat în considerare). 
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În cazul compresiunii, programul analizează atât capacitatea portantă a secțiunii compuse cât și 

stabilitatea internă a secțiunii, în funcție de metoda selectată din tab-ul ”Micropilot”. 

Rezultatele analizei de verificare sunt afișate în partea dreaptă a ferestrei. Butonul ”În detaliu” 

deschide o fereastră ce conține rezultatele detaliate ale analizei. 

 

Chenarul ”Verificarea secțiunii transversale” 

Verificarea rădăcinii 

Rezultatele analizei sunt afișate în chenarul ”Verificarea rădăcinii”. Mai multe calcule pot fi 

realizate simultan. Frecarea limită medie poate fi specificată în stânga chenarului. 

Rezultatele analizei de verificare sunt afișate în partea dreaptă a ferestrei. Butonul ”În detaliu” 

deschide o fereastră ce conține rezultatele detaliate ale analizei. 
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Chenarul ”Verificarea rădăcinii” 

Programul FEM 

Topologie 

Introducerea datelor în programul FEM este puțin diferită față de celelalte programe în sensul 

că este necesară definirea topologiei priorității structurii pentru orice calcul. Acest pas include 

introducerea interfețelor între straturile de pământ, linii de construcție, parametrii pământului 

și interfeței și generarea rețelei de elemente finite. Pentru evitarea erorilor în crearea modelului 

de calcul, utilizatorul va trebui să se familiarizeze cu sistemul de coordonate. 

Regimul de introducere este selectat prin apăsarea butonului Topo de pe bara orizontală. 

 

Bara ”Etapa de construcție” – comutarea între regimul Topo și etapa de calcul 

Analiza este realizată în etape de construcție (etapa de calcul), ce permite utilizatorului definirea 

activității structurii, introducerea grinzilor, a ancorajelor și suprasarcinilor, etc.. 

În funcție de regimul selectat bara verticală de unelte este ajustată. 
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Sistemele de coordonate 

Sistemul global de coordonate 

 axa X are sensul pozitiv de la stânga spre dreapta 

 axa Z are sensul pozitiv îndreptat de la partea inferioară spre partea superioară 

 axa Y are sensul pozitiv conform regulii burghiului. 

 

 în general, semnul pozitiv al suprasarcinii acționează împotriva semnului pozitiv al axei 

Suprasarcina 

 este presupusă ca acționând în lungul axei orizontale  

 originea și lungimea suprasarcinii sunt necesare ca date de intrare 

 suprasarcina pozitivă la un unghi de 0 grade este considerată că acționează în direcția 

opusă direcției pozitive a direcției Z 

 unghiul de zero grade corespunde suprasarcinii verticale 

 unghiul crește în sensul acelor de ceas 

 unghiul ia valori între -180 și 180 de grade 

 

 

 

Ancoraje 

 un ancoraj poate fi introdus prin origine și unghi 

 unghiul zero corespunde direcției axei X 

 unghiul crește în sens orar 

 

 unghiul poate avea valori între 180 și -180 de grade 

Deplasarea impusă și rotirea reazemelor 

 deplasările impuse au valori pozitive în direcția axelor X, Z și Y 

 deplasările sunt pozitive în cazul dezvoltării în sensul opus direcției pozitive a axelor. 
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 rotirea pozitivă este măsurată în sensul acelor de ceas. 

Încărcarea grinzilor 

 sistemul de coordonate local este conform regulii mâinii drepte 

 încărcarea poate avea trei direcții: global Z, global X, local normal (Z) 

 încărcarea pozitivă în direcție globală acționează în direcție opusă direcției pozitive a 

axei corespunzătoare 

 unghiul pozitiv al încărcării este măsurat în sensul acelor de ceas 

 momentul este pozitiv dacă acționează în sensul acelor de ceas 

 

 definirea în lungul axei x 

           coordonate, coordonatele originii 

           lungimea încărcării 

 tipurile de încărcări  

           încărcare concentrată 

           moment concentrat 

           uniform distribuită pe toată grinda 

           uniform distribuită pe un segment al grinzii 

           distribuită trapezoidal pe toată grinda 

           distribuită trapezoidal pe un segment al grinzii 

 

Forțele interne în lungul grinzii 

 forța normală pozitivă corespunzătoare întinderii, negativă pentru compresiune 

 deformația pozitivă corespunde compresiunii, negativă pentru întindere 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 
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Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” servește la specificarea standardelor sau metodelor ce sunt folosite pentru 

realizarea analizelor. 

Tab-ul ”Analize” permite utilizatorului definirea caracteristicilor de bază ale analizei incluzând 

tipul de analiză, metoda de calcul a tensiunii inițiale (tensiune geostatică, procedura K0) și 

standardele disponibile pentru structurile din beton și oțel. 

Tipurile de probleme (analiza de tensiune plană, simetrie axială) și analize (tensiuni, stabilitatea 

taluzului, fluxul de apă, tuneluri) disponibile depind de configurația achiziționată a 

programului. 

Dacă toate modulele sunt disponibile, este recomandată acordarea unei atenții sporite alegerii 

tipului de analiză – tipurile mai complexe necesită un număr mai mare de date de introducere 

și pot complica utilizarea programului. 

Acest tab permite alegerea opțiunii ”Introducere mărită”, ce afectează atât parametrii de 

introducere ai programului cât și posibilitatea de prezentare a rezultatelor analizei. 

Acest tab servește la selectarea metodei de calcul a tensiunii inițiale în prima etapă de 

construcție – fie calculul standard al tensiunii geostatice, fie procedura K0. 

 

 

Chenarul ”Setări” 

Analiza de stabilitate 

Două opțiuni sunt disponibile în programul FEM pentru rezolvarea problemei stabilității 

taluzului: 

1. Setarea soluției tipului ”Stabilitatea taluzului” în chenarul ”Setări”. 

2. Rularea modulului în regim ”Stabilitatea taluzului” într-o anumită etapă de construcție 

prin apăsarea butonului ”Stabilitate” – în acest caz o sarcină secundară este generată.  
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Crearea modelului și introducerea datelor în regimul ”Stabilitatea taluzului” este realizată în 

același fel ca în regimul ”Tensiune” – doar butonul ”Analiză” lansează analiza stabilității 

taluzului pentru o structură dată.  

Analiza deformației plane 

Acest modul de calcul este adecvat pentru structurile longitudinale (tunel, banchetă, etc.). 

caracterizate prin dimensiuni longitudinale ce au o mărime mult mai mare decât dimensiunile 

transversale. 

 

Analiza deformațiilor plane 

Într-un astfel de caz, analizele pot fi realizate pentru 1 m. Aceasta corespunde considerării 

deformațiilor plane. Componentele vectorului deformației dezvoltat  pe plane normal la axa 

longitudinală pot fi neglijate. Astfel, considerarea corpului ca fiind încărcat de componentele 

vectorului deformațiilor și cel al tensiunilor corespunzător planului transversal este datorată 

efectului Poisson. Vectorii corespunzători sunt: 

𝜎𝑇 = {𝜎𝑋𝑋 𝜎𝑍𝑍𝜏𝑋𝑍 𝜎𝑌𝑌}  

휀𝑇 = {휀𝑋𝑋 휀𝑍𝑍𝛾𝑋𝑍 휀𝑌𝑌 = 0} 

Considerând elemente tip grindă corespunde soluției unei plăci având secțiunea egală cu 1 m. 

Componentele nenule ale deplasărilor nodale sunt evidențiate în figura următoare pentru un 

element grindă cu două noduri compatibili cu un element plan cu trei noduri și o grindă cu trei 

noduri compatibilă cu un element plan cu șase noduri. 

 

Element grindă cu două și trei noduri 

Componentele corespunzătoare ale forțelor interne, considerând lățimea secțiunii transversale 

de 1 m sunt date de: 

𝜎𝑇 = {𝑁 ≡ 𝑛𝑥1, 𝑀 ≡ 𝑚𝑦, 𝑄 ≡ 𝑞𝑧1} 
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Simetrie axială 

Acest model de calcul este adecvat pentru analiza rotirii structurii. Această considerare trebuie 

satisfăcută atât din punct de vedere al construcției, cât și al încărcării. Un exemplu este cazul 

pilotului izolat încărcat vertical. 

 

Analiza axial – simetrică 

Similar analizei deformației plane, calculul este tridimensional, dar poate fi transformat într-o 

problemă bidimensională. Analiza este realizată respectând lungimea arcului de 1m, având 

diametrul egal cu x(r). Axa de simetrie corespunde originii coordonate x(r).  

Componentele nenule ale vectorului tensiunii și vectorului deformațiilor sunt: 

𝜎𝑇 = {𝜎𝑋𝑋 𝜎𝑍𝑍𝜏𝑋𝑍 𝜎𝜃𝜃}  

휀𝑇 = {휀𝑋𝑋 휀𝑍𝑍𝛾𝑋𝑍 휀𝜃𝜃 =
𝑢

𝑟
} 

Aplicarea de încărcări tip bandă și de suprafață necesită menționarea. Câteva exemple de 

aplicare a încărcărilor pe teren sunt afișate în figura următoare. Evident, efectul acestora crește 

odată cu distanța față de axa de simetrie. Introducând un astfel de tip de încărcare direct pe axa 

de simetrie nu produce nici un efect. Într-un astfel de caz, este necesară alegerea tipului de 

încărcare a axei de simetrie. 

 

Exemple de încărcări aplicate pe suprafața terenului. 

Considerând elemente tip grindă, analiza corespunde soluției unei membrane plane de rotire 

incluzând efecte de încovoiere. Grade de libertate diferite de zero sunt adoptate în analiza 
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elementelor grindă. Pe lângă efectele axiale, este necesară considerarea efectelor încovoietoare 

pe direcția circulară. 

 

Element grindă în simetrie axială 

Componentele corespunzătoare forțelor interne, considerând lățimea secțiunii transversale 

egală cu 1 m, sunt: 

𝜎𝑇 = {𝑛𝑟 , 𝑚𝑟 , 𝑞𝑟 , 𝑛𝜃 , 𝑚𝜃} 

În cazul particular al unei plăci circulare (unghiul α=0), componentele forțelor interne sunt: 

 

Forțele interne ce acționează pe o placă circulară 

Forțele interne ce sunt asociate deformațiilor corespunzătoare sunt: 
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Pentru fluxul de apă 

Fluxul de apă corespunzător poate fi determinat din punctele fluxului [m3/zi/m] după cum 

urmează: 

Analiza deformațiilor plane 

∑ 𝑄 = ∑ 𝑄𝑖
𝑁
𝑖=1  [𝑚3/𝑧 𝑖/𝑚] 

Analiza axial simetrică 

∑ 𝑄 = ∑ 2𝜋𝑥𝑖𝑄𝑖
𝑁
𝑖=1  [𝑚3/𝑧 𝑖/𝑚] 

Unde N este numărul de noduri a rețelei de discretizare în care fluxul Qi este calculat. În cazul 

analizei axial simetrice xi reprezintă coordonata x a unui anumit punct. Astfel, analiza axial 

simetrică furnizează fluxul total printr-o suprafață circulară de exemplu. 

Tuneluri 

Chenarul ”Setări” împreună cu tab-ul ”Analize” permit selectarea opțiunii ”Tuneluri” (acest 

modul trebuie achiziționat de către utilizator – în caz contrar, această opțiune nu este 

disponibilă). În cazul selectării regimului ”Tunel” este posibilă definirea și calculul: 

 excavațiilor (Modelarea unui efect 3D a tunelului considerând Noua Metodă Austriacă) 

 degradările graduale ale grinzilor 

 supunerea grinzilor la încărcări termice 

 aplicarea încărcărilor termice regiunilor selectate (introducerea avansată este 

necesară) 

 monitorizarea rezultatelor 

Modul ”Tunel” poate fi activat sau dezactivat oricând. Rezultatele precedente vor fi totuși 

eliminate. În timp ce comutarea de la un regim standard la regimul ”Tunel” este sigură, 

comutarea inversă rezultă în ștergerea tuturor datelor introduse – un mesaj de avertizare și 

confirmare va fi afișat. 

 

Mesaj de avertizare asupra modificărilor de date în cazul dezactivării opțiunii ”Tunel” 

Introducere avansată 

Chenarul  ”Setări” împreună cu tab-ul ”Analiză” permite selectarea opțiunii ”Introducere 

avansată”. Introducerea avansată oferă în plus: 

 definirea parametrilor adiționali de material 

 elemente cu trei noduri 

 rețea mixă (elemente triangulare și patrulare) 

 parametri adiționali de ieșire 
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Adoptarea opțiunii Introducere avansată permite utilizatorului specificarea modelului de 

material prin alegerea tipului de pământ și setare parametrului Biot și a coeficientului de dilatare 

termică. 

Setarea predefinită consideră condiții de capăt drenate. În acest caz, deformațiile pământului nu 

schimbă valorile presiunii porilor. Presiunea porilor apare ca o sursă adițională de încărcare 

exterioară și rămâne constantă în timpul analizei. Această componentă a presiunii active totale 

este notată us. În opoziție, condițiile nedrenate presupun că întreaga margine ce înconjoară 

masivul este impermeabilă. 

Presiunea totală a presiunii porilor este: 

𝑢 = 𝑢𝑠 + 𝑢𝑒  

Analiza necesită specificarea modulului volumic efectiv al apei ke: 

𝑘𝑒 =
𝛼

𝛼 − 𝑛
𝐾𝑠

+
𝑛

𝐾𝑤

 

unde: 

 Ke – modulul volumic efectiv 

 Ks – modulul volumic al particulelor 

 Kw – modulul volumic al apei 

 n – porozitatea 

 α – parametrul Biot 

Valoarea acestui parametru nu are o influență majoră asupra presiunii din pori dacă are o valoare 

suficient de mare. În mod normal are valori în intervalul 1000-10000. 

Parametrul Biot α depinde de modulul volumic al scheletului Ksk  și cel al particulelor Ks astfel: 

𝛼 = 1 −
𝐾𝑠𝑘

𝐾𝑠
< 1 

unde: 

 α – parametrul Biot 

 Ksk – modulul volumic al scheletului 

 Ks – modulul volumic al particulelor 

Valoarea predefinită consideră incompresibilitatea particulelor (Ks >>Ksk) și astfel α. Tensiunea 

totală este dată de: 

𝜎𝑖𝑓 = 𝜎𝑖𝑓
𝑒𝑓𝑓

+ 𝑢𝛿𝑖𝑓 = 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑖휀𝑘𝑖 + 𝛼𝑢𝛿𝑖𝑓 

Unde : 

 σif – tensorul tensiunilor totale 

 σif
eff

 – tensorul tensiunilor efective 

 εki – tensorul deformațiilor totale 

 Dijki – tensorul rigidității elastice 
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 u – presiunea activă din pori 

Procedura K0 

Procedura Ko este metoda ce permite calculul tensiunilor geologice (în prima etapă) atunci când 

raportul dintre componenta tensiunii verticale și componenta tensiunii orizontale este necesar. 

De exemplu, în cazul pământurilor supraconsolidate tensiunea orizontală poate atinge valori 

mult mai mari decât valoarea în cazul pământurilor normal consolidate. 

În cazul adoptării  analizelor standard tensiunea inițială este determinată prin aplicarea metodei 

elementului finit. Modelele neliniare de material pot fi folosite pentru contabilizarea evoluției 

suprafețelor de cedare a primei etape de construcție. În cazul răspunsului elastic, raportul dintre 

tensiunea verticală și cea orizontală este: 

𝜎𝑥 =
𝜈

(1 − 𝜈)𝜎𝑧
 

Unde: 

 σz – tensiunea normală verticală 

 σx – tensiunea normală orizontală 

 ν – coeficientul lui Poisson 

Această analiză poate conduce la evoluția deformațiilor plastice. 

Procedura K0 generează doar răspunsuri elastice. Tensiunea orizontală din prima etapă de 

construcție este: 

𝜎𝑥 = 𝐾0𝜎𝑧 

Unde: 

 K0 – coeficientul tensiunii verticale în repaus definit de utilizator 

 σz – tensiunea normală verticală 

 σx – tensiunea normală orizontală 

Coeficientul K0 este considerat a fi un parametru al pământului. Dacă K0 nu este atribuit, atunci 

acesta este calculat din relația: 

𝐾0 =
𝜈

1 − 𝜈
 

Tensiunile rezultate, pot încălca condițiile de plasticitate din etapa 2 de construcție atunci când 

sunt folosite modele neliniare de material. Iterații de echilibru sunt realizate chiar dacă nu au 

loc schimbări în etapa a 2 –a. 

Fluxul de apă 

Programul permite analiza stării de echilibru sau analiza fluxului tranzitoriu în masivul de 

pământ. Analiza fluxului tranzitoriu permite monitorizarea evoluției presiunii apei din pori și a 

gradului de saturare în timp. Timpul după care distribuția presiunii porilor nu mai suferă 

modificări determină timpul necesar atingerii stării de echilibru. Această valoare depinde atât 

de caracteristice pământului (coeficientul de permeabilitate, parametrii de model, etc.) și tipul 

problemei analizate. În cazul analizei fluxului în stare de echilibru, etapele de calcul sunt 
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independente una față de cealaltă. În cazul fluxului tranzitoriu, soluția este dată similar analizei 

standard a tensiunilor. Fiecare etapă de calcul depinde de cealaltă. Prima etapă de calcul este 

independentă și servește la setarea condițiilor inițiale. Etapele ulterioare necesită introducerea 

duratei de timp a unei anumite etape, împreună cu un istoric al încărcării. Versiunea curentă a 

programului permite fie introducerea întregii încărcări deodată la începutul etapei sau se 

consideră o creștere liniară cu timpul în timpul etapei de calcul. 

În ambele cazuri programul descrie în general fluxul într-un mediu nesaturat sau parțial saturat. 

Fluxul printr-un mediu complet saturat apare doar sub nivelul apei subterane. Deasupra 

nivelului apei subterane fluxul este condus printr-un model corespunzător de material. Pentru a 

analiza problemele fluxului neconfinat, programul introduce trei modele: modelul liniar 

logaritmic, modelul Gardner și modelul van Genuchten. În cazul analizei fluxului tranzitoriu 

este recomandată adoptarea modelului van Genuchten, deoarece acest model este capabil de 

reprezentare capabilă a datelor retenției din pământ. De moment ce alegerea modelului 

materialului influențează setările condițiilor inițiale, programul nu permite schimbarea 

modelului de material în etape de calcul ulterioare. Totodată schimbarea geometriei comparativ 

cu prima etapă nu este posibilă. 

În cazul realizării analizei de flux tranzitoriu este necesară setarea inițială în prima etapă a 

valorilor inițiale a presiunii porilor la momentul t=0. Programul oferă trei opțiuni de introducere 

a sucțiunii, fie prin analiza stării de echilibru, fie considerând distribuția echilibrului dat prin 

p=-γz, unde z este măsurat de la locația curentă a nivelului apei, fie valorile inițiale ale sucțiunii 

pot fi specificate direct de utilizator. . 

Analiza fluxului 

Flux tranzitoriu 

Analiza fluxului tranzitoriu într-un mediu parțial saturat este condusă de soluția ecuației 

generale Richard (ecuația continuității): 

𝑛�̇� + 𝑑𝑖𝑣(−𝐾𝛾𝑲𝑠𝑎𝑡∇ℎ) = 0 

Unde: 

 n – porozitatea 

 S – raportul schimbării gradului de saturație 

 Kr – coeficientul permeabilității relative 

 Ksat – matricea permeabilității pământului complet saturat 

  ∇h – gradientul 

Discretizarea timpului ecuației Richard este bazată pe o schemă de iterație explicită Picard. 

Aceasta corespunde unei formulări hibride a conservării masei. Datorită soluției problemei 

neliniare generale, analiza este realizată incrementativ. O schemă iterativă standard Newton-

Raphson este folosită pentru satisfacerea condițiilor de echilibru. 
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Fluxul în stare de echilibru 

Analiza fluxului în stare de echilibru consideră ca nici o schimbare a gradului de saturare nu se 

produce. Ecuația este: 

𝑑𝑖𝑣(−𝐾, 𝐾𝑠𝑎𝑡∇ℎ) = 0 

Interfața 

Chenarul ”Interfața” servește la introducerea interfețelor.  

Lățimea modelului geometric poate fi estimată fără prea mare probleme. Adâncimea rețelei însă 

este foarte importantă. Cel mai jos punct al rețelei poate fi considerat ca pământ incompresibil. 

Dacă nu există un astfel de strat de pământ în profilul geologic, este posibilă considerarea că la 

o anumită adâncime față de teren, forțele interne se disipă, astfel încât nu mai au loc deformații. 

Aceasta va fi punctul inferior al modelului geometric. 

Dacă nu există siguranță față de marginile modelului geometric, este util a se proceda astfel: 

 Se introduc inițial margini mari, se folosește o rețea mare și se calculează schimbările 

de tensiune din masivul de pământ 

 În pasul următor se modifică marginile inițiale, se generează o rețea mai fină și se 

realizează o nouă analiză. 

Interfețele pot fi importate din alte programe folosind funcția clipboard. 

Programul permite importarea și exportarea interfețelor în format *.DXF. Totodată pot fi 

importate în format gINT. 

 

Chenarul ”Interfață” 
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Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu o listă de introducere a pământurilor. Informațiile de 

bază referitoare la pământ sunt afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Parametrii de introducere a pământurilor depinde de modelul de material selectat, sau de 

modelul de material din analiza fluxului. 

Parametrii modelului de bază sunt Modulul lui Young (de elasticitate) și coeficientul lui 

Poisson. 

Majoritatea modelelor neliniare necesită definirea unghiului de frecare internă și coeziunea 

pământului. Acest program permite modelarea fie a condițiilor drenare fie a condițiilor 

nedrenate. În ambele cazuri analiza adoptă parametrii efectivi ai unghiului de frecare internă și 

ai coeziunii. 

Lista necesară a parametrilor de material pentru introducere depinde de modul selectat de 

introducere. Considerarea introducerii avansate (poate fi selectată din chenarul ”Setări) permite 

definirea parametrilor adiționali de material (ex. parametrul Biot, Modulul volumic efectiv, 

etc.). În majoritatea aplicațiilor practice, acești parametri nu sunt importanți, fiind folosiți în 

principal în scopuri academice. 

Modelele de material pot fi combinate în analize – fiecărui pământ putând-ui fi atribuit propriul 

model de material. 

Adăugarea (editarea) pământului este realizată din fereastra ”Adăugare (editare) pământ”. 

Programul permite importarea pământurilor în format gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 
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Modele de material 

Selectarea modelului de material corespunzător împreună cu parametrii de material necesari 

este una din cele mai importante dar și dificile sarcini în modelarea structurilor folosind metoda 

elementului finit. 

Modelul de material încercă să descrie comportamentul pământului cât mai aproape de realitate. 

Pot fi împărțiși în două grupuri – modele liniare și neliniare. Selectarea unui model 

corespunzător este esențial pentru anticiparea unui răspuns real al pământului. 

Majoritatea sarcinilor necesită modele neliniare (ex. modelarea structurilor de sprijin cu modele 

liniare conduce la rezultate eronate). În unele cazuri, totuși, folosirea modelelor liniare se poate 

dovedi utilă și adecvată și poate simplifica considerabil analiza. 

 

Fereastra ”Adaugă pământ nou” – selectarea modelului de material 

Modele liniare 

Modelele liniare asigură o estimare rapidă, însă nu foarte precisă a răspunsului materialului. 

Aceste modele pot fi folosite în unele cazuri, în care doar tensiunile și deformațiile unei mase 

de pământ sunt necesare. Modelele nu furnizează informații despre locația formării posibilelor 

mecanisme de cedare. 
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Ele pot fi folosite pentru modelarea comportamentului pământului în unele regiuni, unde doar 

cedarea locală cu nici un efect asupra evoluției cedării generale, are loc, dar care poate cauza 

pierderi premature de convergență.  

Modelele liniare includ: 

 Modelul elastic 

 Modelul elastic modificat 

Modelul elastic 

Modelul liniar este modelul de bază ce consideră o relație liniară între tensiune și deformație 

dată de legea lui Hooke. Sunt necesare următoarele date: 

γ – greutatea volumică a pământului 

ν – coeficientul lui Poisson 

E – modulul de elasticitate 

În cazul unei problemei unidimensionale, legea lui Hooke descrie dependența liniară a tensiunii 

σ față de deformația ε prin modulul lui Young (modulul de elasticitate). În acest cadru, modelul 

liniar furnizează o variație liniară a deplasărilor ca o funcție de încărcări aplicate. 

 

Relația Tensiune – deformație pentru modelul liniar 

Modelul elastic modificat 

Este cunoscut faptul că comportamentul liniar este acceptabil doar pentru mărimi mici ale 

forțelor aplicate. Acest fapt devine evident în cazul descărcării ce arată de obicei o deformație  

elastică mică comparativ cu deformația totală. Modelul elastic modificat încearcă pe cât posibil 

să ia în considerare prin considerarea unui moduluri diferite pentru încărcare și descărcare, după 

cum este ilustrat în figură. 

Un răspuns elastic este considerat în cazul descărcării. Pentru creșterea clarității formulării 

modelului, modulul de elasticitate pentru ramura de descărcare este înlocuit cu modulul de 

descărcare – reîncărcare (Eur) ce guvernează răspunsul pământului în cadrul descărcării și 

reîncărcării secvențiale până la nivelul de tensiune din material de înaintea descărcării. 

Acești moduli sunt dați de: 

𝐸𝑑𝑒𝑓 = 𝑡𝑎𝑛𝛽 = ∆𝜎/∆휀 
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𝐸𝑢𝑟 = 𝑡𝑎𝑛 ∝= ∆𝜎/∆휀𝑒𝑙 

Unde: 

 Edef – modulul de deformație [MPa] 

 Eur – modulul de încărcare descărcare [MPa] 

 

(a) Diagrama reală tensiune – deformație (b) Diagrama simplificată tensiune –   

deformație pentru Modelul Liniar 

Modificat 

În timpul încărcării principale, răspunsul pământului este guvernat de modulul secant în timp 

ce în timpul descărcării urmărește calea setată de modulul de descărcare – reîncărcare Eur. O 

valoare aproximativă a acestui modul este de 3*modulul secant Edef.. În ambele cazuri, ambii 

parametri vor fi obținuți din măsurători experimentale. 

Modele neliniare 

Modele neliniare pot fi împărțite în două grupuri. 

Prima clasă de modele are la bază criteriul clasic de cedare Mohr-Coulomb. Din această 

categorie fac parte modelele Drucker-Prager, Mohr-Coulomb și modelul modificat Mohr-

Coulomb. Aceste modele pot modela întărirea și înmuierea. O proprietate a acestor modele este 

reprezentată de evoluția deformațiilor elastice sub încărcarea în lungul axei geostatice. Aceasta 

este evidentă din figura. 

 

Proiecția suprafețelor de cedare (a) deviatoric, (b) plan meridian 
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Al doilea grup de modele de material este reprezentat de modelul modificat Argilă – Camă, 

modelul generalizat Argilă – Camă și modelul Argilă Hipoplastică, implicând conceptul de tare 

critică a pământurilor. 

Folosirea modelelor neliniare permite observarea răspunsului neliniar al pământurilor. 

Aceste modele descriu evoluția deformațiilor permanente (plastice) a unui pământ. Începerea 

deformației plastice este controlată de așa numita suprafață de cedare. Aceasta poate fi 

constantă sau poate depinde de starea curentă a tensiunii. 

 

Diagrama tensiuni – deformații pentru modele neliniare 

Spre deosebire de modelul liniar, modelele neliniare necesită specificarea modulului de 

elasticitate. O scădere a rigidității materialului este rezultatul evoluției deformației plastice și a 

redistribuirii tensiunilor.  

În plus față de parametrii de material descriși în secțiunea ”Model elastic”, modelele neliniare 

necesită introducerea anumitor caracteristici ale rezistenței pământurilor necesare în definirea 

unei suprafețe de cedare date. Referitor la primul grup de materiale, următorii parametri 

necesită definirea: 

φ – unghiul de frecare internă [o] 

c – coeziunea [kPa] 

ψ – unghiul de dilatanță [o] 

Unghiul de frecare internă și coeziunea determină începutul deformației plastice. Unghiul de 

dilatanță controlează evoluția deformațiilor volumetrice plastice. 

Mohr – Coulomb (MC) 

Modelul necesită introducerea următorilor parametri: modulul de elasticitate E, coeficientul lui 

Poisson, unghiul de frecare internă și coeziunea. Ultimii doi parametri servesc la definirea 

condițiilor de cedare. Formularea ecuațiilor constitutive consideră parametrii efectivi ai 

unghiului de frecare internă φef și ai coeziunii cef. Unghiul de dilatanță trebuie specificat. 

Suprafața de cedare Mohr – Coulomb poate fi definită ca trei funcții limită ce sunt reprezentate 

ca un con hexagonal neuniform în spațiul tensiunilor principale. Proiecția acestei suprafețe în 

plan deviatoric și meridian este înfățișată în figură.  Așa cum se poate observa în figura (a), 

funcția prezintă colțuri, fapt ce poate cauza anumite complicații în implementarea acestui model 
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în metoda elementului finit. Avantajul este reprezentat de faptul că mecanica pământurilor și a 

rocilor are la bază acest model. 

 

Proiecția suprafețelor de cedare (a) deviatoric, (b) plan meridian 

Modelul Mohr – Coulomb fără tensiuni 

Formularea inițială a modelului Mohr – Coulomb este extinsă prin introducerea condițiilor de 

plasticitate Rankine, permițând reducerea rezistenței la întindere a pământului, care în cazul 

modelului standard Mohr – Coulomb este dat de c*cotgφ, unde c este coeziunea, iar φ unghiul 

de frecare internă. Această valoare poate fi redusă prin specificarea valorii rezistenței la 

întindere σt . Dacă σt > c*cotgφ programul atribuie automat valoarea σt = c*cotgφ. Acest podel 

poate fi folosită dacă opțiunea introducere avansată este activă. 

 

a)Proiecția condițiilor Rankine în plan deviatoric, b) Proiecția condițiilor modelului 

extins Mohr – Coulomb în planul σ1, σ2 

Mohr – Coulomb modificat (MCM) 

Modelul necesită introducerea următorilor parametri: modulul de elasticitate E, coeficientul lui 

Poisson, unghiul de frecare internă și coeziunea. Ultimii doi parametri servesc la definirea 

condițiilor de cedare. Formularea ecuațiilor constitutive consideră parametrii efectivi ai 

unghiului de frecare internă φef și ai coeziunii cef. Unghiul de dilatanță trebuie specificat. 

Similar modelului Drucker – Prager, modelul modificat Mohr – Coulomb, rotunjește colțurile 

suprafeței de cedare a modelului Mohr – Coulomb. Așa cum este prezentat în figură, proiecția 

suprafeței de cedare trece prin toate colțurile hexagonului Mohr – Coulomb. 
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Mohr – Coulomb modificat și Mohr – Coulomb în plan deviatoric 

Drucker – Prager 

Modelul necesită introducerea următorilor parametri: modulul de elasticitate E, coeficientul lui 

Poisson, unghiul de frecare internă și coeziunea. Ultimii doi parametri servesc la definirea 

condițiilor de cedare. Formularea ecuațiilor constitutive consideră parametrii efectivi ai 

unghiului de frecare internă φef și ai coeziunii cef. Unghiul de dilatanță trebuie specificat. 

Modelul Drucker – Prager modifică funcțiile Mohr – Coulomb pentru evitarea singularităților 

asociate colțurilor. Spre deosebire de modelul Mohr – Coulomb, suprafețele de cedare ale 

modelului Drucker – Prager sunt line și sunt reprezentate ca un con cilindric în spațiul 

tensiunilor principale. Similar modelului Mohr – Coulomb suprafața de cedare Drucker – 

Prager depinde de tensiunile principale efective σm. Versiunea curentă a modelului Drucker – 

Prager implementată în FEM este construită considerând extensia triaxială. Cu alte cuvinte, 

proiecția suprafețelor de cedare în plan deviatoric, atinge colțurile interioare al hexagonului 

Mohr – Coulomb (θ = -30o), unde θ este unghiul Lode. 

 

Drucker – Prager și Mohr – Coulomb în plan deviatoric 
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Înmuierea și întărirea 

Formularea standard a modelelor Drucker – Prager și Mohr – Coulomb modificat consideră 

comportamentul elastic rigido-plastic al pământului, pentru parametrii rezistenței c și φ 

constanți în cursul analizei. Versiunea îmbunătățită a ambelor modele permite evoluția 

parametrilor ca o funcție de deformații deviatorice echivalente: 

𝑐 = 𝑐(𝐸𝑑
𝑝𝑙) 

𝜑 = 𝜑(𝐸𝑑
𝑝𝑙) 

unde:  𝐸𝑑
𝑝𝑙

  - deformația plastică deviatorică echivalentă este dată de expresiile: 

𝐸𝑑
𝑝𝑙 = √2𝑒𝑖𝑗

𝑝𝑙𝑒𝑉
𝑝𝑙

 

𝑒𝑖𝑗
𝑝𝑙 = 휀𝑉

𝑝𝑙 −
1

3
휀𝑉

𝑝𝑙𝛿𝑖𝑗 

𝑒𝑣
𝑝𝑙 = 휀𝑥

𝑝𝑙 + 휀𝑦
𝑝𝑙 + 휀𝑧

𝑝𝑙
 

unde:  

 𝐸𝑑
𝑝𝑙

  - deformația plastică deviatorică echivalentă  

 𝑒𝑖𝑗
𝑝𝑙

 – tensorul deformațiilor plastice deviatorice 

 휀𝑖𝑗
𝑝𝑙

 – tensorul deformației plastice 

 휀𝑉
𝑝𝑙

 – deformația plastică volumică 

Această considerare este evidențiată în figură. 

 

Legea de multi - liniaritate întărire – înmuiere: dependența de a) coeziune și b) unghiul de 

frecare internă  pentru deformație plastică deviatorică echivalentă 

Unghiul de dilatanță poate fi considerat constant sau poate fi dezvoltat ca o funcție de unghiuri 

de frecare internă φ urmând teoria de dilatanță Rowe: 

sin 𝜓 =
sin 𝜑 − sin 𝜑𝑐𝑣

1 − sin 𝜑 sin 𝜑𝑐𝑣
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unde φcv este unghiul de frecare internă la volum constant la starea critică a pământului. Pentru 

prevenirea creșterii la infinit a unghiului de dilatanță, acesta trebuie limitat, ex. în funcție de 

indicele porilor maxim acceptat pentru un material dat. Teoria Rowe necesită introducerea 

următorilor parametri: 

φcv   - unghiul de frecare internă la volum constant 

e0     - indicele porilor inițial 

emax  - indicele porilor maxim. 

Indicele porilor poate fi exprimat în termeni de deformație volumetrică și de valoarea inițială 

e0 astfel: 

lim
∆𝑉→0

∆𝑉

𝑉
= 휀𝑣 =

𝑒 − 𝑒0

1 + 𝑒0
 

휀𝑣 = 휀𝑥 + 휀𝑦 + 휀𝑧 

unde: 

 e – indicele porilor curent 

 e0 – indicele porilor inițial 

 εv – deformația volumică totală 

Atunci când indicele porilor curent depășește valoarea maximă emax, unghiul de dilatanță ψ 

devine 0. 

Unghiul de dilatanță 

Unghiul de dilatanță controlează cantitatea de deformație plastică volumică dezvoltată în timpul 

forfecării plastice și este considerat constant în timpul comportării plastice. Valoarea ψ=0 

corespunde păstrării deformației de volum în timpul forfecării. 

Argilele sunt caracterizate printr-o valoare foarte mică a unghiului de dilatanță (ψ ≈ 0). Pentru 

nisipuri, unghiul de dilatanță depinde de unghiul de frecare internă. Pentru pământuri necoezive 

(nisip, pietriș) cu unghiuri de frecare φ>30o, valorile unghiului de dilatanță pot fi estimate ca 

ψ=φ-30o. O valoare negativă a unghiului de dilatanță este acceptabilă doar pentru nisipuri destul 

de slabe. În majoritatea cazurilor, considerarea ψ = 0 poate fi adoptată. 

Influența modelului de material 

Pentru ilustrarea efectelor modelelor folosite pentru considerarea răspunsului structural este 

prezentat exemplul unei fundații de suprafață încărcată ci o forță distribuită q. O simplificarea 

a sarcinii este considerarea unei fundații infinit rigide încărcate cu o anumită deplasare impusă. 

Modelul geometric și rețeaua de elemente finite este afișată în figură. Influența pământului și a 

greutății proprii a fundației asupra răspunsului rezultat este neglijată. Datorită simetriei 

modelului este analizată doar o jumătate a structurii. 
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Tema atribuită: fundație de suprafață 

 

Modelul geometric și rețeaua de elemente finite 

 

Rezultatele analizei 

Rezultatele sugerează un răspuns considerabil mai rigid față de încărcarea exterioară în cazul 

folosirii  modelului Mohr – Coulomb modificat în comparație cu modelele Mohr – Coulomb și 

Drucker – Prager, care în acest exemplu au arătat un comportament similar. 
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Modelul Argilă tip Cam modificat (MCC) 

Modelul MCC a fost dezvoltat inițial pentru condițiile de încărcare triaxială. Măsurătorile 

experimentale pe argile moi au furnizat o bază pentru dezvoltarea modelului constitutiv 

exprimând variația indicelui porilor e ca o funcție a logaritmului tensiunii efective principale 

σm
eff, evidențiată în figură. Ambele grafice sunt declarate astfel: 

𝜆∗ =
𝜆

1 + 𝑒
 

𝑘∗ =
𝑘

1 + 𝑒
 

k – panta linie de umflare 

λ – panta NCL (linia de consolidare normală) 

e – indicele porilor curent 

 

Răspunsul materialului în cursul consolidării izotropice (modelul constitutiv) 

Graficul este alcătuit din linia de consolidare normală (NCL) și un set de linii de umflare. În 

cazul primului grafic, pământul ce nu a suferit nici o încărcare suferă deplasări în josul NCL. 

Apoi, considerându-se că pământul a fost consolidat până la un anumit nivel de tensiune, ce 

este corespunzător presiunii de preconsolidare, are loc o descărcare în lungul liniei de umflare. 

În timpul reîncărcării, pământul se mișcă inițial în josul linie de umflare până la atingerea stării 

de tensiune dată de parametrul pc, existentă anterior descărcării.. În acest punct, pământul 

începe să se deplaseze pe linia de consolidare normală. 

Parametrii k și λ pot fi estimați folosind expresiile: 

𝜆 =
𝐶𝑐

2,3
 

𝑘 = 1,3
1 − 𝜈𝑐

1 + 𝜈
𝐶𝑠 

unde:     Cc   - indicele de compresiune unidimensională 

              Cs   - indicele de umflare unidimensională 
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Acești parametri sunt determinați printr-o încercare edometrică. 

Suprafața de cedare este lină, fără posibilitatea evoluției tensiunilor de întindere. Modelul MCC 

permite, sper deosebire de primul grup de modele, o modelare directă a deformației de întărire 

sau înmuiere pentru pământuri normal consolidate și supraconsolidate, o dependență neliniară 

a deformației volumetrice de tensiunea efectivă principală și condițiile limită ale plasticității 

ideale. În cazul folosirii modelului MCC, pământul supus forfecării poate fi deformat plastic 

fără cedare, până la atingerea stării critice. Pământul se deformează sub forfecare, fiind 

considerată plasticitatea ideală fără ca e și σm
ef să fie schimbate. Sub descărcare, un răspuns 

liniar al pământului este considerat.  

 

Proiecția funcției de cedare  

Evoluția suprafeței de cedare este determinată de presiunea de preconsolidare pc: 

𝑝𝑐
𝑖+1 = 𝑝𝑐

𝑖 exp [
−∆휀𝑣

𝑝𝑙

𝜆∗ − 𝑘∗
] 

unde: 

 𝑝𝑐
𝑖+1    -  presiunea de preconsolidare curentă 

 ∆휀𝑣
𝑝𝑙

    -  incrementul deformației volumetrice plastice 

Pe lângă acești parametri, a greutății volumice și a coeficientului lui Poisson, modelul MCC 

necesită specificarea următorilor parametri: 

Mcs – panta liniei stării critice 

OCS – raportul de supraconsolidare 

e0 – indicele porilor inițial 

Panta liniei critice Mcs poate fi determinată din expresia: 

𝑀𝑐𝑠
+300

(𝜑𝑐𝑣) =
2√3sin (𝜑𝑐𝑣)

3−sin (𝜑𝑐𝑣)
        , pentru compresiune triaxială 

𝑀𝑐𝑠
−300

(𝜑𝑐𝑣) =
2√3sin (𝜑𝑐𝑣)

3+sin (𝜑𝑐𝑣)
            , pentru întindere triaxială;  φcv – unghiul de frecare internă la 

volum constant corespunzător stării critice. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Modelul generalizat Argilă tip Cam (GCC) 

Acest model reprezintă o îmbunătățire considerabilă a modelului MCC, în special în cazul 

modelării pământurilor în domeniul supercritic, în care suprafața de cedare urmărește modelul 

clasic Mohr – Coulomb, modelul Drucker – Prager sau modelul Mohr – Coulomb modificat. 

Spre deosebire de modelul modificat Argilă tip Cam (linie întreruptă), modelul GCC este 

reprezentat în plan deviatoric ca un triunghi cu vârfurile rotunjite. Modelul MCC, similar 

Drucker – Prager este reprezentat ca un cerc. În domeniul subcritic, ambele modele au același 

comportament. În timpul descărcării, un răspuns liniar al pământului este considerat. Modelul 

GCC este disponibil doar dacă opțiunea introducere avansată este disponibilă.  

 

Proiecția suprafețelor de cedare pentru modelele MCC și GCC 

Parametrii de material necesari modelului GCC sunt aceiași ca cei ai modelelor MCC și MMC. 

Acești parametri sunt determinați prin încercarea edometrică. 

Similar modelului MCC, formularea modelului GCC este bazată pe relația dintre indicele 

porilor și tensiunea efectivă principală, evidențiată în figură. Ambele grafice sunt declarate 

astfel: 

𝜆∗ =
𝜆

1 + 𝑒
 

𝑘∗ =
𝑘

1 + 𝑒
 

k – panta linie de umflare 

λ – panta NCL (linia de consolidare normală) 

e – indicele porilor curent 
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Răspunsul materialului în cursul consolidării izotropice (modelul constitutiv) 

Evoluția suprafeței de cedare este determinată de presiunea de preconsolidare pc: 

𝑝𝑐
𝑖+1 = 𝑝𝑐

𝑖 exp [
−∆휀𝑣

𝑝𝑙

𝜆∗ − 𝑘∗
] 

unde: 

 𝑝𝑐
𝑖+1    -  presiunea de preconsolidare curentă 

 ∆휀𝑣
𝑝𝑙

    -  incrementul deformației volumetrice plastice 

Implementarea numerică a modelelor MCC și GCC 

Un pas important pentru asigurarea aplicării corecte a modelelor MCC și GCC, este 

determinarea presiunii inițiale de preconsolidare pc
in și a modulului volumetric corespunzător 

Kin. Acești doi parametri nu sunt introduși direct de utilizator. În schimb, ei sunt derivați de 

program pe baza distribuției considerate a tensiunii geostatice inițiale. Există trei opțiuni de 

bază pentru derivarea tensiunii geostatice inițiale: 

1. Folosind procedura K0 

Utilizarea acestei proceduri necesită următoarea valoare a tensiunii principale inițiale: 

𝜎𝑚 =
1

3
𝛾ℎ(1 + 2𝐾0) 

unde: 

 K0 – coeficientul presiuni în repaus a pământului 

 γ – greutatea volumică a pământului 

 h – adâncimea curentă 

Considerând consolidarea normală, valoarea pc
in este determinată astfel încât tensiunea 

derivată folosind procedura K0 să îndeplinească condiția de cedare: 

𝑝𝑐
𝑖𝑛 = −

𝐽2

𝑀𝑐𝑠
2 𝜎𝑚

− 𝜎𝑚 
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unde: 

 Mcs – panta liniei stării critice 

 J – tensiunea deviatorică echivalentă 

 σm – tensiunea principală 

Valoarea inițială a modulului volumetric este dată de expresia: 

𝐾𝑖𝑛 = −
1 + 𝑒

𝑘
𝜎𝑚 

Unde indicele porilor e este dat de relația: 

𝑒 = 𝑒0 − 𝜆 ln(𝑝𝑐
𝑖𝑛) + 𝑘𝑙𝑛 (

𝑝𝑐
𝑖𝑛

𝜎𝑚
) 

Pentru valorile mici ale tensiunii |𝜎𝑚
𝑖𝑛| < 1 se obține: 

𝑝𝑐
𝑖𝑛 = 1 

𝐾𝑖𝑛 = −
1 + 𝑒0

𝑘
 

2. Analiza standard (elastică) 

Este cunoscut faptul că programul permite schimbarea modelelor de material între etape de 

construcție, astfel, dacă procedura K0 nu poate fi folosită, analiza ce consideră răspunsul elastic 

al pământului argilos poate fi realizată. Tensiunile rezultate sunt folosite pentru a deriva valorile 

inițiale ale pc
in și Kin folosind expresiile de mai sus. În fazele următoare de construcție, modelul 

de material este înlocuit de modelele MCC sau GCC necesare. 

3. Analiza standard (plastică) 

Această opțiune permite pământului să fie consolidat, considerând un comportament neliniar în 

generarea tensiunii geostatice. Aceasta rezultă în evoluția unei deformații plastice încă din 

prima etapă de construcție. Ca și în cazul procedurii K0, se consideră un pământ normal 

consolidat care, în cursul deformației, se mișcă pe linia consolidării normale cu valorile inițiale 

pentru pc
in și Kin date de : 

𝑝𝑐
𝑖𝑛 = 1 

𝐾𝑖𝑛 = −
1 + 𝑒0

𝑘
 

Argilă hipo-plastică 

Argila hipoplastică este aplicabilă pentru modelarea pământurilor cu particule fine. Similar 

celorlalte modele, aparține familiei modelelor standard. Ca descriere a răspunsului pământului, 

acesta se încadrează în grupul modelelor stării limită. Acest model, ține cont de răspunsul 

neliniar atât la încărcare cât și la descărcare. Comparativ cu alte modele bazate pe teoria 

plasticității, acesta permite doar calculul deformațiilor totale. Astfel nu face diferență între 

deformațiile elastice și cele plastice. 
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În cazul descrierii răspunsului pământului, modelul permite atribuirea unei rigidități diferite 

pentru încărcare și descărcare, depinzând de compactarea pământului și schimbările de volum 

din timpul forfecării. Rigiditatea curentă depinde nu doar de direcția încărcării, ci și de starea 

curentă a pământului referitoare la porozitate.  

 

Suprafața de cedare a modelului hipoplastic (a) în comparație cu modelul Argilă tip Cam,  

(b) în comparație cu modelul Mohr - Coulomb 

În cazul modelului hipoplastic, suprafața de cedare standard este înlocuită de așa numita 

suprafață de stare limită. 

Parametrii modelului 

Modelul necesită introducerea a cinci parametri de material: 

 Unghiul de frecare internă pentru volum constant (unghiul critic de frecare internă) φcv 

 Panta liniei de umflare k* 

 Panta liniei de consolidare normală (NCL – linie de consolidare normală) λ* 

 Originea liniei de consolidare normală N 

 Raportul dintre creșterea în volum și modulul de forfecare r 

Parametrii k*, λ* și N determină o diagramă biliniară a consolidării izotropice pe o scară 

logaritmică – logaritmică. Dacă parametrii modelului Argilă tip cam sunt disponibili, este 

posibilă introducerea acestor valori, iar  parametrii modelului hipoplastic sunt recalculați. 

Parametrii modelului biliniar Argilă tip Cam sunt: 

 Panta linie de umflare k (în scară semi – logaritmică) 

 Panta consolidării normale λ (în scară semi logaritmică) 

 Indicele porilor emax pentru consolidare normală izotropică la presiunea de 1 kPa. 
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Diagrama biliniară a consolidării izotropice – (a) Argilă hipoplastică, (b) model Argilă tip 

Cam 

Unghiul de frecare internă critic φcv 

 Identic atât pentru proba netulburată cât și pentru cea reconstituită ulterior 

 Poate fi determinată din teste standard triaxiale aplicând presiuni diferite pe probe 

reconstituite. 

 Atât încercări drenate cât și nedrenate pot fi realizate 

 Majoritate valorilor sunt cuprinse între 18o – 35o 

Panta liniei de consolidare normală λ* 

 Este determinată grafic din ramura de încărcare a încercării edometrice sau izotropice 

 Pentru argile rigide este preferabilă realizarea încercărilor pe probe reconstituite. 

 Valorile sunt de obicei cuprinse între 0.04 și 0.15 

 

Simularea unui test edometric cu modelul hipoplastic 
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Panta liniei de umflare k* 

 Poate fi determinat grafic similar parametrului λ* sau prin realizarea unui studiu 

parametric – comparând măsurătorile și simulările în lungul ramurii de descărcare a 

încercării edometrice sau a consolidării izotropice. 

 Valorile sunt de obicei cuprinse între 0.01 și 0.02 

 Raportul λ/k  trebuie să fie mai mare de 4 

Originea liniei de consolidare normală N 

 Este determinată grafic din ramura de încărcare a încercării edometrice sau a 

consolidării izotropice 

 Încercarea este preferabil a fi realizată pe probe neconsolidate 

 Valorile sunt de obicei cuprinse între 0.08 și 1.6 

Raportul dintre creșterea în volum și modulul de forfecare r 

 Înțelesul fizic al acestui parametru este dat de expresia r=Ki/Gi 

 Ki corespunde modulului volumic tangent din compresiune izotropică în concordanță 

cu linia de consolidare normală. 

 Gi corespunde modulului de forfecare tangent pentru încercări de forfecare nedrenate 

considerând starea de tensiune 

 Parametrul r poate fi determinat printr-un studiu parametric al încercării de forfecare 

triaxială 

 Valorile sunt de obicei cuprinse între 0.05 și 0.7 

Setarea stării inițiale a pământului 

În cazul argilei hipoplastice, starea curentă este asociată cu compactarea curentă prin indicele 

porilor. Implementarea modelului permite introducerea indicelui porilor inițial fie direct, fie 

poate fi calculat folosind presiunea de preconsolidare OCR. În primul caz, valoarea introdusă 

e0 corespunde indicelui porilor măsurat pe o probă neîncărcată extrasă de la o adâncime dată. 

În cel de al doilea caz, valoarea introdusă ecurr corespunde indicelui porilor unui pământ 

tensionat. În ultimul caz, valoarea OCR este introdusă. Acest parametru reprezintă raportul 

dintre tensiunea principală din proba consolidată și tensiunea principală inițială. 

Atunci când inițializăm sarcina folosind procedura K0, starea de tensiune inițială la începutul 

celei de a doua etape este atribuit stării curente de tensiune. Dacă se adoptă analiza standard în 

prima etapă (modelul argilă hipoplastică este introdus deja din prima etapă de calcul) unde 

pământul este încărcat doar cu greutatea proprie, valoarea tensiunii inițiale pin =1 kPa este 

considerată, împreună cu ecurr = e0. Dacă un alt material (ex. un material elastic este introdus în 

prima etapă) este înlocuit de modelul de argilă hipoplastică, starea inițială a tensiunii derivată 

din prima etapă este adoptată. Trebuie ținut cont că în cazul folosirii modelului material elasic 

în prima etapă, starea de tensiune ce rezultă corespunde rezultatelor furnizate de procedura K0 

pentru K0. 

𝐾0 = −
𝜈

1 − 𝜈
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Introducerea indicelui porilor  – (a) cu ajutorul indicelui porilor inițial, (b) cu ajutorul OCR 

Pentru pământuri normal consolidate, starea pentru care OCR=1.0 corespunde doar unei 

consolidări izotropice, deci K0=1.0. Dacă pământul este supus unei stări de tensiuni deviatorice 

diferite de zero, OCR corespunzător pentru un pământ normal consolidat va fi mai mare de 1. 

O valoare exactă depinde atât de parametrii pământului cât și de direcția tensiunii (valoarea lui 

K0). Figura următoare ilustrează dependența de minim pentru mai multe valori ale lui K0 și 

diferite tipuri de pământuri argiloase. Valorile pentru OCR sunt prezentate în tabelul 1, iar în 

tabelul 2 sunt prezentați parametrii de material. 

 

Dependența OCR față de coeficientul presiunii pământului în repaus K0 
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Raportul de supraconsolidare ca funcție de K0 

 

Parametrii de material ai pământurilor 

Deformația intergranulară 

Versiunea de bază a modelului este potrivită în analizele cu o direcție predominantă a tensiunii 

de încărcare. În cazul încărcărilor ciclice (încărcare – descărcare – încărcare) este mai adecvată 

folosirea unei formulări avansate cu conceptul de deformație intergranulară. Aceasta permite 

impunerea unei creșteri inacceptabile a deformațiilor ce au loc în timpul schimbărilor mici 

repetate în încărcare. Introducerea deformației granulare permite modelarea de rigidități mari, 

ce sunt suferite de argilă în cazul deformațiilor mici. Această opțiune nu face parte din nici un 

alt model implementat în GEO5 FEM. Conceptul de deformație inter-granulară consideră că 

deformația totală constă într-o deformație mică a unui strat intergranular și deformația cauzată 

de alunecare dintre particule. Schimbarea direcției de încărcare schimbă în primul rând 

deformația intergranulară. Până la atingerea valorii limită a deformației intergrnulare, 

deformația asociată mișcării particulelor este considerată. 

Adoptarea conceptului de deformație intergranulară necesită introducerea paraemtrilor: 

 Limitele deformației elastice intergranulare R 

 Parametrii mR și mT ce controlează rigiditatea deformațiilor mici 
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 Parametrii βr și χ ce controlează gradul de degradare a rigidității odată cu creșterea 

deformațiilor din forfecare 

Acești parametri sunt calibrați după cunoașterea datelor materialului modelului hipoplastic. 

Limitele deformației intergranulare elastice R 

 Determină limita deformației maxime intergranulare 

 Poate fi determinată printr-un studiu parametric al curbei de degradare G=G(εs) 

 Alternativ poate fi considerat ca fiind R=10-4 

 Ia valori de cuprinse de obicei între: 2*10-5 – 1*10-4 

 

Curba ce descrie pierderea de rigiditatea a modulului de forfecare 

Parametrul mR 

 Determină mărimea modulului de forfecare atunci când direcția încărcării este 

schimbată în plan meridian (σm-J) ◌ 180o 

 Raportul liniar dintre parametrul mR și modulul de forfecare inițial G0 este dat de relația 

G0=p*(mR/(r*λ)) 

 Modulul de forfecare inițial poate fi determinat din măsurătorile propagării forfecării 

 De obicei ia valori cuprinse între 4.0 – 20.0 

Parametrul mT 

 Determină mărimea modulului de forfecare atunci când direcția încărcării este 

schimbată în plan meridian (σm-J) ◌ 90o 

 Respectă condiția mR/mT = G0/G90 

 Raportul modulilor inițiali poate fi estimat din raportul acestor moduli pentru deformații 

mai mari. Valoarea raportului mR/mT este de obicei cuprinsă între 1.00 – 2.00 

 De obicei ia valori cuprinse între 2.0 – 20.0 

Parametrii βr și χ 

 Determină rata de degradare a rigidității cu creșterea deformației din forfecare 

 Poate fi determinată printr-un studiu parametric al curbei de degradare G=G(εs) 

 De obicei βr ia valori cuprinse între 0.05 – 0.5 

 De obicei χ ia valori cuprinse între 0.5 – 6.0 
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Modelele de material pentru analiza fluxului 

Analiza fluxului în stare de echilibru este condusă de legea lui Darcy, fiind specificată relația 

dintre viteza fluxului și gradientul sarcinii hidraulice. Versiunea curentă a programului 

presupune constante valorile coeficientului de permeabilitate, independent de presiunea din 

pori. 

Programul necesită specificarea indicelui porilor inițial e0 pentru determinarea porozității n și 

ulterior a vitezei fluxului prin pori νs=ν/n, unde ν este viteza medie a fluxului. 

Prin introducerea coeficientului relativ de permeabilitate Kr, programul permite urmărirea zonei 

de tranziție dintre regiunile complet saturate (Sr =1, Kr=1) și cele nesaturate (Kr>0). 

 

(a) Modelul liniar – logaritmic, (b) modelul Van Genuchten 

Modelul liniar – logaritmic 

Zona de tranziție descrisă în figura de mai sus (a) este definită de următorii parametri: 

hp
min – valoarea minimă a presiunii în regiunea total saturată [kPa] 

hTZ – lățimea zonei de tranziție [m] 

R  - parametrul de reducție 

Coeficientul relativ de permeabilitate Kr este dat de relația: 

𝐾𝑅(ℎ𝑝) = 10
(ℎ𝑝−ℎ𝑝

𝑚𝑖𝑛)𝑙𝑜𝑔𝑅

ℎ𝑇𝑍  

Modelul Gardner 

Acesta este un model echivalent depinzând doar de un singur parametru α[1/m]. Coeficientul 

relativ de permeabilitate Kr este dat de relația: 

𝐾𝑅(ℎ𝑝) = 𝑒𝛼ℎ𝑝  

Modelul Van Genuchten 

În acest caz, valoarea coeficientului de permeabilitate Kr este dat de: 

𝐾𝑟(ℎ𝑝) =
{1 − (−∝ ℎ𝑝)

𝑛−1
[1 + (−∝ ℎ𝑝)

𝑛
]−𝑚}

2

[1 + (−∝ ℎ𝑝)
𝑛

]𝑚/2
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Unde α, n, m sunt parametri de model. Valorile lor pot fi obținute din măsurători de laborator 

ale curbei de retenție astfel: 

𝑆 = 𝑆𝑟 + (𝑆𝑠𝑎𝑡 − 𝑆𝑟)𝛩 

𝛩 = [
1

1 + (𝛼ℎ𝑝)𝑛
]

𝑚

 

Unde: 

 Ssat – gradul de saturare 

 Sr –gradul rezidual de saturare 

 Θ – conținutul normalizat de apă. 

Coeficientul de permeabilitate 

Capacitatea corpurilor poroase de a transporta apă cu anumite proprietăți (ex. apă subterană) 

este denumită infiltrație. Cantitatea de apă ce curge printr-o anumită secțiune poate fi 

caracterizată prin coeficientul de permeabilitate. Coeficientul de permeabilitate reprezintă panta 

unei dependențe a vitezei fluxului de apă față de gradientul sarcinii hidraulice, scrisă conform 

legii lui Darcy astfel: 

𝑣 = 𝑛𝑣𝑠 = −𝐾𝑟𝐾𝑠𝑎𝑡∇ℎ 

Unde: 

 vs – viteza fluxului prin pori 

 n   - porozitatea  

 Kr – coeficientul relativ de permeabilitate 

 Ksat – matricea de permeabilitate 

 ∇ℎ  - gradientul sarcinii hidraulice 

Date de bază 

Următorii parametri sunt necesari pentru toate modelele de material: 

Greutatea volumică γ – este considerată greutatea volumică a pământului în stare naturală. 

Greutatea volumică a pământului de sub nivelul apei subterane este calculat în funcție de 

parametrii introduși în secțiunea ”Subpresiunea”. 

Modulul de elasticitate E 

Modulul de elasticitate descrie rigiditatea materialului ce este considerată constantă pe tot 

intervalul de încărcare. În cazul pământurilor această considerare este validă doar pentru un 

interval redus de deformații elastice. Modulul de elasticitate E nu are un efect semnificativ 

asupra comportamentului pământului pentru modelele neliniare după satisfacerea condițiilor de 

plasticitate. 

Un răspuns direct pentru ce definire și ce valori ale acestui parametru ar trebui folosite de 

utilizator pentru un model de material dat, nu este disponibil. Pentru selectarea unui tip de 

modul, utilizatorul trebuie să cunoască comportamentul pământului în cazul problemei 

geotehnice analizate și atribuirea unei mărimi a rezultatelor dintr-o încercare triaxială . 
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Următoarea interpretare a modulului de elasticitate E este disponibilă: 

 Modulul instantaneu E0 în cazul încărcărilor mici (considerarea unei dependențe 

liniare a deformației și tensiunii) sau a tasării instantanee este calculată 

 Modulul secant E50 este determinat pentru o tensiune de referință egală cu 50% din 

tensiunea de cedare 

 Modulul de deformație Edef este determinat experimental din curba de încărcare, fiind 

necesar în folosirea unui model elastic modificat – folosirea acestui modul în rezolvarea 

problemelor de descărcare conduce la deformații mai mari decât folosirea unui modul 

elastic determinat din ramura de descărcare r a curbei de încărcare – o relație aplicabilă 

aproximativă este următoarea: 

𝐸𝑢𝑟 = 3𝐸𝑑𝑒𝑓  

 Modulul edometric Eoed – o relație între Edef și Eoed este dată de: 

𝐸𝑜𝑒𝑑 =
𝐸𝑑𝑒𝑓

𝛽
 

𝛽 = 1 −
2𝜈2

1 − 𝜈
 

Unde: 

 ν – coeficientul lui Poisson 

 Edef – modulul de deformație 

 

 Modulul de elasticitate Eur determinat din ramura de descărcare este folosit în 

rezolvarea problemelor de descărcare a pământurilor (excavații) – acesta trebuie definit 

în cazul folosirii modelului elastic modificat. 

Valorile modulelor de elasticitate trebuie determinate, pe cât posibil, printr-o încercare triaxială. 

Dacă alte metode sunt folosite (teste de penetrare, etc) este necesară introducerea coeficienților 

de corelare din literatură. 

Pentru modelare este recomandabilă realizarea unei analize elastice și verificarea deformațiilor 

rezultate – aceste deformații, conform legii lui Hooke, sunt liniar dependente de forța aplicată 

și de modulul de elasticitate. Dacă deplasările rezultate sunt prea mari, utilizatorul va reaprecia 

mărimea modulului de elasticitate. 

Coeficientul lui Poisson ν – pentru selectarea valorii acestuia, utilizatorul se poate folosi de 

baza de date încorporată în program. Dacă sunt considerate  încărcări mici și modulul E0 este 

folosit, atunci, valoarea coeficientului lui Poisson ν0 trebuie determinată. 

Tensiunea geostatică, subpresiunea 

Analiza tensiunii are la bază existența unor straturi de pământ specificat de utilizator în timpul 

introducerii. Programul introduce ulterior în locațiile în care tensiunea și presiunea laterală se 

schimbă, straturi fictive. Tensiunea normală în stratul i este calculată astfel: 

𝜎𝑖 = ∑ ℎ𝑖𝛾𝑖 
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Unde: 

 hi – grosimea stratului i 

 γi – greutatea volumică a pământului 

Dacă stratul se află sub nivelul apei subterane, greutatea volumică a pământului de sub nivelul 

apei subterane este specificat cu ajutorul parametrilor introduși astfel: 

 pentru opțiunea Standard cu expresia: 

𝛾𝑠𝑢 = 𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑤 

Unde: 

 γsat –greutatea volumică a pământului în stare saturată 

 γw – greutatea volumică a apei 

 

 pentru opțiunea Calculează din porozitate cu expresia: 

𝛾𝑠𝑢 = (1 − 𝑛)(𝛾𝑠 − 𝛾𝑤) 

Unde: 

 n – porozitatea 

 γs –greutatea volumică specifică a pământului 

 γw – greutatea volumică a apei 

𝛾𝑠 =
𝐺𝑑

𝑉 − 𝑉𝑝
 

Unde: 

 V  – volumul de pământ 

 Vp – volumul golurilor 

 Gd – greutatea volumică a pământului în stare uscată 

Corpuri rigide 

Chenarul ”Corpuri rigide” conține un tabel cu o listă a corpurilor rigide introduse. 

Programul permite adăugarea corpurilor rigide. Aici singurul parametru de introducere necesar 

este greutatea volumică a corpului rigid. Materialul corpului rigid este considerat de rigiditate 

infinită. Aceste corpuri servesc în principal la modelarea structurilor de beton sau a pereților 

atât în analiza standard cât și în analiza de stabilitate. 

Adăugarea (editarea) corpurilor rigide este realizată din fereastra ”Adăugarea corp rigid nou”. 
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Fereastra ”Adăugarea corp rigid nou” 
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Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă cu straturile profilului și pământurile asociate acestora. 

Lista de pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, 

sau este accesibilă din lista de acțiuni a fiecărui strat al profilului. 

Spre deosebire de celelalte programe, pământurile, ce devin active în etapa de calcul, sunt 

atribuite regiunilor și nu interfețelor. Regiunile sunt create automat în momentul creării 

modelului de calcul. 

Programul permite importarea atribuirilor de pământuri în format gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 

Tipuri de contacte 

Chenarul ”Tipuri de contacte” conține un tabel cu o listă a tipurilor de contacte. Adăugarea 

(editarea) contactelor se face prin intermediul ferestrei ”Contact nou”. 

Această fereastră servește la definirea elementelor noi de contact ce pot fi introduse ulterior în 

program folosind chenarele ”Grinzi” și ”Contacte”. Modelul de material al elementului de 

contact poate fi fie liniar, fie neliniar. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Tipuri de contact” 

Elementele de contact sunt folosite în aplicații ce necesită studierea interacțiunii dintre structură 

și pământ. Pot fi folosite ulterior pentru modelarea îmbinărilor sau a interfeței dintre două 

materiale distincte (interfața pământ – rocă). Un exemplu concret îl reprezintă folosirea 

elementelor de contact în modelarea structurilor de sprijin. În astfel de aplicații, elementele de 

contact sunt folosite pentru modelarea unui strat relativ subțire de pământ sau rocă încărcat în 

principal din forfecare. 

Contactele pot fi definite independent în lungul interfeței pământului. 

 

Localizarea elementelor de contact în  

modelarea zidului de sprijin de greutate 
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Construirea unei structuri de sprijin reprezentată prin grindă și elemente de contact 

Elemente de contact 

Două opțiuni ale modelului de material al elementului sunt disponibile. Utilizatorul poate 

selecta fie modelul elastic, cu posibilitatea reprezentării tensiunilor de contact, cu considerarea 

comportamentului elastic în lungul interfeței, fie modelul plastic. Modelul plastic este bazat pe 

un model clasic Mohr – Coulomb extins. 

Acest model este astfel potrivit pentru modelarea separației din întindere. În anumite aplicații 

cum ar fi structurile de sprijin, acest model este vital pentru a primi predicții ale răspunsului 

pământului și structurii. 

Parametrii modelului de bază sunt coeziunea c, coeficientul de frecare μ și unghiul de dilatanță 

ψ. Parametrii c și μ pot fi specificați indirect prin reducerea parametrilor rezistenței c și tan(φ) 

a pământului adiacent contactului. Dacă contactul este considerat între două pământuri, cel cu 

valorile mai mici ale c și φ este folosit în pasul de reducere. 

Parametrii de contact sunt definiți astfel: 

𝑐 = 𝜎𝑧𝑐𝑧𝑒𝑚 

𝜇 = 𝜎𝜇tan (𝜑𝑧𝑒𝑚) 

 

Dacă nu sunt disponibile informații referitoare la reducerea parametrilor, se pot folosi 

următoarele valori: pentru structuri metalice în pământuri nisipoase parametrul de reducere este 

egal cu 2/3, iar pentru argile 1/3. Acești parametri ating valori mai mari în cazul structurilor de 

beton. În general, parametrii de reducere trebuie să fie subunitari. Unghiul de dilatanță are 

același rol ca în cazul modelelor standard de pământ.  

Parametrii adiționali ai modelului de material sunt reprezentați de rigiditatea elastică în direcții 

normale și tangențiale kn și ks. Aceștia pot fi considerați ca rigiditate de resorturi în lungul unei 

suprafețe date. O selecție a valorilor acestor parametri nu reprezintă o sarcină ușoară. Se pot 

folosi următoarele relații: 

𝐾𝑛 =
𝐸

𝑡
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𝐾𝑠 =
𝐺

𝑡
 

Unde: 

 t – grosimea considerată a stratului de contact 

 G – modulul de forfecare 

 E – modulul de elasticitate 

În cazul a două materiale distincte (E1, E2, G1, G2) se consideră valorile cele mai mici ale lui ks 

și kn. 

Deși în cazul unui comportament plastic, selectarea parametrilor ks și kn nu este esențială, 

valorile atribuite acestor parametri sunt decisivi pentru succesul soluției problemei neliniare 

date. Dacă aceste valori sunt prea mari (peste 100000 kN/m3), procesul iterativ poate oscila. Pe 

de altă parte, atribuirea valorilor prea mici (sub 10000 kN/m3) conduce la deformații nerealiste 

ale structurii. 

Valoarea predefinită în program este de 10000 kN/m3. 

 

Reprezentarea rigidității elastice 

Sprijinire 

Chenarul ”Sprijinire” conține un tabel cu o listă a sprijinirilor introduse. Acest chenar devine 

accesibil în program odată cu activarea regimului ”Tunel” din chenarul ”Setări”. Modulul 

”Sprijinire - FEM” simplifică modelarea și poziționarea sprijinirilor tunelului. 

Modulul ”Sprijinire - FEM” este un program independent folosit pentru proiectarea 

sprijinirilor. Puncte libere, linii libere, rafinări linii, ancoraje, grinzi și încărcările create în 

acest program sunt transferate în programul FEM. Deși se comportă într-o manieră standard, 

aceste nu pot fi editate în programul FEM. Editarea este posibilă doar în modulul ”Sprijinire - 

FEM”. 

Adăugarea (modificarea) liniilor se realizează în modulul ”Sprijinire - FEM”. Următoarele 

module sunt disponibile: 

 Adăugare  - apăsarea butonului lansează modulul ”Sprijinire - FEM” ce 

permite crearea unei noi sprijiniri 

 Poziția – apăsarea acestui buton deschide fereastra ce permite modificarea 

coordonatelor sprijinirii. Astfel ajustarea sprijinirii în programul FEM este 

posibilă fără lansarea modulului ”Sprijinire - FEM” 
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Fereastra ”Modifică localizarea sprijinirii” 

 Modificare – folosirea acestui buton lansează modulul ”Sprijinire - FEM” ce 

permite modificarea sprijinirii selectate 

 Șterge – folosirea acestui buton deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

sprijinirii alese. 

Sprijinirea poate fi de asemenea modificată, poziționată sau ștearsă folosind mouse-ul. Acest 

mod de introducere este activat prin folosirea butonului corespunzător de pe bara orizontală de 

unelte ”Sprijinire”. După alegerea unui anumit mod, sprijinirea este selectată pe desktop cu 

ajutorul mouse-ului. Pentru a continua se urmăresc pașii descriși mai sus. 

 

Chenarul ”Sprijinire” 

Modulul FEM - Sprijinire 

Modulul ”FEM - Sprijinire” simplifică modelarea și poziționarea sprijinirilor tunelurilor. 

Programul dispune de caracteristicile programului principal FEM inclusiv regimul Topologie 

și etape de construcție. În regimul ”Topologie” modulul conține chenarele ”Puncte libere”, 

”Linii libere”, ”Rafinare linie” și ”Setări”. Chenarele accesibile din etapele de construcție sunt 

descrise în cadrul regimului etapelor de construcție ale programului FEM. 

Butonul ”OK” poate fi folosit pentru finalizarea și transmiterea datelor în programul FEM, în 

timp ce butonul ”Anulare” închide programul fără ca datele să fie transmise programului FEM. 
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Programul permite importarea datelor în format *.DXF. 

Datele modulului de sprijinire pot fi salvate independent sau pot fi încărcate folosind funcțiile 

”Deschide” și ”Salvează”. Astfel este permisă transmiterea sprijinirilor între anumite sarcini 

analizate sau în cadrul unei singure sarcini. 

Încărcarea unei sprijiniri ce are mai puține etape decât starea curentă, va adăuga etapele 

suplimentare. În cazul unei sprijiniri ce conține mai multe etape, etapele corespunzătoare sunt 

adăugate inițial ferestrei de dialog și apoi ferestrei principale. Datele din regimul de sprijinire 

nu pot fi încărcare direct în fereastra principală. 

 

Modulul ”FEM - Sprijinire” 

Puncte libere 

Chenarul ”Puncte libere” conține un tabel cu o listă de puncte libere introduse. Lucrul cu puncte 

libere urmărește aceleași indicații ca în programul FEM – chenarul ”Puncte libere”. 

Chenarul diferă prin funcțiile de pe bara orizontală de unelte, ce conține butoanele ”Generator 

de forme de sprijinire” și ”Generator de regiune de ancorare”. Funcțiile butonului ”Limite” 

sunt aceleași ca în programul FEM – chenarul ”Interfață”. 
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Chenarul ”Puncte libere” 

Linii libere 

Chenarul ”Linii libere” conține un tabel cu lista punctelor introduse. Lucrul cu linii libere 

urmărește aceleași indicații ca în programul FEM. 

Chenarul diferă prin funcțiile de pe bara orizontală de unelte, ce conține butoanele ”Generator 

de forme de sprijinire” și ”Generator de regiune de ancorare”. 

 

Chenarul ”Linii libere” 
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Rafinarea liniilor 

Chenarul ”Rafinarea liniilor” conține un tabel cu o listă a punctelor introduse. Lucrul cu 

rafinarea liniilor urmărește aceleași indicații ca în programul FEM. 

 

Chenarul ”Rafinarea liniilor” 

Setări 

Chenarul ”Setări” permite redefinirea locației unui punct ce va fi poziționat în fereastra 

principală a programul FEM. Localizarea punctului poate fi asociată cu un punct liber selectat 

sau determinat de originea sistemului de coordonate sau de coordonate arbitrare. Acest mod 

permite poziționarea exactă a unui punct dat al structurii de sprijin din fereastra principală a 

programului. 

Folosirea unui al doilea tub poate fi activată din partea dreaptă a chenarului. Cel de al doilea 

tub va apărea în chenarul ”Setări” ca u previzualizare, iar apoi, după transmitere, în programul 

FEM. Al doilea tub este o copie a primului tub. Diferă doar prin poziționarea față de structura 

definită inițial. 
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Chenarul ”Setări” 

Generatorul de forme de sprijinire 

În funcție de parametrii aleși, generatorul creează elemente corespunzătoare ce sunt apoi 

operate independent, fără posibilitatea modificării parametrilor. Dacă parametrii introduși sunt 

corecți, programul afișează fiecare modificare în reprezentarea grafică a elementelor generate. 

Șase forme de sprijinire sunt disponibile pentru generarea punctelor libere și a liniilor libere din 

fereastra ”Formă nouă a sprijinirii”. Fiecare formă este definită de mai mulți parametri (rază, 

unghi, înălțime, spațiere, număr de subdiviziuni, puncte de control, etc). 

 

Fereastra ”Formă nouă a sprijinirii” – tab -ul ”Forma de bază” 
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Tab –ul ”Arc inferior” permite alegerea, dacă linia inferioară va fi dreaptă sau arcuită, 

parametrii determinanți fiind raza sau unghiul. 

 

Fereastra ”Formă nouă a sprijinirii” – tab -ul ”Arc inferior” 

Tab-ul ”Locație” permite, folosind coordonatele, schimbarea locației sprijinirii 

 

Fereastra ”Formă nouă a sprijinirii” – tab -ul ”Locație” 

Generatorul de regiuni ancorate 

În funcție de parametrii aleși, generatorul creează elemente corespunzătoare ce sunt apoi 

operate independent, fără posibilitatea modificării parametrilor. Dacă parametrii introduși sunt 

corecți, programul afișează fiecare modificare în reprezentarea grafică a elementelor generate. 

Fereastra ”Regiune ancorată nouă” servește la generarea de puncte libere și linii libere, bazate 

pe liniile deja introduse. Aceasta generează o regiune închisă, căreia îi este apoi atribuită în 
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programul FEM un pământ special caracterizând o regiune dens ancorată. Fereastra necesită 

specificarea numărului liniei și parametri în funcție de tipul de sistemului de ancoraj. 

 

 

Definirea unei regiuni ancorate 

Etape de construcție 

Etapele de construcție din modulul ”FEM - Sprijinire” și programul FEM corespund între ele. 

Totuși pot prezenta câteva particularități. 

Comportamentul diferit al etapelor din modulul ”FEM - Sprijinire”: 

 Posibilitatea de comutare a construcțiilor din regimul ”Topologie” fără generarea rețelei 

de elemente finite 
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 Etapele de construcție adăugate în modulul ”FEM - Sprijinire” sunt după confirmare 

transferate în programul FEM 

 Etapele precedente lansării modulului ”FEM - Sprijinire” nu pot fi folosite 

 Etapele de construcție definite înaintea lansării modulului ”FEM - Sprijinire” nu pot fi 

șterse. 

Puncte libere 

Chenarul ”Puncte libere” conține un tabel cu o listă a punctelor libere introduse. Adăugarea 

(editarea) punctelor libere este realizată în fereastra ”Punct liber nou”. 

Punctele libere pot fi introduse de asemenea prin folosirea mouse-ului. Acest mod de 

introducere este activat prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte 

”Puncte libere”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – punctul este introdus cu ajutorul mouse-ului la o locație dorită pe desktop 

 Modificare – apăsarea pe un punct existent deschide fereastra ”Modificarea 

proprietăților punctului”, ce permite modificarea parametrilor 

 Eliminare – apăsarea pe un punct existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

punctului selectat. 

Punctele libere pot fi de asemenea editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Programul permite introducerea unui număr arbitrar de noduri libere oriunde înăuntrul sau 

înafara structurii. Nodurile libere au anumite funcții principale: 

 Noduri de definire a structurii (deschiderea tunelului, sprijinirea) 

 Puncte auxiliare pentru rafinarea rețelei 

 Puncte de definire a condițiilor de rezemare, de introducere a forțelor, etc. 

Dacă un nod liber se găsește înăuntrul sau pe limita structurii, aceasta devine automat o parte a 

rețelei de elemente finite. Această opțiune permite ajustarea rețelei de elemente finite sau 

crearea unei rețele proprii. 
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Chenarul ”Puncte libere” 

 

Rețeaua generată fără puncte libere 
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Rețeaua generată cu puncte libere 

Linii libere 

Chenarul ”Linii libere” conține un tabel cu o listă a punctelor libere introduse. Adăugarea 

punctelor libere este realizată în fereastra ”Fereastră nouă”. 

Liniile sunt definite între puncte (segmente, arce, cercuri) sau în jurul acestora (cercuri). Liniile 

pot fi introduse atât între punctele libere cât și între punctele localizate pe interfață, inclusiv 

suprafața terenului. 

Liniile se pot intersecta și pot avea mai multe puncte de contact – intersecțiile liniilor sunt 

determinate de program în cadrul ajustării modelului geometric. Liniile libere sunt folosite 

pentru introducerea elementelor bară în model. 

Liniile libere pot fi introduse cu ajutorul mouse –ului. Acest mod de introducere este activat 

prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Sunt disponibile 

următoarele moduri: 

 Adăugare – linia este introdusă prin apăsarea butonului mouse –ului în locația dorită 

de pe desktop 

 Tipul liniei – O listă de acțiuni este folosită pentru selectarea tipului dorit: 

 segment – click –ul pe punctele de pe desktop creează o linie dreaptă între două puncte 

 arc – se folosește lista de acțiuni pentru alegerea modului de definire a arcului (centru, 

rază, înălțime). Click –ul pe punctele de pe desktop creează un arc între două puncte. 

Totodată trebuie precizată orientarea arcului (pozitivă, negativă) 

 cerc - se folosește lista de acțiuni pentru alegerea modului de definire a cercului (centru, 

rază, prin trei puncte). Totodată trebuie precizată orientarea (pozitivă, negativă) 
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 Modificare – Click-ul stânga pe o linie existentă deschide fereastra ”Modificarea 

proprietăților liniei libere”, ce permite modificarea parametrilor acesteia. 

 Ștergere – Click –ul pe o linie existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

liniei libere. 

Liniile libere pot fi editate și pe desktop cu ajutorul obiectelor active 

 

Rafinările punctelor 

Chenarul ”Rafinările punctelor” conține un tabel cu o listă a rafinărilor punctelor. Adăugarea 

(editarea) unei rafinări a punctului este realizată din fereastra ”Punct nou de rafinare”. 

Rafinarea rețelei de elemente finite în jurul punctelor este o proprietate importantă, ce permite 

crearea unei rețele de elemente finite corespunzătoare. Atât punctele libere cât și cele de pe 

interfață sau teren pot fi folosite pentru rafinarea rețelei de elemente finite inițiale. 

Rafinarea rețelei de elemente finite în jurul punctelor poate fi realizată cu ajutorul mouse – ului. 

Sunt disponibile mai multe moduri, în funcție de butonul selectat de pe bara orizontală de 

unelte: 

 Adăugare – Click-ul pe desktop ajută la selectarea punctului de rafinare a rețelei. 

Fereastra ”Punct nou de rafinare” servește la introducerea parametrilor necesari 

 Modificare – Click-ul pe un punct existent deschide fereastra ”Modificarea 

proprietăților punctului de rafinare” 
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 Ștergere – Click-ul pe un punct existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

punctului de rafinare selectat. 

Punctul de rafinare poate fi editat de asemenea pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Punct de rafinare” 

 

Fereastra ”Punct nou de rafinare” 
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Rafinări linie 

Chenarul ”Rafinări linie” conține un tabel cu lista punctelor de rafinare introduse. Adăugarea 

(editarea) unei linii de rafinare este realizată în fereastra ”Linie nouă de rafinare”. 

Rafinarea rețelei de elemente finite în jurul liniilor este o caracteristică importantă, ce permite 

crearea unei rețele de elemente finite corespunzătoare. Atât liniile libere cât și liniile interfețelor 

pot fi folosite pentru rafinarea rețelei de elemente finite. 

Rafinarea rețelei de elemente finite în jurul punctelor poate fi realizată cu ajutorul mouse-ului. 

Sunt disponibile mai multe moduri, în funcție de butonul selectat de pe bara orizontală de 

unelte: 

 Adăugare – Click-ul pe desktop ajută la selectarea liniei de rafinare a rețelei. Fereastra 

”Linie nouă de rafinare” servește la introducerea parametrilor necesari 

 Modificare – Click-ul pe un punct existent deschide fereastra ”Modificarea 

proprietăților liniei de rafinare” 

 Ștergere – Click-ul pe un punct existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

liniei de rafinare selectate. 

Linia de rafinare poate fi editată de asemenea pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Linie de rafinare” 
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Fereastra ”Linie de rafinare nouă” 

Generarea rețelei  

Chenarul ”Generarea rețelei” servește la definirea setării de generare a rețelei (stânga 

chenarului) și vizualizarea informațiilor referitoare la rețeaua generată (partea dreaptă). 

O generare cu succes a rețelei conduce la finalizarea etapei de introducere a topologiei – analiza 

continuă cu etapele de calcul. În generarea rețelei, programul introduce automat condițiile de 

rezemare standard. Informațiile referitoare la rețeaua de discretizare, inclusiv posibilele erori 

sunt afișate în partea dreaptă a ferestrei. 

O rețea generată corect reprezintă un pas important în obținerea unor rezultate exacte și de 

încredere. Programul are un generator automat de rețea, fapt ce poate simplifica această sarcină. 

Nu în ultimul rând anumite reguli trebuie urmate în crearea rețelei de elemente finite: 

 Densitatea rețelei poate fi precizată în fereastra generator de rețea. Este cunoscut faptul 

că, cu cât rețeaua este mai fină, cu atât rezultatele sunt mai exacte, dar acest fapt poate 

încetini analiza. Astfel scopul este de a găsi o densitate optimă a rețelei.  
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Chenarul ”Generarea rețelei” – o rețea fără rafinări locale 

 Rețeaua de elemente finite trebuie să fie suficient de fină în locurile în care variații de 

tensiuni mari sunt așteptate. Astfel, este posibilă introducerea unei rafinări în aceste 

locații. Rețeaua poate fi specificată în jurul punctelor sau liniilor. Rafinare trebuie să fie 

cu cel puțin 3-5 ori mai densă. Totodată ambele valori (densitatea și suprafața) trebuie 

să aibă valori adecvate astfel încât să fie asigurată o tranziție fină între regiunile cu 

densități diferite. 

 
Definirea rafinării rețelei de discretizare 
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Noua rețea generată după rafinarea rețelei inițiale 

Avertismentele generării rețelei 

În fereastra ”Avertisment – locații critice ale structurii”, utilizatorul este informat cu locațiile 

posibile ale structurii ce pot provoca probleme în timpul generării automate a rețelei. În cazul 

poziționării cursorului peste unul din aceste avertismente, regiunea critică corespunzătoare este 

evidențiată cu roșu. Următoarele elemente sunt verificate: 

 Dacă distanța dintre două puncte este mai mare de o zecime din lungimea marginii 

elementului necesar. 

 Dacă distanța dintre un punct și o linie este mai mare decât o zecime din lungimea 

marginii elementului necesar. 

 Dacă aria unei regiuni este mai mare decât dublul lungimii marginii unul element 

 Dacă punctele și/sau liniile se află în interiorul structurii 

Aceste avertismente sugerează locația, în care, generatorul de rețea întâmpină probleme. 

Următoarele probleme pot apărea: 

 Rețea nu este generată – aceasta necesită reintroducerea datelor geometrice 

 Rețeaua este generată – în acest caz, utilizatorul va decide dacă rețeaua este adecvată – 

în orice caz, avertismentul poate fi ignorat și analiza continuată. 
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Avertisment după identificarea secțiunilor critice în rețeaua FE 

 

Secțiunea critică mărită – două puncte sunt prea aproape unul de celălalt 

Ajustarea geometriei inițiale 

Programul conține o corectare automată a geometriei. Aceasta înseamnă că înainte generării 

rețelei, programul localizează toate punctele de intersecție ale liniilor, localizează toate 

regiunile închise și creează un model geometric corespunzător. 

Astfel de regiuni noi pot fi dezactivate sau le pot fi atribuite tipuri noi de pământ. Principalul 

avantaj al acestui sistem devine evident în crearea unui model geometric pentru tuneluri sau 

structuri de sprijin. Astfel chiar și crearea unui model foarte complicat devine simplă și poate 

fi realizată foarte eficient. 
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Corectarea modelului geometric inițial poate provoca o apropiere a punctelor sau unele regiuni 

pot fi prea mici. Mesajul de avertizare apare în partea dreaptă a ferestrei, identificând astfel de 

puncte slabe în model. 

 

Regiunile după realizarea unei ajustări automate a modelului geometric 

Condițiile de rezemare standard 

Programul generează automat condițiile de rezemare. Astfel, utilizatorul nu trebuie să introducă 

reazeme. 

Condițiile de rezemare standard sunt următoarele: 

 Rezemare plană în lungul părții inferioare a modelului 

 Rezemare simplă în cazul marginilor verticale ale modelului geometric 
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Condițiile standard de rezemare 

Etapele de construcție 

Analiza este realizată în etapele de construcție (etape de calcul) după modelarea geometrică și 

generarea rețelei de elemente finite (etapa topo). Comutarea între etapele de calcul și regimul 

topo se poate realizat cu ajutorul barei orizontale de unelte 

 

Bara orizontală de unelte 

Etapele de calcul servesc la modelarea graduală a structurii. Definirea corectă a acestora, 

împreună cu secvența corespunzătoare este foarte importantă. Analiza fiecărei etape de 

construcție (exceptând analiza de stabilitate)  este realizată pe rezultatele derivate din etapa 
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precedentă. Informațiile despre obiecte și proprietățile acestora sunt transmise de la o etapă la 

cealaltă. 

Unele chenare (”Apa”, ”Activitatea”, ”Atribuirea”) conțin în partea dreaptă a barei butonul 

”Adoptare”. Acest buton devine activ în momentul în care datele definite în chenar diferă de 

cele definite în etapele anterioare. După apăsarea acestui buton, datele corespunzătoare sunt 

adoptate din etapele anterioare. 

 

Schimbarea datelor de introducere – acceptarea datelor din faza anterioară de construcție 

Prima etapă de construcție (calculul tensiunii geostatice) reprezintă starea inițială a masivului 

de pământ, înainte de începerea construcției – deplasările asociate acestei etape sunt 0. 

Activitate 

Programul permite ștergerea (dezactivarea) pământurilor din anumite regiuni. Ca exemplu, 

este considerată analiza unei banchete. În acest caz, trebuie luat în calcul din regimul topo în 

crearea modelului geometric. În prima etapă de calcul, aceasta este dezactivată. O abordare 

similară se aplică și în cazul excavațiilor. În cazul dezactivării unei regiuni de sub nivelul apei 

subterane, este necesară modelarea corectă a reazemelor regiunii. 

 

Modelarea banchetei – prima etapă de calcul 
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Bancheta poate fi ulterior reactivată în etapa următoare de calcul. 

 

Modelarea banchetei – activitatea masivului de pământ 

Folosirea GeoClipboard – ului reprezintă o posibilitate de copiere a profilului în alt program.  

Activitatea regiunilor sub nivelul apei subterane 

Două cazuri sunt luate în considerare în cazul dezactivării unei regiuni sub nivelul apei 

subterane. 

1) Pământul supus excavării este mărginit complet de elemente active tip grindă. Grinda 

este considerată impermeabilă și atât pământul cât și apa sunt eliminate. Datorită 

impermeabilității grinzii, distribuția presiunii din pori rămâne neschimbată. 

 

Distribuția presiunii din pori după eliminarea pământului din regiunea mărginită de grinzi 

2) Pământul excavat nu este mărginit de elemente tip grindă. În acest caz, se consideră că 

regiunea excavată este activă. Această stare este evidentă din distribuția presiunii din 

pori. 
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Distribuția presiunii din pori după eliminarea pământului 

Acest efect poate fi eliminat prin schimbarea nivelului apei. 

 

Distribuția presiunii din pori după modificarea nivelului apei subterane 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă a straturilor profilului și a pământurilor asociate. Funcțiile 

acestuia sunt similare cazului de atribuire din regimul topo. 

În etapele de calcul, pământurile active sunt atribuite regiunilor și nu interfețelor. Regiunile 

sunt create automat în cadrul creării modelului de calcul. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Sprijinire 

Chenarul ”Sprijinire” conține un tabel cu lista sprijinirilor introduse. Acest chenar devine 

accesibil în program dacă regimul ”Tunel” a fost activat din chenarul ”Setări”. Doar editarea 

este permisă în fazele ulterioare de construcție. 

Pentru ajustarea sprijinirii, programul lansează modulul ”FEM - Sprijinire”. Funcțiile acestuia 

sunt descrise anterior. 
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Chenarul ”Sprijinire” 

Grinzi 

Chenarul ”Grinzi” conține un tabel cu o listă a grinzilor introduse. Acțiunile ce se aplică 

grinzilor sunt identice cu cele folosite în etapele de construcție din cadrul programului ”FEM - 

Sprijinire”. 
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Chenarul ”Grinzi” 

Ancoraje 

Chenarul ”Ancoraje” conține un tabel cu o listă de ancoraje introduse.  

Chenarul conține o funcție pe bara orizontală de unelte activată prin apăsarea butonului 

”Generator de ancoraje pentru linii libere”. 

 

Chenarul ”Ancoraje” 
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Încărcări pe grindă 

Chenarul ”Încărcări pe grindă” conține un tabel cu lista de încărcări introduse. 

 

Chenarul ”Încărcări pe grindă” 

Generatorul de ancoraje pe linia liberă 

În funcție de parametrii introduși, generatorul creează elemente corespunzătoare ce sunt operate 

ulterior independent fără posibilitatea modificării parametrice. Dacă parametrii generării sunt 

acceptabili, programul afișează în timpul modificării reprezentarea grafică a elementelor 

generate. 

Fereastra ”Ancoraj nou” este o extensie a ferestrei standard ce permite o distribuție uniformă 

a mai multor ancoraje identice în lungul liniei. Spațierea dintre ancoraje este generată în aceeași 

manieră ca cea folosită în generatorul de regiuni ancorate. Sunt disponibile trei opțiuni de 

generare a numărului de ancoraje: prin număr pe lungime, prin unghiul sau spațierea dintre 

ancoraje. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Fereastra ”Ancoraje noi” 

Grinzi 

Chenarul ”Grinzi” conține un tabel cu o listă a grinzilor. Adăugarea (editarea) grinzilor este 

realizată din fereastra ”Grindă nouă (Modificarea proprietăților grinzii)”. 

Grinzile pot fi introduse cu ajutorul mouse-ului. Acest mod de introducere este activat prin 

click-ul butonului corespunzător de pe bara de unelte ”Grinzi”. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare - Grinda este introdusă prin click stânga în locația dorită de pe desktop 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe o grindă existentă deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților grinzii”, ce permite modificarea parametrilor acesteia 

 Ștergere – Click-ul pe o grindă existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

grinzii 

Grinzile introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. Programul implică 

următoarele sisteme de coordonate. 

Elementele tip grindă servesc la modelarea grinzilor, sprijinirilor, structurilor de sprijin, etc.  

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Grinzile sunt atribuite liniilor deja definite (linii libere, segmente de teren) – linia 

corespunzătoare, reprezentând axa grinzii. Programul oferă mai multe tipuri de secțiuni 

transversale. Nu în ultimul rând, utilizatorul poate introduce secțiunea transversală necesară. 

Un pas important în modelarea grinzilor este reprezentat de definirea elementelor de contact 

caracterizate de comportamentul interfeței dintre pământ și pământ. Elementele de contact pot 

fi atribuite pe ambele părți ale grinzii. O definire corectă a contactelor este esențială în special 

pentru modelarea pereților mulați. 

Tipurile conexiunilor de capăt pot fi specificate la fiecare capăt al grinzii. 

În etapele ulterioare, grinzile pot fi consolidate sau degradate. 

Programul include greutatea proprie a grinzii în analiză. Această opțiune poate fi dezactivată în 

definirea grinzii. 

Grinzile sunt modelate folosind elemente tip grindă cu trei grade de libertate la fiecare capăt. 

Elementele grindă sunt formulate în baza teoriei Mindlin.  

 

Fereastra ”Grinzi noi” 
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Chenarul ”Grindă” 

Tipul secțiunii transversale 

Programul permite utilizatorului introducerea parametrilor secțiunii transversale sau alegerea 

uneia dintre tipurile predefinite de secțiuni transversale. Tipul de material al secțiunii 

transversale este selectat din catalogul de materiale sau este introdus folosind editorul de 

materiale. Următoarele tipuri de secțiuni sunt implementate: 

 perete dreptunghiular de beton – grosimea secțiunii trebuie specificată 

 perdea de piloți – diametrul unui pilot și spațierea trebuie specificată 

 palplanșă – selectare din baza de date 

 secțiune metalică – selectare din baza de date, spațierea trebuie specificată. 

Toate secțiunile transversale sunt recalculate pentru o lățime de 1m. Rezultatele forțelor interne 

dezvoltate în lungul grinzilor sunt prezentate tot pentru lățimea de 1 m a structurii. Astfel este 

necesară ajustarea secțiunii piloților sau secțiunilor I în funcție de spațiere de către utilizator. 
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Fereastra ”Grinzi noi” – selectarea tipului de secțiunii 

Degradare și consolidarea grinzilor 

În fazele ulterioare, grinzile introduse nu pot fi editate într-o manieră standard. Astfel, una din 

următoarele opțiuni poate fi folosită: 

 ștergerea grinzii selectate 

 degradarea grinzii selectate (aplicabilă doar în regimul ”Tuneluri”) 

 consolidarea secțiunii grinzii selectate  

 modificarea proprietăților de contact ale grinzii 

Tipul modificării este selectat din fereastra ”Modificarea proprietăților grinzii”. 

Un grad de degradare a grinzilor este specificat procentual, 100% corespunzând ștergerii 

grinzii. 

Consolidarea element grindă cu secțiunea rectangulară este realizată prin mărirea lățimii (ex. 

mărimea grosimii torcretării). Alte secțiuni transversale sunt modificate prin introducerea 

directă a noilor valori a parametrilor secțiunii transversale. 
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Fereastra ”Modificarea proprietăților grinzii” – consolidarea grinzii 

Catalogul de profile 

În cazul secțiunilor metalice, programul permite alegerea secțiunilor din catalogul de profile. 

Doar tipul secțiunii transversale trebuie specificat în fereastră. Tipul de material al secțiunii 

transversale este selectat din catalogul de materiale sau definit în Editorul de materiale. Tipul 

secțiunii transversale este selectat în fereastra ”Grindă nouă”. 

 

Fereastra ”Catalog de profile” 

Editorul de secțiuni transversale 

În cazul secțiunilor metalice, programul permite introducerea de secțiunilor definite de 

utilizator. Doar forma secțiunii trebuie definită în această fereastră. Tipul de material al secțiunii 
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este ales din catalogul de materiale, sau este definit în editorul de materiale. Tipul secțiunii 

transversale este selectat din fereastra ”Grindă nouă”. 

 

Fereastra ”Editor pentru secțiunea transversală” 

Catalogul de materiale 

Programul conține un catalog de materiale pentru beton și metal. Doar tipul materialului trebuie 

specificat în această fereastră. 

 

Fereastra ”Catalog de materiale” – oțel 
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Fereastra ”Catalog de materiale” – beton 

Editorul de materiale 

Pe lângă ”Catalogul de materiale”, programul permite utilizatorului introducerea parametrilor 

de material pentru metal și beton. Din fereastra principală trebuie selectat tipul de material (oțel 

sau beton). 

 

Fereastra ”Editor de materiale” – oțel 
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Fereastra ”Editor de materiale” – beton 

Contacte 

Chenarul ”Contacte” conține un tabel cu lista de contacte. Adăugarea (editarea) contactelor este 

realizată în fereastra ”Contacte noi”. 

Elementele de contact sunt folosite în aplicații ce necesită o reprezentare corespunzătoare a 

interacțiunii structură – pământ. Acestea pot fi folosite pentru modelarea îmbinărilor sau a 

interfețelor dintre două materiale distincte. Contactele sunt atribuite liniilor deja definite – linii 

libere sau liniile rețelei. Contactul este definit prin tipul său. 

Contactele pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare - Contactul este introdus prin click stânga în locația dorită de pe desktop 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe un contact existent deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților contactului”, ce permite modificarea parametrilor acestuia 

 Ștergere – Click-ul pe un contact existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

contactului 

 Locația – locația contactului este aleasă din lista de acțiuni (linie liberă, segment de 

teren, linia rețelei) 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Chenarul ”Contacte” – fereastra contacte noi 

Contacte și grinzi (fluxul de apă) 

Chenarul ”Contacte” (”Grinzi”) conține (în modul ”Fluxul de apă”) un tabel cu o listă de 

contacte. Adăugarea (editarea) contactelor este realizată în fereastra ”Contacte noi”. 

Elementele de contact sunt folosite în aplicații ce necesită o reprezentare corespunzătoare 

interacțiunii structură – pământ. Acestea pot fi folosite pentru modelarea îmbinărilor sau a 

interfețelor dintre două materiale distincte. Contactele sunt atribuite liniilor deja definite – linii 

libere sau liniile rețelei. 

Contactele pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare - Contactul este introdus prin click stânga în locația dorită de pe desktop 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe un contact existent deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților contactului”, ce permite modificarea parametrilor acestuia 

 Ștergere – Click-ul pe un contact existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

contactului 

Contactele introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Elementele grindă sau de contact pot fi definite ca: 

 Permeabile 

 Impermeabile 

 Parțial permeabile. 

Elementele de contact permit modelarea unei anumite bariere împotriva fluxului în masivul de 

pământ.  

Punctele de reazem 

Chenarul ”Puncte de reazem” conține un tabel cu lista punctelor de reazem. Adăugarea 

(editarea) punctelor de reazem este realizată în fereastra ”Punct nou de reazem”. 

Punctele de reazem pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat 

prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 
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 Adăugare – Punctul de reazem este introdus prin click stânga în locația dorită de pe 

desktop. Parametrii necesari sunt introduși în fereastra ”Punct de reazem nou” 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe un punct existent deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților punctului de reazem”, ce permite modificarea parametrilor 

acestuia 

 Ștergere – Click-ul pe un punct de reazem existent deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii. 

Punctele de reazem introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Programul conține un generator automat al condițiilor standard de rezemare. Astfel, în 

majoritatea problemelor, condițiile de rezemare nu necesită a fi specificate. 

Următoarele tipuri de puncte suport sunt considerate: 

 Liber 

 Fix 

 Deformație 

 Reazem elastic 

Reazemele sunt definite în sistemul global de coordonate. 

 

Chenarul ”Punctele reazemelor” 
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Punct curgere 

Chenarul ”Punct curgere” conține un tabel cu lista punctelor de curgere. Adăugarea (editarea) 

punctului de curgere este realizată din fereastra ”Punct de curgere nou”. 

Punctele de curgere pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat 

prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Punctul de curgere este introdus prin click stânga în locația dorită de pe 

desktop. Parametrii necesari sunt introduși în fereastra ”Punct de curgere nou” 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe un punct existent deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților punctului de curgere”, ce permite modificarea parametrilor 

acestuia 

 Ștergere – Click-ul pe un punct de curgere existent deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii. 

Punctele de curgere introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Pot fi specificate următoarele condiții: 

a) Presiunea din pori într-un punct 

 Numeric – valoarea presiunii din pori într-un anumit punct [kPa] 

 Prin specificarea locației nivelului apei subterane – coordonata nivelului apei subterane 

este specificată. 

b) Punctul curgere / scurgere 

 Rata de pompare / injectare este specificată [m3/zi/m] 

Linii de rezemare 

Chenarul ”Linii de rezemare” conține un tabel cu o listă a liniilor de rezemare. Adăugarea 

(editarea) liniilor de rezemare poate fi realizată în fereastra ”Linie nouă de rezemare”. 

Liniile de rezemare pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat 

prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Linia de rezemare este introdusă prin click stânga în locația dorită de pe 

desktop. Parametrii necesari sunt introduși în fereastra ”Linie de rezemare nouă” 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe o linie existentă deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților liniei de reazem”, ce permite modificarea parametrilor 

acesteia 

 Ștergere – Click-ul pe o linie de rezemare existentă deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii. 

 Locația – locația liniei este aleasă din lista de acțiuni (linie liberă, segment de teren, 

linia rețelei) 

Liniile de rezemare introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Programul conține un generator automat al condițiilor standard de rezemare. Astfel, în 

majoritatea problemelor, condițiile de rezemare nu necesită a fi specificate. 
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Următoarele tipuri de puncte suport sunt considerate: 

 Liber 

 Fix 

 Deformație 

 

Chenarul ”Linii de rezemare” 

Linie de curgere 

Chenarul ”Linie de curgere” conține un tabel cu lista liniilor de curgere. Adăugarea (editarea) 

unei linii de curgere este realizată în fereastra ”Linie nouă de curgere”.  

Liniile de curgere pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe o linie existentă deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților liniei de reazem”, ce permite modificarea parametrilor 

acesteia 

Liniile de curgere introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Ancoraje 

Chenarul ”Ancoraje” conține un tabel cu lista ancorajelor introduse. Adăugarea (editarea) 

ancorajelor este realizată în fereastra ”Ancoraj nou” (Modificarea proprietăților ancorajului”. 
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Ancorajele pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click-ul pe desktop definește capetele ancorajului. Folosirea funcției rețea 

(grid) este folositoare. Punctul de început este ancorat în pământ și coordonatele sunt 

rotunjite la două zecimale. 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe un ancoraj existent deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților ancorajului”, ce permite modificarea parametrilor acestuia 

 Ștergere – Click-ul pe un reazem existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii. 

Ancorajele introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Ancorajele sunt definite de punctele de început și de sfârșit și de rigiditatea lor. Programul 

atribuie gradul de libertate al elementului de ancoraj, în funcție de gradul de libertate predefinit 

al rețelei de elemente finite. Astfel, ancorajele pot fi introduse oriunde în structură. 

Rigiditatea ancorajului este specificată în termen de modul de elasticitate și arie. Programul 

face posibilă introducerea diametrului ancorajului – aria este determinată apoi automat. În 

problemele de analiză de stabilitate, rigiditatea ancorajului nu este luată în considerare. 

Acțiunea acestuia este reprezentată prin forța de pretensionare introdusă ca forță de 

compresiune exterioară ce acționează pe capătul ancorajului. 

Alți parametri importanți sunt forța de pretensiune și rezistența la întindere (ancorajul se poate 

rupe dacă aceasta este depășită). Pentru elemente fără pretensionare, forța de pretensionare are 

valoarea 0. Valori ridicate ale rezistenței la întindere pot fi introduse pentru a evita cedarea 

ancorajului. 

În mod predefinit, ancorajul nu preia forțe de compresiune – elementele de ancorare încărcate 

cu forțe de compresiune, în anumite etape de calcul sunt dezactivate temporar. Dacă tensiunea 

de întindere intervine în etape ulterioare de calcul, programul reintroduce automat aceste 

elemente în calcul. Programul permite introducerea răspunsului compresiv al ancorajului. 

Totuși, pentru elementele supuse preponderent la compresiune, este recomandabilă declararea 

acestora ca sprijiniri. 

Ancorajele suferă deformații în timpul analizei. Astfel de deformații, împreună cu deformațiile 

pământului din jurul ancorajului pot cauza reducerea forței de pretensionare din ancoraj. Dacă 

se dorește atingerea unei anumite forțe de pretensionare, este necesară introducerea unei 

tensiune de post-tensionare într-o etapă ulterioară, fie introducerea unei tensiuni mai mari astfel 

încât în urma deformațiilor forța să atingă valoarea dorită. 

În faze ulterioare, programul permite doar post tensionarea ancorajului – schimbarea forței 

inițiale de pretensionare, sau eliminarea ancorajului din analiză. 

Introducerea ancorajelor în pământ poate conduce la deformații plastice ale pământului în 

vecinătatea capătului ancorajului sau a rădăcinii. Unele modificări ale introducerii inițiale sunt 

necesare pentru a evita pierderea de convergență. 
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Introducerea ancorajului 

Punctele de capăt ale ancorajului 

Introducerea ancorajelor pretensionate în pământ poate conduce la deformații plastice ale 

pământului în vecinătatea capătului ancorajului sau a rădăcinii. 

În astfel de cazuri, sunt recomandate următoarele modificări ale introducerii inițiale: 

 Introducere unui element tip grindă sub capătul ancorajului (astfel rezultă o tranziție 

mai bună a încărcării către pământ) 

 Introducerea rădăcinii într-un pământ suficient de rigid. 
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Zonele de plasticizare din vecinătatea capătului și a rădăcinii ancorajului 

Ancorajele în analiza de stabilitate 

În cazul realizării analizelor de stabilitate, ancorajul pretensionat este automat înlocuit prin forța 

corespunzătoare de compresiune ce acționează pe capătul ancorajului. 

Pământul de la capătul forței aplicate poate suferi deformații plastice. Astfel trebuie acordată o 

atenție deosebită distribuției deformațiilor plastice. De notat este faptul că localizarea 

deformațiilor plastice echivalente identifică locațiile suprafețelor de alunecare potențiale. 

Astfel, dacă deformația plastică de la capătul ancorajului devine decisivă, este necesară 

introducerea unor modificări ale introducerii inițiale. 

 

Modelarea ancorajului în analiza de stabilitate a taluzului 
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Sprijiniri 

Chenarul ”Sprijiniri” conține un tabel cu o listă a ancorajelor introduse. Adăugarea (editarea) 

sprijinirilor este realizată în fereastra ”Sprijinire nouă” (”Modificarea proprietăților sprijinirii”). 

Sprijinirile pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click-ul pe desktop definește capetele sprijinirii. Folosirea funcției rețea 

(grid) este folositoare.  

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe o sprijinire existentă deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților sprijinirii”, ce permite modificarea parametrilor acesteia 

 Ștergere – Click-ul pe o sprijinire existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii. 

Sprijinirile introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Punctele de capăt ale sprijinirilor pot fi automat prinse în teren. Aceste puncte simt automat 

poziționate la intersecția liniilor de sprijinire determinate de punctele introduse și liniile 

selectate. Sprijinirea poate fi de asemenea introdusă direct prin specificarea coordonatelor 

punctelor de capăt. 

Sprijinirile sunt reprezentate de elemente tip bară supuse compresiunii elastice, cu o rigiditate 

constantă normală. Sprijinirile pot prelua doar încărcări de compresiune. Dacă sunt supuse 

întinderii, sprijinirile sunt eliminate din analiză. 

Sprijinirea este conectată la rețeaua de elemente finite prin două puncte. Nu este luată în 

considerare interacțiunea dintre pământ și sprijinire în lungul  acesteia, în cazul introducerii 

sprijinirii în pământ. 

Sprijinirile sunt definite de punctele de început și sfârșit și de rigiditatea lor. Programul atribuie 

grade de libertate capetelor sprijinirii în funcție de numărul de grade de libertate predefinite ale 

rețelei de discretizare. Astfel, sprijinirile pot fi introduse oriunde în structură. 

Rigiditatea sprijinirii este specificată în termeni de modul de elasticitate și arie. Programul 

permite introducerea diametrului sprijinirii – aria este determinată apoi automat. 

În faze ulterioare, sprijinirea nu poate fi editată – poate fi fie eliminată, fie introdusă din nou. 
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Introducerea sprijinirii 

 

Sprijiniri – analiză 
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Armături 

Chenarul ”Armături” conține un tabel cu o listă a armăturilor introduse. Adăugarea (editarea) 

armăturilor este realizată în fereastra ”Armătură nouă” (”Modificarea proprietăților armăturii”). 

Armăturile pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click-ul pe desktop definește capetele armăturii. Folosirea funcției rețea 

(grid) este folositoare.  

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe o armătură existentă deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților armăturii”, ce permite modificarea parametrilor acesteia 

 Ștergere – Click-ul pe o armătură existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii. 

Armăturile introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Punctele de capăt ale armăturilor pot fi automat prinse în teren. Aceste puncte simt automat 

poziționate la intersecția liniilor de sprijinire determinate de punctele introduse și liniile 

selectate. Armătura poate fi de asemenea introdusă direct prin specificarea coordonatelor 

punctelor de capăt. 

Sprijinirile sunt elemente ce preiau întinderea (geotextile, georețele), ce sunt definite de punctul 

de început și punctul de sfârșit, împreună cu rigiditatea. 

Spre deosebire de ancoraje și sprijiniri, armătura este conectată la o rețea de elemente finite pe 

întreaga ei suprafață. Totuși, similar ancorajelor, programul introduce punctele de capăt ale 

armăturii în rețeaua de elemente finite automat, astfel încât armăturile să poată fi introduse 

oriunde în rețea. Similar ancorajelor, armătura este modelată cu un element tip bară cu 

posibilitatea transmiterii doar a forțelor normale. Datorită caracteristicilor geometrice, armătura 

necesită introducerea rigidității secțiunii transversale pentru o lățime de 1m. 

În etape ulterioare, armătura poate nu poate fi editată – poate fi doar eliminată. 
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Introducerea armăturii 

Programul permite considerarea armăturii și în compresiune – în mod predefinit, partea 

armăturii aflată sub compresiune este dezactivată în cadrul analizei. Această situație este 

simulată în figură ilustrând distribuția tensiunii normale pe părțile active ale armăturii. Partea 

supusă compresiunii este exclusă temporar din analiză. Similar ancorajului, poate fi automat 

activată din momentul în care este supusă întinderii. 

 

Tensiunea din armătură 
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Ancorarea geo-armăturilor 

Atunci când introducem armătura în masivul de pământ este necesară considerarea unei 

ancorări suficiente a armăturii, de moment ce programul nu verifică armătura împotriva cedării 

din forfecare. O creștere bruscă a forței normale, așa cum este prezentată în figură, sugerează 

cedarea din forfecare a armăturii. Din acest punct de vedere, rezultatele afișate sunt eronate și 

nerealiste. 

Într-un astfel de caz, armătura ar trebui să fie eliminată din analiză sau să îi fie asigurată o 

lungime de ancorare suficientă. 

 

Armătură ancorată insuficient 

 

Armătură ancorată corect 
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Rigiditatea axială a geosinteticelor 

Geosinteticele sunt elemente de armare (geotextile, georețele) definite prin punctul de început, 

punctul de sfârșit și rigiditatea axială Jz [kN/m] 

Pentru cele nețesute, rigiditatea axială nu este luată în considerare, de moment ce aceste 

elemente sunt folosite de obicei ca straturi de separare. Geotextilele țesute suferă pentru 

deformații mici, rigidități inițiale foarte scăzute – în intervalul deformațiilor mici (până la 5%) 

se observă o creștere considerabilă a deformațiilor sub încărcare constantă. 

Astfel în cazul proiectării geotextilelor, această proprietate trebuie luată în considerare.  

Pentru determinarea rigidității axiale minime a geoarmăturilor este posibilă folosirea 

următoarei expresii unde pentru rezistența corespunzătoare deformației selectate, este acceptată 

o deviație de 10% de la tensiunea liniară a unei încercări: 

𝑇𝑧−𝑥 ≥
0,9휀𝑇𝑚𝑎𝑥

휀𝑚𝑎𝑥
 

 

Unde: 

 Tz-x – rezistența la întindere pentru o deformație x% [kN/m] 

 ε     -  deformația x% conform EN ISO 10 31 [%] 

 Tmax  - rezistența maximă conform EN ISO 10 319 [kN/m] 

 εmax – deformația maximă conform EN ISO 319 [%] 

Furnizorii și producătorii de geotextile furnizează în mod normal valorile rezistenței la întindere 

pentru o deformație de 2%. Expresia devine: 

𝑇𝑧−2% ≥
1,8𝑇𝑚𝑎𝑥

휀𝑚𝑎𝑥
 

Rigiditatea minimă axială a geotextilelor pentru deformație x % este dată de relația: 

𝐽𝜀−𝑥 ≈ 𝐸𝐴 =
𝑇𝜀−𝑥

휀
 

Unde: ε – deformația procentuală conform EN ISO 10 319 

Rigiditatea maximă axială a geotextilelor este dată de relația: 

𝐽𝜀𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐸𝐴 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

휀𝑚𝑎𝑥
 

Unde: εmax – deformația procentuală conform EN ISO 10 319 

Intervalele recomandate de valori ale rigidității axiale a geosinteticelor sunt prezentate în 

următorul tabel: 
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Descrierea variabilei Rigiditatea axială inițială 

pentru ε=2% 

Rigiditatea maximă 

Notația (unit. de măsură) Jε = x [kN/m] Jεmax [kN/m] 

Categoria Geoarmăturii - - 

Geotextile nețesute - - 

Geotextile țesute 250 - 500 1000 

Geogrile uniaxiale 500 - 1000 1500 

Geogrile biaxiale 100 – 500 pt ε = 0.5% 2500 

Geogrile triaxiale 250 – 500 pt ε = 0.5% 5000 

Geomat 100 - 500 1000 

Geocompozit de drenare - - 

Compozite 100 - 500 1500 

Georețele - - 

Geocelule - - 

 

Suprasarcina 

Chenarul ”Suprasarcina” conține un tabel cu o listă a suprasarcinilor introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinilor este realizată în fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Modificarea 

proprietăților suprasarcinii”). 

Suprasarcinile introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Toți parametrii suprasarcinii pot fi modificați în etapa de construcție, în care suprasarcina a fost 

introdusă. În etapele ulterioare, este posibilă doar modificarea mărimii acesteia (opțiunea 

”Modifică mărimea”). 

Acest chenar servește la introducerea suprasarcinilor aplicate doar masivului de pământ. 

Suprasarcina aplicată unui element tip grindă este introdusă în chenarul încărcare pe grindă. 

Pot fi adăugate un număr variabil de suprasarcini în fiecare etapă. Suprasarcina poate acționa 

fie pe interfața existentă, fie poate fi aplicată oriunde în masivul de pământ. 

De reținut faptul cp aplicarea suprasarcinii direct pe suprafața terenului poate conduce la 

deformații plastice excesive în vecinătatea suprasarcinii. În astfel de cazuri, există posibilitatea 

introducerii unei grinzi sub suprasarcina aplicată sau a alegerii unui model de material elastic 

pentru pământul de sub suprasarcină. 
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Chenarul ”Suprasarcină” 

 

Fereastra ”Suprasarcină nouă” 
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Încărcări pe grindă 

Chenarul ”Încărcări pe grindă” conține un tabel cu o listă a încărcărilor introduse. Adăugarea 

(editarea) încărcărilor este realizată în fereastra ”Încărcare nouă” (”Modificarea proprietăților 

încărcării”). 

Încărcările pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click-ul pe grinda selectată deschide fereastra de introducere a 

parametrilor 

 Modificare - Click-ul stânga al mouse-ului pe încărcare existentă deschide fereastra 

”Modificarea proprietăților încărcării”, ce permite modificarea parametrilor acesteia 

 Ștergere – Click-ul pe o armătură existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii. 

Încărcările introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active.  

Toți parametrii introduși pot fi modificați în etapa de construcție în care încărcarea a fost 

introdusă. În faze ulterioare este posibilă doar modificarea mărimii. 

 

Chenarul ”Încărcare pe grindă” 
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Fereastra ”Încărcare pe grindă nouă” 

Apa 

Trei opțiuni sunt disponibile în program pentru definirea apei subterane: 

 Nivelul apei subterane poate fi specificat ca o interfață continuă sub și deasupra 

suprafeței terenului. Într-un astfel de caz, programul ajustează automat greutatea proprie 

a pământului de sub nivelul apei subterane. 

 Valoarea presiunii din pori este introdusă printr-o izolinie. Introducerea este 

asemănătoare introducerii interfeței. Valorile presiunii din pori sunt introduse în tabelul 

”Lista de interfețe” în partea inferioară stângă a ecranului. Valorile dintre izolinii sunt 

determinate prin interpolare. 

 Coeficientul presiunii din pori ru reprezintă raportul dintre presiunea din pori și 

tensiunea geostatică din pământ. Valorile coeficientului ru sunt menționate pentru 

diferite izolinii. Prima izolinie coincide întotdeauna cu suprafața terenului. Izoliniile 

rămase sunt introduse în aceeași manieră ca interfețele dintre straturile de pământ. 

Valorile sunt introduse în tabelul ”Lista de interfețe” în partea inferioară stângă a 

ecranului Valorile dintre izolinii sunt determinate prin interpolare. 

În cazul introducerii valorilor presiunii din pori sau a valorilor coeficientului ru, greutatea 

proprie a pământului este considerată în tot masivul ca fiind egală cu greutatea volumică γ 

referitoare la valorile presiunii din pori sau a coeficientului ru. 

Calea cea mai simplă de verificare a introducerii apei este reprezentarea distribuției presiunilor 

apei în fereastra de export. 
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Vizualizarea presiunii din pori 

Analiza 

Analiza este realizată pentru fiecare etapă de calcul, în chenarul ”Analiză” după apăsarea 

butonului ”Analizare”. 

În timpul analizei, programul încearcă să ajungă la o soluție ce satisface pentru condițiile de 

încărcare și rezemare date, echilibrul global. În majoritatea cazurilor acest par rezultă într-un 

proces iterativ. Procesul iterativ și găsirea soluției sunt afișate pe ecran. 

Analiza poate fi oprită în orice moment prin apăsarea butonului ”Întrerupere”. Rezultatele sunt 

afișate pentru ultima iterație realizată. 

Rezultatele sunt corecte atunci când 100% din forțele aplicate sunt atinse. Datorită eșecului de 

convergență, programul se poate fără atingerea procentului de 100% - doar o fracțiune din 

încărcarea aplicată este atinsă. În acest caz este posibilă ajustarea parametrilor standard ai 

setărilor analizei. 

Analiza fluxului tranzitoriu poate fi selectată din chenarul ”Setări”. 

Rezultatele analizei împreună cu informațiile despre cursul analizei sunt afișate pe ecran 

imediat ce analiza a fost finalizată. 

În cazul considerării apei în analiză, în majoritatea cazurilor, există posibilitatea copierii în 

GeoClipboard și lipirea în alt program. 
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Ecranul după finalizarea analizei 

Analiza fluxului tranzitoriu 

Analiza acționează în două sau mai multe etape (”Fluxul de apă”) unde prima etapă servește la 

setarea condițiilor inițiale, ex. distribuția inițială a presiunii din pori, presiunea inițială a sarcinii, 

gradul de saturare și permeabilitatea relativă la sfârșitul analizei fluxului. 

Sunt disponibile următoarele opțiuni: 

 Cu ajutorul nivelului apei subterane 

 Cu ajutorul interfețelor presiunii din pori 

 Rularea analizei fluxului în stare de echilibru  

Prima opțiune consideră o distribuție hidrostatică a presiunii din pori pe înălțime. Sub nivelul 

apei subterane, programul generează presiune pozitivă în pori, în timp ce deasupra nivelului 

apei subterane, presiune negativă (sucțiune) este generată. Cea de a doua opțiune permite 

considerare pământului în stare uscată, atribuind presiune negativă în pori întregii regiuni de 

infiltrație. A treia opțiune necesită rularea analizei stării de echilibru. În funcție de modelul de 

material ales, programul determină gradul inițial de saturație și permeabilitatea relativă ca 

funcție de presiunea inițială din pori. Figura următoare ilustrează distribuția inițială a presiunii 

din pori furnizată de analiza stării de echilibru pentru condițiile hidraulice considerate.  
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Prima etapă de calcul: Distribuția inițială a presiunii din pori 

 

Prima etapă – distribuția gradului inițial de saturare 

Analiza fluxului tranzitoriu este realizată începând cu cea de a doua etapă. Fiecare etapă 

necesită setarea timpului analizei, dependența de timp, variația condițiilor de limită și mărimea 

pasului de timp. Versiunea curentă a programului permite fie introducerea întregii încărcări 

deodată la începutul etape de calcul, fie considerarea că are loc o creștere liniară cu timpul în 

timpul etapei de calcul. În primul caz, pasul de timp inițial este setat la 1/10 din timpul atribuit 

etapei. Ulterior, calculul continuă cu pasul setat. Este avantajoasă setarea timpului în cursul 

analizei. Un pas de timp mai mic este recomandat la începutul analizei. Odată cu trecerea 
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timpului, și apropierea de starea de echilibru, pasul poate fi crescut considerabil (1/10 de zi la 

câteva zile). Figurile următoare afișează o stare intermediară și o etapă a stării de echilibru, 

corespunzătoare unei creșteri bruște a nivelului apei subterane în etapă a doua de calcul. 

 

Etapa a doua de calcul – Distribuția presiunii din pori la un timp dat al analizei 

 

A șasea etapă de calcul – Distribuția presiunii din pori la starea de echilibru  
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Etapa a șaptea de calcul – Distribuția presiunii din pori la un anumit timp dat al analizei 

 

Etapa a opta de calcul - Distribuția presiunii din pori la starea de echilibru 
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Procedura recomandată de modelare 

Rezolvarea problemelor geotehnice folosind metoda elementului finit reprezintă p problemă 

relativ complexă. Astfel este recomandată următoarea abordare: 

1) Definirea întregii topologii a structurii 

2) Considerarea răspunsului elastic al pământului și elementele de contact (folosirea 

modelelor liniare) 

3) Generarea rețelei  

4) Definirea etapelor de calcul 

5) Realizarea analizelor tuturor etapelor de calcul (este suficientă lansarea analizei ultimei 

etape de construcție – analizele tuturor etapelor precedente sunt realizate automat) 

6) Evaluarea cursului analizei 

Dacă analiza eșuează, modelul de calcul nu este corect definit – ex. grinzile au prea multe 

articulații rezultând un o structură nedeterminată (mecanism), sprijinirile nu sunt atașate 

corespunzător structurii, etc. . Programul conține un număr de proceduri de verificare 

încorporate ce avertizează utilizatorul în privința necesității remodelării.  

Dacă toate etapele au fost analizate cu succes, este recomandat ca utilizatorul să verifice 

deplasările rezultate și totodată parametrii și rigiditatea structurii. De reținut faptul că modelele 

neliniare conduc întotdeauna la deplasări mai mari față de modelele cu răspuns pur elastic. 

Dacă analiza este îndeplinită și deplasările sunt acceptabile, se poate proceda astfel: 

7) Înlocuirea modelelor liniare  cu modele plastice (Mohr-Coulomb, Drucker – Prager) 

8) Realizarea analizei și evaluarea rezultatelor conform pasului 6. 

9) Adăugarea elementelor de contact neliniare 

10) Realizarea analizelor și evaluarea rezultatelor conform pasului 6 

11) Rafinarea și ajustarea rețelei de elemente finite și realizarea analizei finale. 

Deși această abordare poate părea greoaie și complicată, poate salva timp în cazul căutării 

cauzei cedării a analizei problemelor complexe. 

Pierderea convergenței analizelor neliniare 

Pierderea convergenței soluției analizei neliniare necesită anumite modificări ale modelului de 

calcul – următorii pași pot fi urmați: 

 Creșterea rigidității structurii 

 Scăderea forțelor aplicate 

 Împărțirea excavațiilor în mai multe etape 

 Îmbunătățirea parametrilor de material ai pământurilor existente 

 Schimbarea modelului de material al pământului în zonele de plasticizare 

 Adăugarea de elemente de armare 

 Adăugarea de sprijiniri 

 Schimbarea setărilor parametrilor ce afectează procesul de iterație (creșterea numărului 

de iterații) 
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Distribuția deformațiilor plastice poate furniza unele explicații în cazul eșuării analizei. De 

reținut este faptul cp distribuția deformațiilor plastice echivalente localizează regiunile cu 

evoluții probabile ale suprafeței critice de cedare. 

 

Analiză eșuată – afișarea deformațiilor plastice echivalente 

Setarea și descrierea analizei 

Setarea predefinită a parametrilor ce conduc analiza soluțiilor este optimizată pentru a asigura 

acuratețea și eficiența analizei. Nu în ultimul rând, un utilizator experimentat  poate schimba 

setările predefinite, sau poate examina influența parametrilor asupra acurateței și a cursului 

analizei. Setarea parametrilor poate fi ajustată în fereastra ”Setările analizei”. 

Totuși schimbarea setării standard necesită acordarea unei precauții. Prioritar schimbărilor, 

utilizatorul trebuie să fie conștient de consecințele posibile. În mod particular, o setare greșită 

poate încetini considerabil procesul de calcul, poate cauza divergențe și în cele din urmă poate 

conduce la rezultate greșite. 

 Metoda soluției 

 Schimbarea matricei de rigiditate 

 Pasul soluției inițiale 

 Numărul maxim de iterații 

 Criteriul de convergență 

 Setarea metodei Newton-Raphson 

 Setarea metodei lungimii arcului 

 Metoda găsirii liniei 

 Plasticizarea 

Setarea predefinită poate fi reintrodusă prin apăsarea butonului ”Standard”. 
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Metoda soluție 

Programul FEM servește la analiza problemelor geotehnice caracterizate prin răspunsul neliniar 

al masivului de pământ sau rocă. O analiză corectă a majorității problemelor necesită o soluție 

iterativă pentru o problemă cu valori ale limitelor date. Aplicarea metodei elementului finit 

conduce la o formă de increment pentru condițiile de echilibru scrise astfel: 

𝐾𝑇∆𝑢 = ∆𝑓 

Unde: 

 KT – matricea de rigiditate instantanee 

 Δu – vectorul deplasărilor nodale 

 Δf – vectorul forțelor neechilibrate 

Această ecuație poate fi rezolvată doar aproximativ folosind o metodă numerică 

corespunzătoare. Scopul metodei este de a ajunge, în timpul proceselor de iterație, la o 

asemenea stare a tensiunii și deformație ce satisface condiția Δf=0. Pentru aceasta, programul 

oferă două metode: 

1. Metoda Newton – Raphson –NRM 

2. Metoda lungimii arcului –ALM. 

 

Setările de analiză – setarea metodei 

Schimbarea matricei de rigiditate 

Metoda Newton – Raphson consideră că matricea rigidității tangente instantanee este realizată 

la începutul fiecărei iterații noi. 

Dacă matricea de rigiditate este formată doar o singură dată, la începutul analizei se obține așa 

numita metoda a tensiuni inițiale. 
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Metodele analizei pot fi selectate din fereastra ”Setările analizei” secțiunea ”Actualizarea 

rigidității”. Setările corespunzătoare sunt: 

1. Păstrarea elasticității – metoda tensiunii inițiale 

2. Fiecare iterație – metoda completă Newton – Raphson 

3. Fiecare pas al încărcării – metoda modificată Newton – Raphson 

Setarea predefinită consideră algoritmul complet Newton – Raphson. De notat faptul că 

matricea de rigiditate se potrivește cu actualizarea algoritmului tensiunii. O astfel de formulare 

asigură apoi convergența quadratică a metodei complete Newton-Raphson (NRM) spre 

deosebire de NRM modificat sau de metoda tensiunii inițiale care, în comparație cu metoda 

completă NRM, necesită considerabil mai multe interacțiuni pentru atingerea echilibrului. 

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că costul per iterație de calcul este în principal 

determinat de calculul matricei de rigiditate tangentă. Considerând răspunsul elastic al 

structurii, nu are rost setarea matricei de rigiditate structurală de mai multe ori. Din contră, 

creșterea gradului de neliniaritate sugerează mai multe reformulări ale rigidității (actualizarea 

rigidității după fiecare iterație). 

 

Metoda Newton – Raphson – opțiunile actualizării matricei de rigiditate 

Pasul soluției inițiale 

Analiza propriu zisă este condusă incremental în mai mulți pași de încărcare până când 

încărcarea considerată este atinsă. 

Programul necesită setarea doar a pasului inițial de încărcare. 

Acest parametru reprezintă raportul dintre încărcarea aplicată într-un pas de încărcare dat și 

încărcarea prescrisă globală. În funcție de cursul iterației, acest parametru este ajustat adaptativ. 
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Setarea predefinită consideră 25% din valoarea totală a încărcării prescrise. Similar celor 

menționate anterior, creșterea complexității soluției din punct de vedere al răspunsului neliniar 

necesită reducerea acestui parametru. Totuși, în cazul răspunsului elastic, acestui parametru îi 

poate fi atribuită valoarea 1, ce corespunde soluției unei probleme date într-un pas de încărcare. 

Numărul maxim de iterații 

Acest parametru reprezintă numărul maxim de iterații permise pentru un singur pas de încărcare 

pentru atingerea stării de echilibru. 

Depășirea acestei valori avertizează programul să reducă automat valoarea curentă a pasului de 

încărcare considerat și repornirea soluției de la ultimul nivel de încărcare ce respectă starea de 

echilibru. Acțiune similară este luată în cazul oscilației sau a divergenței iminente a 

programului. 

Criteriul de convergență 

Pentru soluția incrementală pentru ca strategia bazată pe metoda iterativă să fie eficientă, este 

necesară selectarea criteriului potrivit pentru terminarea procesului de iterație. 

De notat faptul că criteriul de convergență este verificat față de incrementul deplasărilor nodale, 

schimbarea forțelor neechilibrate și totodată schimbarea de energie internă. Ultimul criteriu 

furnizează o idee clară despre modul în care atât deplasările cât și forțele se apropie de valorile 

de echilibru. Setările corespunzătoare sunt: 

1. Toleranța erorilor de deplasare – toleranța pentru schimbarea normei incrementului 

de deplasare 

2. Toleranța forțelor neechilibrate – toleranța pentru schimbarea normei forței 

neechilibrate. 

3. Toleranța erorii energetice – toleranța de schimbare a energiei interne 

Setarea predefinită pentru toate aceste toleranțe este de 0.01. 

Setarea metodei Newton – Raphson 

Cu metoda Newton – Raphson, cursul iterației este condus de următorii parametri: 

1) Factorul de relaxare – reprezintă valoarea reducerii pasului curent de încărcare pentru 

repornire dacă soluția eșuează. O nouă valoare pentru pasul de încărcare este determinat 

din relația: 

Pasul nou de încărcare = Pasul vechi de încărcare / factorul de relaxare 

2) Numărul maxim de relaxări pentru un singur pas de încărcare – acest parametru 

determină de câte ori este posibilă invocarea acțiunii precedente în timpul întregii 

analize. Depășirea acestei valori avertizează programul să încheie analiza. Rezultatele 

sunt apoi disponibile pentru ultimul test încheia cu succes. 

3) Numărul minim de iterații pentru un singur pas de încărcare – acest parametru permite 

posibile accelerări ale analizei. În mod particular, dacă numărul de iterații pentru 

convergența ultimului pas de încărcare este mai mic decât minimul ales, pasul de 

încărcare pentru un nou increment de încărcare este mărit astfel: 

Pasul nou de încărcare = Pasul vechi de încărcare / factorul de relaxare 
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Setările predefinite ale parametrilor menționați corespund valorilor afișate în figura: 

 

Parametrii ce conduc procesul de iterație 

Setarea metodei lungimea arcului 

Metoda lungimea arcului (ALM) este o metodă relativ robustă, potrivită în principal pentru 

soluțiile problemelor ce necesită căutarea încărcării de cedare a structurii. Analiza de stabilitate 

a structurii de pământ (taluzuri, banchete) este un exemplu al unei astfel de sarcini. Spre 

deosebire de NRM unde soluția era condusă de incrementul forței prescrise, metoda ALM 

introduce un parametru adițional reprezentând o limitare a valorii incrementului încărcării 

pentru un anumit pas de încărcare. Valoarea pasului de încărcare depinde astfel de cursul 

iterației și este legat direct de lungimea de arc selectată. 

Presupunerea acestei metode este aceea că forța prescrisă variază proporțional în timpul 

calculului. Asta înseamnă că un anumit nivel al forței aplicate poate fi exprimată astfel: 

�̅� = 𝜆𝐹 

Unde: 

 F – fracțiunea curentă din forța totală aplicată 

 λ -  coeficientul de proporționalitate 

 F – forța totală prescrisă 

De notat faptul că cu metoda ALM, vectorul încărcării F reprezintă doar o valoare de referință 

a încărcării ce este menținută constant în timpul întregului calcul. Valoarea încărcării la sfârșitul 

calculului este egală cu λ*F; λ<1 reprezintă starea în care capacitatea portantă a structurii este 

mai mică decât încărcarea de referință prescrisă; dacă λ la sfârșitul calculului depășește valoarea 

1, programul ajustează automat lungimea arcului astfel încât soluția să fie convergentă pentru 

valoarea λ=1 pentru o toleranță egală cu 0.01. Această valoare nu poate fi schimbată. 
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Literatura de specialitate oferă un număr mare de formulări ale metodei ALM. Programul 

folosește metoda sugerată de Crisfield și metoda consistent liniară sugerată de Ramm. Cea de 

a doua este considerată simplă, cel puțin din punct de vedere al formulării. Pe de altă parte este 

considerată mai puțin robustă. Setarea predefinită este metoda Crisfield. 

Alți parametri importanți ai metodei sunt ”Setarea lungimii arcului” și ”Controlul automat al 

lungimii arcului”. 

 

Lungimea arcului – alegerea tipului metodei 

Setarea lungimii arcului 

Lungimea arcului reprezintă parametrul de bază ce afectează calculul. Un indicator al selectării 

lungimii arcului poate fi cursul iterațiilor din etapa precedentă. Referitor la aceasta, programul 

activează următoarea setare: 

1. Determinarea din pasul de încărcare – lungimea arcului este determinată automat din 

pasul inițial de încărcare 

2. Adoptarea din etapa precedentă – valoarea lungimii arcului la sfârșitul etape de calcul 

precedente este folosită ca valoare de început pentru o nouă etapă. Această opțiune 

devine activă în etapa a doua de construcție. 

3. Introducere – valoarea lungimii arcului este direct introdusă. 

Dacă răspunsul structurii nu poate fi determinat este recomandată folosirea primei opțiuni. În 

funcție de cursul calculului, este posibilă ajustarea valorii lungimii arcului și repetarea 

calculului. În nici un caz, nu este posibilă asigurarea convergenței pentru o valoare arbitrară a 

lungimii arcului. Similar metodei NRM, dacă convergență eșuează, programul permite 

reducerea lungimii arcului și repornirea calculului. 

Următorul parametru ce conduce procesul de iterație este numărul maxim de pași de încărcare. 

Programul parcurge numărul de pași de încărcare dacă: 
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 Parametrul λ depășește 1 

 Numărul maxim de relaxări ale lungimii arcului este depășit. 

Dacă analiza este terminată datorită depășirii numărului de pași ai forței prescrise și parametrul 

λ este mai mic de 1, este necesară creșterea numărului de pași și repornirea analizei. 

 

Lungimea arcului – setarea lungimii arcului 

Controlul automat al lungimii arcului 

Controlul automat al lungimii arcului constituie o parte foarte importantă a implementării 

oricărei metode numerice. Programul face posibilă ajustarea lungimii curente a arcului pentru 

un pas de încărcare nouă în funcție de cursul iterației și de pasul precedent prin activarea 

opțiunii Optimizare. Programul va încerca apoi selectarea unei valori a lungimii arcului ce 

păstrează numărul dorit de iterații în fiecare pas de încărcare necesar convergenței – opțiunea 

Optimizarea numărului de iterații dintr-un singur pas de încărcare. 

Următorul parametru ce conduce procesul de iterații este raportul încărcare/deplasare. Acest 

parametru reprezintă un factor scalar, ce ajustează scara încărcări date prin parametrul λ și 

vectorul deplasărilor u. Dacă acest parametru este suficient de mare, analiza este condusă după 

incrementul încărcării. Prin atribuirea acestui parametru valoarea de 0 (setare predefinită), 

obținem așa numitul ALM cilindric, iar analiza va fi condusă de incrementul deplasărilor. 

Această abordare este mai stabilă și astfel recomandată de autori. Nu în ultimul rând, programul 

permite optimizarea acestui parametru prin activarea opțiunii ”Optimizează”. Într-un astfel de 

caz, valoarea curentă a acestui parametru este setată egală cu parametrul rigidității Bergan 

curent ce furnizează o măsură scalară a gradului de neliniaritate. Odată cu creșterea gradului de 

neliniaritate, acest parametru scade. În vecinătatea încărcării de cedare, valoarea acestui 

parametru se apropie de zeroși soluția este condusă de incrementul deplasării. Această strategie 

suportă astfel folosirea metodei cilindrice având raportul încărcare/deplasare egal cu zero. Ca 

setare predefinită această opțiune nu este activă. 
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Lungimea arcului – controlul automat al lungimii arcului 

Metoda căutarea liniei 

Scopul acestei metode este de a determina multiplicatorul scalar η ce este folosit pentru scalarea 

incrementului deplasărilor astfel încât echilibrul să fie realizat pe o direcție dată. Vectorul 

deplasărilor la sfârșitul iterației i devine astfel: 

𝑢𝑖 = 𝑢𝑖−1 + 𝜂∇𝑢 

În consecință, procesul de calculare este fie accelerat, η>1, fie încetinit, η<1. În mod evident, 

cu realizarea metodei pentru fiecare iterație, durata fiecărei iterații crește. Pe de altă parte, 

aceasta este compensată printr-un număr mai mic de iterații necesare convergenței și prin 

posibilitatea evitării oscilării procesului de iterație. În mod predefinit, folosirea acestei metode 

este activă. 

În cazul utilizatorilor neexperimentați este recomandată folosirea setărilor predefinite. 
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Setarea metodei  

Desfășurarea analizei 

Desfășurarea analizei poate fi vizualizată în partea inferioară a ecranului. 

O analiză elastică este realizată într-un pas de calcul. O analiză neliniară este realizată în câțiva 

pași – încărcarea externă este crescută gradual în câțiva pași de încărcare. Analizele sunt 

finalizate cu succes dacă nu au loc pierderi de convergență astfel încât 100%  din încărcarea 

necesară este atinsă. 

Setarea predefinită a parametrilor ce conduc la soluționarea analizei este optimizată pentru 

asigurarea acurateței și eficienței analizei. Nu în ultimul rând, un utilizator experimentat poate 

avea nevoie de schimbarea setărilor predefinite sau de examinarea influenței parametrilor 

asupra acurateței și a cursului analizelor. Setarea parametrilor poate fi ajustată din fereastra 

”Setările analizei”: 

 Procentul forței aplicate -  furnizează procentul din încărcarea totală la sfârșitul pasului 

curent considerând convergența cu succes a pasului curent de încărcare 

 Mărimea pasului – furnizează factorul de scară pentru determinarea incrementului 

încărcării în pasul curent de încărcare. 

 Factorul de siguranță – corespunde valorii așteptate a factorului de siguranță ce 

consideră convergența cu succes pentru parametrii dați c, φ 

Cursul iterației din cadrul unui pas de încărcare dat este caracterizat prin schimbarea 

convergenței parametrilor: 

 η – parametrul metodei căutarea liniei 

 schimbarea normei incrementului deplasării 

 schimbarea normei forței de neechilibrare 

 schimbarea energiei interne. 
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Dacă toate cele trei erori sunt mai mici decât toleranțele setate, analiza pasului de calcul este 

terminată. 

Butonul ”Întrerupe” servește la terminarea procesului de calcul. Rezultatele sunt apoi 

disponibile pentru ultimul nivel de încărcare ce a atins starea de echilibru. 

 

Desfășurarea analizei 

Rezultatele 

Vizualizarea rezultatelor reprezintă una din cele mai importante caracteristici ale programului. 

Programul permite selectarea stilurilor de bază ale exporturilor grafice, ce sunt definite în 

fereastra ”FEM – setările de vizualizare a rezultatelor”. 

 Desenarea rețelei deformate 

 Reprezentarea variabilelor dezvoltate în masivul de pământ sau rocă. 

 Forțele interne distribuite în lungul grinzilor și contactelor 

 Forțele din ancoraje și forțele de reacțiune 

 Curba de depresiune 

 Secțiuni înclinate ale variabilelor 

 Vectori și direcții ale variabilelor 

Bara de unelte ”Rezultate” din partea superioară a ecranului servește la selectarea variabilelor 

de afișare și modul în care vor fi reprezentate. Gama de culori este reprezentată în partea dreaptă 

a desktopului. Setarea poate fi ajustată folosind bara de unelte ”Gama de culori”. 

Deoarece setarea corespunzătoare a exportului poate fi consumatoare de timp, programul 

dispune de un sistem de memorare și management al setărilor. 

Toate exporturile și rezultatele selectate pot fi exportate cu ajutorul protocoalelor de analiză. 

Bara de unelte – rezultate 

Bara de unelte conține următoarele elemente de operare: 

 

Bara de unelte ”Setarea vizualizării exporturilor grafice” 
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Elementele acționează după cum urmează: 

     Setări ● butonul deschide fereastra ”FEM - Setare stilul de 

vizualizare” 

                              plotare  ce permite setarea tuturor parametrilor imaginii afișată pe 

desktop 

   Lista ● o listă de acțiuni ce conține numele afișărilor salvate de  

       afișărilor  utilizator 

 Salvează afișarea ● salvează afișarea curentă de pe desktop, fereastra 

servind la introducerea numelui  

Managerul de afișări ● deschide fereastra ”Administratorul de afișări” ce 

servește la gestionarea afișărilor salvate.  

   Valori ● afișează valorile calculare  

în etape de analiză   

 

   Tipul ● afișează variabila selectată  

variabilei   

 Afișare ● activează/dezactivează reprezentarea izoliniilor/  

       suprafață izosuprafețelor 

 Rețea ● activează/dezactivează reprezentarea rețelei de 

elemente finite 

 Afișarea deplasării ● selectează stilul de afișare a rețelei deformate – 

nedeformată/deformată. 

Bara de unelte conține de obicei elementele de operare necesare pentru vizualizarea rezultatelor 

pe desktop. Setările detaliate ale stilului de afișare a rezultatelor sunt disponibile în fereastra 

”FEM – setările de vizualizare a rezultatelor”. 

Similar celorlalte programe, rezultatele pot fi salvate și printate.  
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Setările vizualizării rezultatelor 

Fereastra ”FEM – setarea vizualizării rezultatelor” servește la selectarea tipului variabilei ce va 

fi afișată și modul în care va fi afișată. Setările pot fi salvate ulterior folosind bara de unelte 

”Rezultate”. 

Tab-ul ”De bază” servește la setarea parametrilor de bază ce conduc vizualizarea suprafeței 

variabilelor și rețelei de elemente finite – alte tab-uri sunt folosite pentru deinirea altor tipuri de 

exporturi. 

 

Fereastra ”FEM – setările vizualizării rezultatelor” – tab-ul ”De bază” 

Datorită clarității reprezentării grafice nu este posibilă afișarea unor rezultate simultan. Astfel 

nu este posibilă afișarea rețelei deformate împreună cu distribuția forțelor interne în lungul 

grinzilor – doar o opțiune poate fi selectată. Dacă o combinație neacceptată este selectată, atunci 

este afișat unui mesaj de avertizare în partea inferioară a ferestrei. 

 

Avertizarea referitoare la conflictul dintre afișările de rezultate 
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Lista de variabile 

Următoarele variabile pot fi afișate: 

Lista de variabile afișate de program – variabile de bază 

Notație Descriere Variabilă Unitate 

Tasarea Dz Deplasarea pe direcția z dz [mm] 

Tasarea DX Deplasarea pe direcția x dx [mm] 

Sigma ztot Tensiunea totală pe direcția Z σz,tot [kPa] 

Sigma zeff Tensiunea efectivă pe direcția Z σz,eff [kPa] 

Presiunea din pori u Presiunea din pori u [kPa] 

Sigma xtot Tensiunea totală pe direcția X σx,tot [kPa] 

Sigma xeff Tensiunea efectivă pe direcțiaX σx,eff [kPa] 

Tau x,y Tensiune de forfecare τxz [kPa] 

Epsilon eq Deformația echivalentă εeq [-] 

Epsilon eq,pl Deformația plastică echivalentă εeqpl [-] 

Lista de variabile afișate de program – variabile disponibile în regimul ”Introducere 

avansată” 

Notație Descriere Variabil

ă 

Unitate 

Epsilon vol Deformația volumetrică εvol [-] 

Sigma m,tot Tensiunea principală totală normală  σm,tot [kPa] 

Sigma m,eff Tensiunea principală efectivă normală  σm,eff [kPa] 

Sigma eq Tensiunea deviatorică echivalentă  J [kPa] 

Epsilon vol,,pl. Deformația volumetrică plastică εvol.pl [-] 

Epsilon x Deformația normală pe direcția X εx [-] 

Epsilon z Deformația normală pe direcția Z εz [-] 

Gama xz Deformația de forfecare în plan XZ γxz  

Epsilon 1, princ Deformația maximă principală ε1,princ [-] 

Epsilon 2, princ Deformația intermediară principală ε2,princ [-] 

Epsilon 3, princ Deformația minimă principală ε3,princ [-] 

Sigma 1, princ Tensiunea maximă principală σ1,princ [-] 

Sigma 2, princ Tensiunea maximă principală σ2,princ [-] 

Sigma 3, princ Tensiunea maximă principală σ3,princ [-] 

Epsilon x, pl Deformația plastică normală pe direcția X εx,pl [-] 

Epsilon z, pl Deformația plastică normală pe direcția Z εz,pl [-] 

Gama xz,pl Deformația plastice de forfecare în plan XZ γxz,pl  

 

Monitoare 

Chenarul ”Monitoare” conține un tabel cu lista monitoarelor introduse. Adăugarea (editarea) 

monitoarelor este realizată din fereastra ”Monitor nou”. 

Fie punctul sau linia monitorului poate fi introdusă. Fereastra servește apoi specificării 

coordonatelor monitorului și a activității monitorului. 
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Monitorul poate fi introdus de asemenea prin folosirea mouse-ului. Acest mod de introducere 

este activat prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte ”Monitor”. 

Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Monitorul este introdus cu ajutorul mouse-ului la o locație dorită pe 

desktop 

 Modificare – apăsarea pe un monitor existent deschide fereastra ”Modificarea 

monitorului”, ce permite modificarea parametrilor 

 Eliminare – apăsarea pe un punct existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii  

Monitoarele pot fi de asemenea editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Programul permite introducerea unui număr arbitrar de monitoare oriunde înăuntrul sau înafara 

structurii. Monitoarele au anumite funcții principale: 

 Afișarea valorilor variabilelor într-un punct dat 

 Afișarea valorilor diferenței dintre distanța dintre două puncte în comparație cu etapa 

precedentă sau în comparație cu etapa de introducere. 

Punctele monitoare  memorează valorile variabilelor înregistrate în timpul analizei în diverse 

etape. Acestea pot fi scrise în protocoalele de export sau folosite în crearea graficelor. 

Lista variabilelor afișate pentru fiecare monitor este setată în fereastra ”Setările monitorului”. 

Pentru deschiderea ferestrei se folosește butonul setări de pe bara de unelte ”Monitor” 

 

Chenarul ”Monitor” 
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Setările monitorului 

Fereastra ”Setările monitorului” servește la setarea variabilelor ale căror valori vor fi afișate 

pentru un monitor dat. Setarea pentru o listă dată de variabile poate fi adoptată din etapa 

precedentă folosind butonul ”Adoptarea din etapa precedentă”. Patru variabile sunt afișate în 

mod predefinit. Variabilele adiționale pot fi adăugate listei folosind butonul ”Adaugă”. 

Variabilele pot fi eliminate din listă folosind butonul ”Elimină”. 

Pentru linii monitor, fereastra servește la activarea afișării valorilor în comparație cu etapa 

precedentă sau etapa de introducere. 

Atât pentru punctele și liniile monitor, este posibilă specificarea gamei de culori a valorilor 

afișate. 

 

Fereastra ”Setările monitorului” 

Grafice 

Chenarul ”Grafice” conține un tabel cu lista graficelor introduse. Adăugarea (editarea) 

graficelor se face din fereastra ”Grafic nou” (”Editare grafic”). Fereastra servește la 

introducerea numărului monitorului pentru care graficul va fi creat și variabilele adoptate pentru 

axele X și Y. 

Graficul poate fi introdus de asemenea prin folosirea mouse-ului. Acest mod de introducere este 

activat prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte ”Grafic”. 

Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Graficul este introdus cu ajutorul mouse-ului la o locație dorită pe desktop 

 Modificare – apăsarea pe un monitor existent deschide fereastra ”Modificarea 

monitorului”, ce permite modificarea parametrilor 

 Eliminare – apăsarea pe un punct existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii  

Monitoarele pot fi de asemenea editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Programul permite introducerea unui număr variabil de grafice pentru un punct monitor. 

Graficele permit afișarea unei dependențe de variabile memorate în monitoare în timpul 

analizei. 
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Chenarul ”Grafice” 

Stabilitate 

În analiza de stabilitate (factorul de siguranță), programul reduce parametrii inițiali ai rezistenței 

– unghiul de frecare internă și coeziunea – până la cedare. Analiza rezultă într-un factor de 

siguranță ce corespunde metodei clasice a echilibrului limită. 

Analiza factorului de siguranță necesită folosirea elementelor cu șase noduri. De moment ce 

alunecarea plastică este principalul mecanism de cedare, este necesară folosirea modelelor 

Mohr – Coulomb, modelul Mohr-Coulomb modificat sau modelul Drucker-Prager. Setarea 

predefinită poate fi ajustată în fereastra ”Setările de analiză”. 

În modulul analizei de stabilitate, singurele variabile disponibile pentru reprezentarea grafică 

sunt deplasările și deformațiile plastice sau totale echivalente. Deformația unui masiv de 

pământ corespunde stării de cedare obținute pentru parametrii reduși ai pământului – astfel nu 

corespunde stării reale de deformație a masivului de pământ. În schimb, furnizează o bună 

înțelegere despre răspunsul taluzului sau structurii de pământ din cursul cedării. 

O cale potrivită de prezentare a rezultatelor analizei de stabilitate este folosirea vectorilor de 

deplasare afișați împreună cu deformația plastică echivalentă. Deformația plastică localizată 

furnizează probe vizibile ale posibililor locații de suprafețe critice de alunecare. 
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Chenarul ”Stabilitate” 

 

Afișarea deformațiilor plastice echivalente – suprafața de alunecare 

Setarea parametrilor de bază ai analizei stabilității taluzului 

Analiza factorului de stabilitate este bazată pe considerarea că încărcarea totală aplicată 

masivului de pământ este introdusă într-un singur pas de încărcare. Factorul de siguranță este 

evaluat folosind metoda reducerii parametrilor rezistenței c, φ. Astfel acest factor de siguranță 
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este definit ca un multiplicator scalar ce reduce parametrii inițiali c, φ pentru ajungerea la starea 

de cedare. 

Matematic factorul de siguranță este definit astfel: 

𝐹 =
tan 𝜑𝑜𝑟𝑖𝑔

tan 𝜑𝑐𝑒𝑑
 

Unde: 

 φorig – valoarea unghiului de frecare internă inițial 

 φced – valoarea unghiului de frecare internă la cedare 

Căutarea valorii critice a factorului de siguranță necesită o modificare sistematică a parametrilor 

de rezistență, c, φ ce conduc la cedare. În chenarul de lucru NRM, starea de cedare este 

determinată ca starea pentru care soluția eșuează convergența. Procesul de căutare a valorilor 

critice c, φ este condus de următorii parametri: 

1. Reducerea – factorul de reducere (multiplicatorul scalar) pentru micșorarea parametrilor 

c, φ. În cadrul analizei, acest parametru este actualizat progresiv. 

2. Factorul minim de reducere – valoarea limită, sub care valoarea factorului de reducere 

nu trebuie să scadă în cadrul procesului de căutare. Acest parametru asigură faptul că 

calculul nu va continua pentru valorile inutile ale factorului de reducere. Este unul din 

parametrii de încheiere a procesului de căutare. 

3. Reducerea parametrilor pământului – acest parametru permite definirea cărui parametru 

c, φ va fi redus. Setarea predefinită consideră că ambii parametri sunt reduși simultan. 

 

Parametrii de bază ai analizei de stabilitate 

Setarea parametrilor de relaxare ce conduc la factorul de reducere 

Similar analizei standard, programul ajustează progresiv valorile factorului de reducere. Dacă 

soluția eșuează convergența, pentru un set de parametri c, φ dat, factorul de reducere este 
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”relaxat” iar analiza este restartată. Această abordare este condusă de parametrii setați în 

chenarul ”Setările analizei” – tab-ul Newton Raphson. 

Factorul de relaxare servește la reducerea valorii curente a factorului de reducere a parametrilor 

c, φ. Analiza este terminată odată ce valoarea factorului de reducere scade sub minimul 1 sau 

numărul maxim de reduceri permise este depășit. În cazul selectării NRM, programul permite 

determinarea parametrilor c, φ ce aduce masivul de pământ la o stare de echilibru, în cazul în 

care soluția cu parametrii originali c, φ nu a fost găsită. Programul pornește apoi în sens invers 

astfel încât parametrii c, φ sunt măriți sistematic până când o soluție stabilă este găsită. 

 

Parametrii ce conduc procesul de reducere a parametrilor rezistenței c, φ 

Programul Piloți CPT 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 
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Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” și ”Analiza 

Zidului”. 

 

Chenarul ”Setări” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază” și ”Subpresiunea”.  

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 
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Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Analiza în programul Piloți CPT”. 

 

Fereastra ”Adaugă pământ nou” - ”Date de bază” 
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Construcții 

Chenarul ”Construcții” servește la selectarea tipului de structură – un singur pilot sau un grup 

de piloți. Acest chenar servește de asemenea la introducerea valorilor suprasarcinii – valorile 

de proiectare și valorile standard. Valoarea de proiectare este folosită pentru calcularea 

capacității portante a pilotului, în timp ce valoarea standard este folosită pentru calculul tasării 

pilotului, pentru ambele tipuri de încărcări atunci când standardul NEM este implicat (starea 

1B și 2). 

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 

 

Chenarul ”Structură” – pilot singular 

Dacă opțiunea ”Considerarea influenței frecării negative” este bifată din chenarul ”Setări”, 

atunci este posibilă introducerea suprasarcinii de suprafață folosind chenarul ”NAS + CFN”. 
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Grupul de piloți 

În cazul definirii grupului de piloți este necesară introducerea rigidității structurii, ce va conduce 

analiza și verificarea structurii. Considerarea de bază este aceea că pentru o structură rigidă, toți 

piloții suferă aceleași deformațiile, în timp ce pentru o structură nerigidă, fiecare pilot suferă 

deformații diferite. În cazul analizei conform NEM6473, acest chenar servește la selectarea 

modului de realizare a CPT. 

Atât pentru structurile rigide cât și pentru cele nerigide, programul permite definirea locației 

piloților folosind coordonatele acestora. Într-un asemenea caz, coordonatele fiecărui pilot sunt 

necesare (în sistem de coordonate x și y) și încărcările ce acționează pe fiecare pilot introdus. 

Dacă opțiunea ”Considerarea frecării negative” este activă, atunci este posibilă introducerea 

suprasarcinii de suprafață folosind chenarul ”NAS +CFN”. Adăugarea (editarea) unui nou pilot 

este realizată din fereastra ”Pilot nou”. 
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Chenarul ”Grup de piloți” – introducerea locației piloților folosind coordonatele lor 

Dacă utilizatorul nu introduce coordonatele locației piloților, atunci parametrii acestora sunt 

definiți direct în chenarul ”Construcție”. Selectarea rigidității structurii permite specificarea 

numărului de piloți de sub structură (piloții sunt distribuiți uniform). 

 

Chenarul ”Grup de piloți” 
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Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” servește la introducerea secțiunii transversale a pilotului (circulară, 

rectangulară, circulară cu evazare, rectangulară cu evazare) și tipul unui pilot (pilot prefabricat, 

turnat, pilot înșurubat, pilot forat, etc.). Folosind câmpurile de introducere, dimensiunile 

secțiunii transversale sunt apoi specificate folosind câmpurile de introducere. 

Acest chenar servește la introducerea unui material pentru piloți (lemn, beton, metal), a 

geometriei de poziționare a pilotului (lungimea pilotului în pământ). Forma selectată împreună 

cu un ajutor grafic al valorilor introduse este afișat în partea dreaptă a chenarului. 

Coeficientul capacității portante la vârful pilotului αp este specificat în partea centrală a 

chenarului. Acest coeficient este în mod predefinit calculat automat în funcție de procedura 

selectată luând în considerare tipul de pilot și pământul ce îl înconjoară. 

Atunci când este analizat un pilot rectangular, coeficientul formei pilotului s este introdus 

pentru reducerea capacității portante pe vârf. În cazul analizei piloților cu evazare, coeficientul 

de expansiune β este introdus pentru ajustarea capacității portante. 
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Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 

 

Chenarul ”Geometrie” 

NAS+CFN 

Chenarul ”NAS+CFN” servește la specificarea adâncimii nivelului apei subterane și nivelul 

pământului incompresibil. 

Valorile pot fi editate fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpurile de introducere, fie 

pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active. Nivelul apei subterane modifică tensiunea 

geostatică în profilul pământului. 

Pământul incompresibil separă zona de influență de sub fundație. Totodată influențează și 

reducerea tasărilor. 
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Chenarul NAS – fără considerarea influenței frecării negative 

Dacă opțiunea ”Considerarea influenței frecării negative” este activată din chenarul ”Setări” 

devine posibilă introducerea parametrilor frecării negative folosind chenarul ”NAS+CFN” – 

limitele, suprafața de alunecare și sau coeziunea. 

 

Chenarul NAS – cu considerarea influenței frecării negative 
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CPT 

Chenarul ”CPT” conține un tabel cu o listă a încercărilor de penetrare statică introduse. 

Parametrii încercării sunt definiți în fereastra ”Test nou”. Fereastra servește la introducerea 

numelui încercării, a adâncimii primului punct față de teren, coordonatele și valorile rezistenței 

de penetrare qc, cu respectarea unei adâncimi z măsurate de la teren. 

Butonul ”Adăugare” din cadrul acestei ferestre deschide fereastra ”Valoare nouă a testului” 

ce servește la introducerea valorilor măsurate ale rezistenței de penetrare. 

Fiecare încercare de penetrare este legată automat de profilul standard specificat folosind 

modulul de introducere ”Profil”. Pentru introducerea încercării de penetrare într-un profil 

specific, trebuie bifată opțiunea ”Modificarea profilului standard”, ce este localizat în partea 

inferioară a ferestrei. Câmpurile de introducere sunt folosite pentru specificarea parametrilor. 

Utilizatorul poate schimba valorile introduse în fereastra ”Modificare CPT”. Introducerea 

valorilor intermediare se realizează din fereastra ”Inserare CPT”. 

Rezultatele CPT pot fi importate. 
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Fereastra ”Test nou” 

 

Fereastra ”CPT” 
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Importarea CPT 

Programul ”Pilot CPT” permite importarea rezultatelor încercării CPT în format *.cpt, *.gi3, 

sau *.txt. Fereastra ”Importare CPT” conține un tabel cu o listă a încercărilor importate. 

Fereastra de acțiuni servește la selectarea tipului de fișier și a sistemului de unități dorite. 

*.CPT – un fișier text standard folosit în principal în Olanda, ce servește la introducerea 

adâncimii punctelor și a rezistenței de penetrare. 

*.GI3 – un format text, ce transportă datele de la programul gINT Software – acest fișier conține 

un set de unități, punctele testului sunt menționate în funcție de adâncimea față de origine 

*.TXT – un format text general cu următoarea structură: 

 Primul rând – numele testului  

 Al doilea rând – înălțimea originii 

 Al treilea rând – adâncimea punctului și rezistența de penetrare – acestea sunt despărțite 

prin spațiu. 

Un format text permite selectarea unui sistem de unități pentru memorarea datelor testului. În 

cazul importării, programul convertește automat sistemul de unități în cel folosit de program. 

Pentru un calcul corect, testul trebuie introdus în masivul de pământ – astfel fereastra necesită 

introducerea elevației terenului. Testul este apoi introdus în masiv conform elevației specificate. 

Dacă nu este atribuită nici o elevație origini testului, acesta este automat amplasat la suprafața 

terenului originar. 

 

Fereastra ”Importare CTP” 
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Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 

Capacitate portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” servește la verificarea capacității portante verticale a 

pilotului. Rezultatele analizei sunt afișate în partea dreaptă  inferioară a chenarului. Butonul ”În 

detaliu” deschide fereastra ce conține rezultatele detaliate ale analizei de verificare. 
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Chenarul ”Capacitate portantă” 

Tasare 

Chenarul ”Tasare” servește la verificarea tasării pilotului. Rezultatele analizei sunt afișate în 

partea dreaptă a chenarului. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra ce conține rezultatele 

detaliate ale verificării analizei. 

În cazul calculului tasării conform standardului NEN6743, programul afișează pe lângă curba 

încărcării limită, diagrama de încărcări (curba forță/deplasare). 

Rezultatele analizei sunt afișate în partea dreaptă a chenarului.  
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Chenarul ”Tasare” 

Programul Grindă 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 
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Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde” . 

Acest chenar servește și la specificarea subdiviziunii peretelui în elemente finite (setarea 

predefinită este de 20 de elemente). Apoi este posibilă definirea comportamentului pământului 

în tensiune. 

O listă de acțiuni permite alegerea uneia dintre cele trei căi de definire a modelului Winkler – 

Pasternak: 

 Calculul C1 și C2 – parametrii Winkler – Pasternak sunt calculați de program din 

parametrii introduși ai profilului geologic. 

 Introducerea C1 și C2 – parametrii Winkler – Pasternak sunt specificați direct 

 Introducerea Edef, ny, hz – parametrii Winkler –Pasternak sunt calculați în funcție de 

modulul de deformație, coeficientul lui Poisson și adâncimea zonei de influență. 

În primul caz, atunci când parametrii C1 și C2 sunt calculați, chenarul teren de bază nu este 

accesibil. Pentru celelalte două abordări, chenarele ”Interfață”, ”Locația”, ”Pământuri”, 

”Atribuie” și ”Apă” nu sunt accesibile. 
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Chenarul ”Setări” 

Parametrii Winkler – Pasternak C1 și C2 

Modelul Winkler – Pasternak pentru soluția unui strat elastic introduce ecuația de echilibru pe 

direcție verticală astfel: 

𝑐1𝑤 − 𝑐2∆𝑤 = 𝑓𝑧 

Unde: 

 c1, c2 – parametrii modelului Winkler – Pasternak 

 w – devierea de la direcția verticală 

 fz – forța verticală ce acționează pe strat 

Programul face posibilă calcularea parametrilor C1, C2 din parametrii de deformației ai 

pământurilor din profilul geologic. 

Calculul parametrilor modelului Winkler – Pasternak C1 și C2 din profilul 

geologic 

O combinare caracteristică a încărcărilor trebuie aleasă în cazul calculării parametrilor Winkler 

– Pasternak din profilul geologic. Această combinație trebuie considerată de serviciu și trebuie 

să corespundă încărcării cu frecvența de apariție cea mai ridicată. Folosirea acestei combinații 

ca suprasarcină asupra tălpii fundației este calculată urmată de calculul zonei de influență. 

Parametrii de deformație (coeficientul lui Poisson, modulul de deformație) sunt determinați 

pentru zona de influență calculată ca medie ponderată al parametrilor de deformație ai 

pământurilor. Acești parametri fiind dați, constantele Winkler – Pasternak sunt calculate după 

cum urmează: 

Calculul constantelor Winkler – Pasternak din parametrii de deformație ai pământurilor 

Constantele Winkler – Pasternak sunt calculate în program din condiția de egalitate a matricei 

de rigiditate infinită a grinzii infinite ce reazemă pe mediu Wonkler – Pasternak. Această 

condiție este reprezentată de următoarele echivalențe: 
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Unde: 

 [C] – matricea constantelor C1 și C2 

 b – jumătate din lățimea fundației 

 C1w, C2w – constantele Winkler 

 H – adâncimea zonei de deformație. 

Geometrie 

Chenarul ”Geometrie” conține un tabel cu lista secțiunilor introduse ale grinzii. Adăugarea 

(modificarea) segmentelor este realizată în fereastra ”Segment nou (modificarea 

proprietăților segmentului”. Fereastra necesită definirea lungimii secțiunii, lungimea și 

lățimea (pentru secțiuni rectangulare). Programul permite definirea secțiunii generale a grinzii 

(aria secțiunii și momentul de inerție sunt introduse). 

Materialul secțiunii transversale este specificat în continuare, fie folosind catalogul 

programului, fie prin introducerea parametrilor de material (modulul de elasticitate, modulul de 

forfecare, greutatea proprie). 

 

Chenarul ”Geometrie” 
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Teren de bază 

Chenarul ”Teren de bază” conține un tabel cu lista valorilor parametrilor Winkler – Pasternak 

C1 și C2 sau parametrii de deformație ai pământurilor ( Edef, ny, hz), în funcție de setarea din 

chenarul ”Setări”. 

Introducerea sau editarea parametrilor este selectată din lista de acțiuni. 

Tabelul afișează valori ale parametrilor ce sunt selectați din lista de acțiuni de deasupra 

tabelului. Adăugarea (editarea) parametrilor se face din fereastra ”Parametri noi ai terenului de 

bază”. Fereastra servește la specificare coordonatei X și valoarea acestui parametru. 

 

Chenarul ”Teren de bază” 

Interfața 

Chenarul ”Interfața” servește la introducerea interfețelor pământului în masivul de pământ.  

Programul permite importarea și exportarea interfețelor în format *.DXF. Acestea pot fi 

importate din formatul gINT. 
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Chenarul ”Interfață” 

Locație 

Chenarul ”Locație” servește la specificarea locației grinzii. Este necesară introducerea originii 

grinzii – punctul de coordonate x și z. 

 

Chenarul ”Locație” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 
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Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază”,  ”Tasarea – modul edometric”, ”Tasarea – determinarea adâncimii zonei de influență” 

și ”Subpresiunea”.  

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la specificarea greutății volumice. 

 

Fereastra ”Adaugă pământuri noi” - ”Date de bază” 
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Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 

Apa 

Chenarul ”Apa” servește la introducerea nivelului apei subterane. Distribuția acesteia este 

introdusă asemănător interfețelor pământului. 
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Chenarul ”Apa” 

Reazeme 

Chenarul ”Reazeme” conține un tabel cu reazemele introduse. Adăugarea (editarea) reazemelor 

este realizată din fereastra ”Reazem nou”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul butonului 

”Modifică” sau prin click-ul pe rândul cu reazemul respectiv. 

Tipul de rezemare este determinat conform unor condiții de rezemare specificate într-un punct 

(translare, rotire). 

Următoarele condiții de rezemare pot fi specificate într-un punct: 

 Liber 

 Fixat 

 Deformație 

 Reazem elastic 
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Chenarul ”Reazeme” 

Cazuri de încărcare 

Chenarul ”Cazuri de încărcare” conține un tabel cu lista cazurilor de încărcare introduse. 

Adăugarea (editarea) cazurilor de încărcare și parametrii acestora este realizată din fereastra 

”Caz nou de încărcare”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul butonului ”Modifică” sau prin 

click-ul pe rândul respectiv. 
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Chenarul ”Cazuri de încărcare” 

Parametrii cazurilor de încărcare 

Următorii parametri sunt definiți în fereastra ”Caz de încărcare nou”: 

Identificatorul cazului de încărcare 

Identificatorul cazului de încărcare, ce este compus din numărul cazului de încărcare și un 

prefix unilateral, este afișat în fața câmpului pentru introducerea numelui cazului de încărcare. 

Prefixul este determinat de tipul cazului de încărcare: 

G  - încărcare permanentă 

Q – încărcări variabile 

A – încărcări accidentale 

Identificatorul cazului de încărcare este folosit pentru afișările combinațiilor. 

Codul cazului de încărcare 

Codul cazului de încărcare determină, dacă încărcarea poate fi specificată pentru această 

încărcare. Următoarele opțiuni sunt disponibile: 

Greutatea proprie – în cadrul acestui caz, încărcarea reprezintă greutatea proprie a structurii 

și este generată automat de program. Doar un singur caz cu acest cod poate fi considerat. 

Forță  - un tip arbitrar de încărcare (forță, moment) poate fi introdus în cazul de încărcare cu 

acest cod. Numărul nu este limitat. 
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Tipul de încărcare 

Este determinat de caracterul cazului de încărcare în funcție de variabilitatea în timp. Selectarea 

unui anumit tip corespunde clasificării conform EN 1990, art. 4.1.1. 

Coeficienții încărcării 

Permite specificarea factorului parțial al încărcării γf. Acest coeficient ia în considerare 

deviațiile nefavorabile ale valorilor încărcărilor față de valoarea reprezentativă. Pentru 

încărcarea permanentă este necesară introducerea valorilor diferite pentru acțiunile favorabile 

și nefavorabile. Dacă încărcarea introdusă urmărește  EN1990, valorile predefinite ale valorilor 

coeficienților sunt luați din tabelul A1.2 (B). 

Categoria 

Clasificarea cazurilor de încărcare în categorii corespunde clasificării încărcărilor conform 

tabelului A1.1 din EN 1990. În funcție de aceasta, variabila cazului de încărcare este atribuită 

coeficientului de combinație ψ0, ψ1, ψ2. Categoria ”Introducere definită de utilizator” permite 

definirea de către utilizator a acestor coeficienți. Alegea unei categorii este posibilă doar pentru 

cazul de încărcare introdus conform EN 1990. 

Coeficienții combinației 

Valorile coeficienților  de creare a combinațiilor provin din EN 1990 și depind de categoria 

cazului de încărcare. În cazul adoptării introducerii manuale de către utilizator, este posibilă 

definirea valorilor acestor coeficienți. Următorii coeficienți sunt folosiți pentru crearea unei 

combinații: 

ζ – coeficientul de reducere a încărcărilor permanente în combinații alternative – acest 

coeficient este atribuit tuturor încărcărilor permanente și este folosit în cazul compilării 

combinațiilor alternative pentru starea limită de capacitate portantă. 

ψ0 – valoarea factorului de combinare – coeficientul pentru încărcări variabile, este folosit 

pentru compilarea combinațiilor atât pentru capacitatea portantă cât și pentru starea limită de 

serviciu 

ψ1 – factorul valorii frecvente – coeficientul pentru încărcări variabile, este folosit în cazul 

compilării combinațiilor accidentale și al combinațiilor pentru starea limită de serviciu 

ψ2 – valoarea factorului cvasi – permanent – coeficientul pentru încărcări variabile, este 

folosit în cazul compilării combinațiilor accidentale și combinațiile stării limită de serviciu. 

Coeficienții de combinații sunt disponibile doar pentru cazurile de încărcare introduse conform 

EN 1990 (chenarul ”Metode de analiză” servește la selectarea standardelor) 
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Fereastra ”Caz de încărcare nou” 

Încărcare 

Chenarul ”Încărcare” conține un tabel cu încărcările introduse. Adăugarea (editarea) unei 

încărcări este realizată din fereastra ”Încărcare nouă”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul 

butonului ”Modificare” sau prin apăsarea rândului cu încărcarea necesară din listă folosind 

mouse-ul. 

Fiecărei încărcări îi este atribuit un caz de încărcare. Cazul de încărcare este selectat din lista 

de acțiuni ”Cazul activ de încărcare” de deasupra tabelului. 

 

Chenarul ”Încărcare” 
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Combinația ULS 

Chenarul ”Combinația ULS” conține un tabel cu o listă de combinații introduse ale stării limită 

a capacității portante. Adăugarea (editarea) combinațiilor și parametrii lor este realizată din 

fereastra ”Combinație nouă de cazuri de încărcare”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul 

butonului ”Modifică” sau prin selectarea rândului combinației dorite. 

Generatorul de combinații încorporat poate fi folosit pentru crearea combinațiilor. 

 

Chenarul ”Combinație ULS” 

Parametrii de combinații ULS 

Următorii parametri sunt specificați în fereastra ”Combinații noi ale cazurilor de încărcare”: 

Combinație nouă 

O scurtă descriere a combinației este afișată în partea din față a câmpului în care combinația 

este definită. Toate cazurile de încărcare sunt etichetate folosind identificatorii lor. Încărcările 

variabile predominante sunt mutate la începutul listei și sunt separate prin virgulă. 

Tipul de combinații (doar pentru combinații conform EN 1990) 

Următoarele combinații pot fi create  pentru starea de capacitate portantă: 

De bază – combinații de bază  conform expresiei 6.10 din EN 1990 

Alternative – combinațiile bazate pe expresiile 6.10a și 1.10b ale EN1990. În acest caz, două 

variante ale combinațiilor sunt folosite în analiză. 

Accidentale – combinații accidentale bazate pe 6.11 din EN 1990. 
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Selectarea cazurilor de încărcare 

Acest tabel permite selectarea cazurilor de încărcare pentru crearea combinațiilor. Cazul de 

încărcare poate fi introdus în combinație prin bifarea câmpurilor din coloana ”Considerare” 

pentru un anumit caz de încărcare. Setările ulterioare din tabel depind de selectarea modului de 

introducere a încărcărilor din tab -ul ”Materiale și standarde”. 

Încărcări conform EN 1990: 

Un al doilea câmp este disponibil pentru fiecare caz de încărcare din coloana ”Considerare”. 

Acest câmp permite atribuirea efectului favorabil al acțiunii cazului de încărcare permanentă 

sau specificarea încărcării variabile ca predominantă. Numărul încărcărilor variabile 

predominante din combinații nu este limitat. O încărcare accidentală poate fi introdusă în 

combinații etichetate ca ”Accidentale”. Pentru combinațiile accidentale este necesară alegerea, 

dacă o încărcare variabilă predominantă trebuie redusă de coeficientul ψ1 sau ψ2. 

Încărcare generală 

Un coeficient de utilizare poate fi specificat pentru fiecare caz de încărcare pentru ajustarea 

gradului de participare al unui caz de încărcare în combinație. 

 

Fereastra ”Combinație nou a cazurilor de încărcare” 

Generatorul de combinații 

Fereastra ”Generator de combinații – categoria 1” permite realizarea unei compilări colective 

a combinațiilor de cazuri de încărcare conform legilor de introducere a combinațiilor. 

Referindu-ne la EN 1990, numărul de combinații generate poate fi relativ mare și în cazuri 

extreme poate îngreuna considerabil calculul. Datorită acestuia, informațiile despre numărul 

așteptat de combinații ce urmează a fi generate este afișat în colțul dreapta din partea inferioară. 
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Astfel, înaintea lansării generării, utilizatorul poate bifa câte combinații vor fi generate și 

condițiile de generare. Partea superioară a ferestrei servește la definirea condițiilor pentru 

generarea condițiilor; partea inferioară conține diferite setări de generare. 

 

Fereastra ”Generator de combinații – categoria 1” 

Situații de încărcare combinate reciproc 

Această parte face posibilă combinarea acelor stări de încărcare ce vor apărea în combinații 

întotdeauna împreună. Încărcările permanente și variabile nu pot fi combinate într-un singur 

grup. Dacă câmpul Toate încărcările permanente combinate  este bifat în generatorul de 

parametri, crearea grupurilor de încărcări permanente nu are nici un efect asupra aspectului din 

combinații, pentru că fiecare combinație generată va conține întotdeauna toate cazurile de 

încărcare permanente. Într-un astfel de caz, combinarea cazurilor de încărcare permanentă va 

influența considerarea efectului favorabil sau nefavorabil al cazului de încărcare dacă câmpul 

Încărcare permanentă acționând nefavorabil nu este bifat. 
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Fereastra ”Generator de combinații” – Situația de încărcare combinate reciproc 

Excluse interacțiunile dintre stările de încărcare 

Această parte face posibilă definirea căror cazuri de încărcare ce nu trebuie să apară în 

combinație împreună. Cazurile de încărcare sau grupurile combinate pot fi excluse în funcție 

de cazul de încărcare. Două opțiuni sunt disponibile pentru definirea grupurilor: 

Excludere reciprocă – un număr de cazuri de încărcare poate fi introdus într-un singur grup. 

În acest caz, programul nu va genera nici o combinație ce conține cel puțin două cazuri din 

acest grup. 

Excludere din cupluri – dacă este necesară crearea unui număr mare de grupuri de excludere, 

unde cazurile de încărcare coincid, este posibilă adoptarea acestei opțiuni. Un caz de încărcare 

ce va fi exclus este selectat în prima coloană. Cea de a doua coloană este folosită pentru 

selectarea unui număr de cazuri de încărcare, ce sunt necesare creării de grupuri de excludere. 

 

Fereastra ”Generator de combinații” – Exclusă interacțiune situațiilor de încărcare 

Situația de încărcare și grupurile acționează ca și încărcare variabilă principală 

Această parte este disponibilă doar în cazul introducerii încărcărilor conform EN 1990. Atunci 

când un regim automat este considerat, atunci fiecare încărcare variabilă este considerată ca 

predominată în combinațiile create. Dacă regimul este dezactivat, este posibilă ajustarea 

manuală a listei de încărcări variabile predominate. 
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Fereastra ”Generator de combinații” – Situația de încărcare și grupurile acționează ca și 

încărcare variabilă principală 

Parametrii generatorului 

Lista de acțiuni ”Combinații originale” 

Păstrează combinațiile originale – prin apăsarea butonului ”Generează”, programul va adăuga 

combinații noi, create conform legilor specificate, celor originale 

Șterge combinațiile originale – prin apăsarea butonul ”Generează”, programul va șterge toate 

combinațiile originale și le va înlocui cu cele noi 

Șterge combinațiile generate – prin apăsarea butonului ”Generează”, programul va șterge 

combinațiile vechi și va adăuga combinațiile noi create conform regulilor specificate. 

Șterge toate combinațiile de tipul curent – prin apăsarea butonului ”Generează”, programul 

va șterge toate combinațiile de un anume tip și le va înlocui cu combinații noi. 

Șterge combinațiile generate de tipul curent – prin apăsarea butonului ”Generează”, 

programul va șterge combinațiile vechi ale unui tip anume și va adăuga combinații noi create 

conform regulilor specificate. 

Lista de acțiuni ”Generează combinații” 

Următoarele tipuri de combinații  generate pot fi alese pentru încărcări conform EN1990: 

Bazic – generează combinațiile de bază pentru starea limită de capacitate portantă conform 

expresiei 6.10 din standardul EN1990 

Alternativ – generează combinațiile pentru starea limită de capacitate portantă bazată pe 

expresiile 6.10a și 1.10b din EN 1990. Această variantă generează de două ori mai multe 

combinații, dar furnizează rezultate mai bune. 

Accidental – generează combinații accidentale pentru starea limită de capacitate portantă pe 

baza 6.11 din EN 1990. Un caz de încărcare accidentală ce va apărea în combinația accidentală 

poate fi specificat. Totodată este necesară alegerea, cazului în care încărcarea variabilă 

predominantă va fi redusă de coeficienții ψ1 sau ψ2. 
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Încărcările permanente acționează nefavorabil 

Dacă această setare nu este bifată, programul creează toate combinațiile posibile, unde 

introducerea tuturor variantelor de acțiuni favorabile și nefavorabile vor fi considerate. 

Toate încărcările permanente întotdeauna în combinație 

Dacă această setare nu este bifată, programul creează combinații într-o manieră în care 

introducerea succesivă a cazurilor de încărcare în combinații este considerată. 

Combinații SLS 

Chenarul ”Combinații SLS” conține un tabel cu o listă a combinațiilor introduse ale stării 

limită de serviciu. Adăugarea (editarea) combinațiilor și a parametrilor este realizată în fereastra 

”Combinație nouă a cazului de încărcare”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul butonului 

”Modifică” sau prin selectarea rândului combinației dorite. 

Generatorul de combinații încorporat poate fi folosit pentru crearea combinațiilor. 

 

Chenarul ”Combinații SLS” 

Parametrii combinațiilor SLS 

Combinațiile SLS servesc la evaluarea stărilor ce se referă la aspectul structurii, confortul 

oamenilor sau funcționalitatea structuri în cadrul folosirii normale. În mod normal, Doar 

deformațiile, vibrațiile, etc. sunt verificate. Fereastra ”Combinație nouă a cazului de 

încărcare” servește la definirea următorilor parametri: 
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Tipul de combinații conform EN 1990: 

Următoarele combinații pot fi creare pentru starea limită de serviciu: 

Caracteristică – combinație bazată pe expresia 6.14 din standardul EN 1990 

Frecventă – combinație bazată pe expresia 6.15 din standardul EN 1990 

Cvasi – permanentă – combinație bazată pe expresia 6.16 din standardul EN 1990 

Selectarea cazului de încărcare 

Tabelul conținând cazurile de încărcare permite selectarea acestora pentru crearea combinației. 

Cazul de încărcare poate fi introdus în combinație prin bifarea câmpului din coloana 

”Considerare” pentru un anumit caz de încărcare. Un coeficient de utilizare poate fi specificat 

pentru combinațiile introduse pentru ajustarea gradului de utilizare a cazului de încărcare în 

combinație. 

 

Fereastra ”Combinație nouă a cazurilor de încărcări” 

Generatorul de combinații 

Fereastra ”Generator de combinații – categoria 1” permite compilarea colectivă ale 

combinațiilor cazurilor de încărcare pentru starea limită de serviciu. Funcțiile generatorului de 

combinații sunt aceleași ca în cazul generatorului de combinații pentru starea limită de 

capacitate portantă, descris mai sus. 

Dacă introducerea încărcărilor conform EN 1990 este setată în tab –ul ”Materiale și standarde”, 

este posibilă generarea următoarelor combinații pentru starea limită de serviciu: 

Caracteristică – combinația bazată pe relația 6.14 pe EN 1990 

Frecventă - combinația bazată pe relația 6.15 pe EN 1990 

Cvasi – permanentă - combinația bazată pe relația 6.16 pe EN 1990 
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Analizare 

Chenarul ”Analizare” servește la afișarea rezultatelor analizei. Analiza este realizată folosind 

metoda elementului finit încorporată în terenul de bază Winkler – Pasternak. Mai multe analize 

pot fi realizate simultan. Informații despre analizele realizate sunt afișate în colțul superior drept 

al chenarului. Dacă parametrii suferă modificări, este necesară reanalizarea prin apăsarea 

butonului ”Analizare” 

Dacă parametrii pământului sunt calculați din profilul geologic, este necesară alegerea din lista 

de acțiuni ”Combinații caracteristice pentru analiza stratului de bază”. 

Lista de acțiuni ”Rezultate” servește la setarea combinațiilor de încărcări pentru SLS și SLU 

pentru care rezultatele vor fi afișate pe desktop. 

Partea inferioară a ferestrei servește la definirea căror variabile sunt vizualizate și modul de 

afișare pe desktop. 

 

Chenarul ”Analizare” 
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Programul Placa 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde”. 
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Chenarul ”Setări” 

Îmbinări 

Chenarul ”Îmbinări” conține un tabel cu lista îmbinărilor introduse. Adăugarea (editarea) 

îmbinărilor este realizată în fereastra ”Îmbinare nouă”. 

Îmbinările pot fi introduse folosind  

Îmbinările pot fi introduse cu ajutorul mouse –ului. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte. Sunt disponibile următoarele 

moduri: 

 Adăugare – îmbinarea este introdusă prin apăsarea butonului mouse –ului în locația 

dorită de pe desktop 

 Modificare – Click-ul stânga pe o îmbinarea existentă deschide fereastra ”Modificarea 

proprietăților îmbinarea”, ce permite modificarea parametrilor acesteia. 

 Ștergere – Click –ul pe o îmbinarea existentă deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii îmbinării 

 Selectare – Click –ul pe o îmbinare, evidențiază îmbinarea selectată. Îmbinarea este 

simultan evidențiată și în tabel. Opțiunea permite editarea mai multor îmbinări simultan 

(ex. ștergerea). 

Îmbinările introduse pot fi editate și pe desktop cu ajutorul obiectelor active 

Liniile libere pot fi editate și pe desktop cu ajutorul obiectelor active 
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Chenarul ”Îmbinări” 

Linii 

Chenarul ”Linii” conține un tabel cu lista liniilor introduse. Adăugarea (editarea) liniilor este 

realizată în fereastra ”Linii noi”. 

Liniile sunt definite între două puncte (segmente, arce, cercuri) sau în jurul punctelor (cercuri). 

Liniile pot fi intersectate sau se pot atinge între ele – intersecția liniilor introduse sunt 

identificate de program automat în cadrul corectării geometriei introduse. 

Liniile pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin apăsarea 

butonului de pe bara orizontală de unelte ”Linii”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația liniei. 

 Tipul liniei – O listă de acțiuni este folosită pentru selectarea tipului de linie dorit 

(segment, arc, cerc) 

 Modifică – Click –ul pe o linie existentă deschide fereastra ”Modificarea parametrilor 

liniei”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o linie existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe linii, evidențiază liniile selectate. Linia este simultan 

selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai multor linii (ex. 

ștergerea) 
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Liniile pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Linii” 

Macroelemente 

Chenarul ”Macroelemente” conține un tabel cu o listă a macroelementelor introduse. Adăugarea 

(editarea) macroelementelor este realizată în fereastra ”Macroelemente noi”. Fereastra 

servește la introducerea introducerii unei liste de linii ce definesc conturul macroelementului, 

grosimea lui și materialul. Materialul macroelementului poate fi selectat fie din catalog fie poate 

fi introdus de utilizator. 

Macroelementele pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Macroelemente”. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce marginile macroelementului. 

Adăugarea macroelementului este realizată în fereastra ”Macroelement nou” 

 Modifică – Click –ul pe un macroelement existent deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor macroelementului”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe un macroelement existent deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii acestuia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe macroelemente, evidențiază macroelementele 

selectate. Macroelementul este simultan selectat și în tabel. Opțiunea permite editarea 

simultană a mai multor macroelemente (ex. ștergerea) 

Macroelementele pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 
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Chenarul ”Macroelemente” 

Deschideri 

Chenarul ”Deschideri” conține un tabel cu o listă a deschiderilor introduse. Adăugarea 

(editarea) deschiderilor este realizată în fereastra ”Deschideri noi”.  

Deschiderile pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Deschideri”. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce marginile deschiderii. Adăugarea 

deschiderii este realizată în fereastra ”Deschidere nouă” 

 Modifică – Click –ul pe o deschidere existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor deschiderii”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o deschidere existentă deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe deschideri, evidențiază deschiderile selectate. 

Deschiderea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a 

mai multor deschideri (ex. ștergerea) 

Deschiderile pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 
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Chenarul ”Deschideri” 

Rafinări îmbinări 

Chenarul ”Rafinări îmbinări” conține un tabel cu o listă a rafinărilor introduse. Adăugarea 

(editarea) rafinărilor este realizată în fereastra ”Rafinare nouă a îmbinări”.  

Rafinările pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Rafinări îmbinări”. Următoarele moduri 

sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce marginile rafinării. Adăugarea 

rafinării este realizată în fereastra ”Rafinare nouă a îmbinării” 

 Modifică – Click –ul pe o rafinare existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor rafinării”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o rafinare existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe rafinări, evidențiază rafinările selectate. Rafinarea 

este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai multor 

rafinări (ex. ștergerea) 

Rafinările îmbinărilor pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 
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Chenarul ”Rafinarea îmbinărilor” 

 

Fereastra ”Rafinare nouă a îmbinărilor” 

Rafinări linie 

Chenarul ”Rafinări linie” conține un tabel cu o listă a rafinărilor linie introduse. Adăugarea 

(editarea) rafinărilor este realizată în fereastra ”Rafinare linie nouă”.  

Rafinarea rețelei de elemente finite în jurul liniilor este o caracteristică importantă, ce permite 

crearea unei rețele de elemente finite adecvate. 

Rafinările pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Rafinare linie”. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce marginile deschiderii. Adăugarea 

deschiderii este realizată în fereastra ”Rafinare nouă a îmbinării” 

 Modifică – Click –ul pe o rafinare linie existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor rafinării linie”, ce permite modificarea parametrilor 
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 Ștergere – Click –ul pe o rafinare linie existentă deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe rafinări linie, evidențiază rafinările linie selectate. 

Rafinarea linie este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a 

mai multor rafinări linie (ex. ștergerea) 

Rafinările linie pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Rafinări linie” 

 

Fereastra ”Rafinare linie nouă” 

Rafinările macroelementelor 

Chenarul ”Rafinările macroelementelor” conține un tabel cu o listă a rafinărilor 

macroelementelor introduse. Adăugarea (editarea) rafinărilor este realizată în fereastra 

”Rafinări macroelement noi”.  

Rafinarea rețelei de elemente finite a macroelementelor  este o caracteristică importantă, ce 

permite crearea unei rețele de elemente finite adecvate. 
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Rafinările macroelementelor pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este 

activat prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Rafinare macroelement”. 

Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce rafinarea macroelementului. 

Adăugarea rafinării este realizată în fereastra ”Rafinări macroelement noi” 

 Modifică – Click –ul pe o rafinare macroelement nouă existentă deschide fereastra 

”Modificarea parametrilor rafinării macroelementului”, ce permite modificarea 

parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o rafinare macroelement existentă deschide fereastra de 

confirmare a ștergerii acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe rafinări macroelemente, evidențiază rafinările 

macroelement selectate. Rafinarea macroelement este simultan selectată și în tabel. 

Opțiunea permite editarea simultană a mai multor rafinări macroelement (ex. ștergerea) 

Rafinările macroelementelor pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Rafinările macroelementelor” 

 

Fereastra ”Rafinarea macroelementului nouă” 
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Generarea rețelei 

Chenarul ”Generarea rețelei” servește la introducerea setării de bază pentru generarea rețelei 

(lungimea marginii elementului, tipul rețelei, finețea rețelei) și vizualizarea informațiilor despre 

rețeaua generată. Butonul ”Eroare de analiză” permite vizualizarea listei de erori din partea 

dreaptă a chenarului (lista de probleme pe care structura le are). 

Informațiile despre rețeaua rezultată, inclusiv avertizările despre posibilele puncte slabe ale 

rețelei sunt afișate în fereastra din partea inferioară dreaptă. 

O parte a plăcii specificată prin linii poate fi discretizată. Placa poate fi formată din unul sau 

mai multe elemente toate având o grosime constantă și proprietăți de material identice și pot 

conține un număr variat de deschideri. În plus este posibilă introducerea punctelor interne și a 

liniilor ce sunt considerate ulterior ca noduri ale rețelei și margini. Îmbinările din lungul liniilor 

și din interiorul macroelementelor permit rafinarea rețelei, ce este caracterizată prin lungimea 

necesară din centrul rafinării și de raza de rafinare. Utilizatorul poate alege fie o rețea constituită 

doar din elemente triunghiulare, fie o rețea hibrid, alcătuită atât din elemente triunghiulare cât 

și din elemente multilaterale. Algoritmul de discretizare este bazat pe triangulația Delaunay, 

îmbunătățită prin câteva metode de modificare și optimizare a rețelei de elemente finite. 

Nodurile rețelei sunt automat renumărate pentru minimizare efortului de calcul. 

O rețea de discretizare corectă reprezintă baza obținerii rezultatelor corecte.  

Programul conține un generator automat  ce simplifică semnificativ acest pas. Densitatea rețelei 

este specificată în fereastra ”Generarea rețelei”. Rafinarea rețelei mărește acuratețea 

rezultatelor. Totuși densitatea ridicată a rețelei încetinește semnificativ soluționarea și 

vizualizare rezultatelor. Scopul este  astfel crearea unei rețele optime – acesta depinde de 

experiența utilizatorului. 

Datorită eficienței generatorului rețelei, nu reprezintă o problemă ajustarea parametrilor 

introduși până la obținerea rețelei optime. Calitatea rețelei este menținută ulterior cu ajutorul 

algoritmului de rafinare ce poate fi dezactivat sau activat.  

Este recomandată următoarea procedură pentru generarea rețelei de elemente finite: 

Generarea corectă a rețelei de elemente finite reprezintă un pas important în obținerea unor 

rezultate corecte și de încredere. Programul FEM conține un generator automat de rețele de 

discretizare, ce poate simplifica acest pas. Nu în ultimul rând, anumite reguli trebuie urmate 

pentru crearea unei rețele de elemente finite: 

 În primul rând o rețea uniformă depinzând de grosimea plăcii (1-5 * grosimea plăcii) 

este generată pe toată suprafața plăcii 
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Chenarul ”Generarea rețelei” – o rețea fără rafinări locale 

 Rețeaua de elemente finite trebuie să fie suficient de fină în locațiile în care sunt 

preconizate gradiente mari ale tensiunilor (punctele de sprijin, colțuri, deschideri, etc.). 

Rafinarea rețelei poate fi specificată în jurul punctelor, liniilor sau macroelementelor. 

Raza trebuie să fie considerată cel puțin de 2 – 3 ori densitatea considerată în centrul 

rafinării și ambele valori (densitate, rază) trebuie să fie rezonabile cu respectarea 

rafinării prescrise pentru regiunile învecinate. Aceasta asigură o tranziție lină între 

regiunile cu densități diferite ale rețelei.  

 
Definirea rafinării rețelei în vecinătatea perimetrului unui cerc 
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Noua rețea de discretizare după rafinarea în vecinătatea perimetrului unui cerc 

Avertizările generatorului de rețea 

În fereastra ”Rezultatele generării rețelei” utilizatorul este avertizat în privința posibilelor 

locații ce pot provoca probleme în timpul generării automate a rețelei. În cazul poziționării 

cursorului pe eventualele avertismente, regiunea corespunzătoare din structură este evidențiată 

cu culoarea roșie. Următoarele elemente sunt verificate: 

 Dacă distanța dintre două puncte este mai mare decât o zecime din lungimea necesară a 

elementului de margine 

 Dacă distanța dintre un punct și o linie este mai mare decât o zecime din lungimea 

elementului de margine 

 Dacă aria regiunii este mai mare decât dublul lungimea elementului de margine 

 Dacă punctele și/sau liniile se află în interiorul structurii 

Acest avertismente sugerează locația în care generatorul rețelei întâmpină probleme. 

Următoarele consecințe sunt posibile: 

 Rețeaua nu este generată => o nouă introducere a datelor geometrice 

 Rețeaua este generată => în acest caz rămâne la alegerea utilizatorului dacă rețeaua este 

adecvată – în orice caz, avertismentul poate fi ignorat și analiza poate fi continuată. 
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Avertisment după identificarea secțiunii critice în rețeaua de elemente finite 

 

Secțiunea critică după zoom – două puncte sunt prea apropiate unul față de celălalt 

Reazemele îmbinărilor 

Chenarul ”Reazemele îmbinărilor” conține un tabel cu lista a reazemelor îmbinărilor introduse. 

Adăugarea (editarea) reazemelor este realizată în fereastra ”Reazemele noi ale îmbinării”.  

Reazemele îmbinărilor pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat 

prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Reazemele îmbinării”. Următoarele 

moduri sunt disponibile: 
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 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația îmbinării. Adăugarea 

reazemului îmbinării este realizată în fereastra ” Reazemele noi ale îmbinării” 

 Modifică – Click –ul pe un reazem al îmbinării existent deschide fereastra 

”Modificarea parametrilor reazemelor îmbinării”, ce permite modificarea 

parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe reazem al îmbinării existent deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii acestuia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe îmbinări existente, evidențiază reazemele selectate. 

Reazemul îmbinării este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea 

simultană a mai multor reazeme ale îmbinării (ex. ștergerea) 

Reazemele îmbinării pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Următoarele tipuri de îmbinări sunt considerate: 

 Liber 

 Fixat 

 Elastic 

 

Chenarul ”Reazemul îmbinării” 
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Fereastra ”Reazeme noi ale îmbinării” 

Reazeme linie 

Chenarul ”Reazeme linie” conține un tabel cu lista a reazemelor linie introduse. Adăugarea 

(editarea) reazemelor este realizată în fereastra ”Reazem linie nou”.  

Reazemele linie pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Reazeme linie”. Următoarele moduri sunt 

disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația reazemului linie. Adăugarea 

reazemului linie este realizată în fereastra ” Reazem linie nou” 

 Modifică – Click –ul pe un reazem linie existent deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor reazemului linie”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe reazem linie existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acestuia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe reazeme linie existente, evidențiază reazemele 

selectate. Reazemul linie este simultan selectat și în tabel. Opțiunea permite editarea 

simultană a mai multor reazeme linie (ex. ștergerea) 

Reazemele linie pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Următoarele tipuri de reazeme linie sunt considerate: 

 Liber 

 Fixat 

 Elastic 
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Chenarul ”Reazem linie” 

 

Fereastra ”Reazem linie nou” 

Grinzi 

Chenarul ”Grinzi” conține un tabel cu lista grinzilor. Adăugarea (editarea) grinzilor este 

realizată în fereastra ”Grindă nouă”.  

Fereastra servește la definirea numărului liniei locației grinzii, a materialului și a secțiunii 

transversale. Alegerea tipului de material (beton, oțel) permite atribuirea parametrilor de 

material fie din catalog, fie de către utilizator folosind editorul de materiale. Parametrii secțiunii 

transversale pot fi calculați în fereastra ”Calculul parametrilor secțiunii transversale” sau 

pot fi introduși manual în fereastra ”Introducerea parametrilor secțiunii transversale”. 

Grinzile pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin apăsarea 

butonului de pe bara orizontală de unelte ”Grinzi”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația grinzii. Adăugarea grinzii 

este realizată în fereastra ”Grindă nouă” 
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 Modifică – Click –ul pe o grindă existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor grinzii”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe grinda existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe grinzi existente, evidențiază grinzile selectate. Grinda 

este simultan selectat și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai multor grinzi 

(ex. ștergerea) 

Grinzile pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Grinzi” 

 

Fereastra ”Grindă nouă” 
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Catalogul de materiale 

Programul conține un catalog de materiale pentru beton și metal sau alte materiale. Doar tipul 

materialului trebuie specificat în această fereastră. 

 

Fereastra ”Catalog de materiale” – oțel 

 

Fereastra ”Catalog de materiale” – beton 

 

Fereastra ”Catalog de materiale” – alte materiale 
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Editorul de materiale 

Pe lângă ”Catalogul de materiale”, programul permite utilizatorului introducerea parametrilor 

de material pentru metal și beton sau alte materiale.  

 

Fereastra ”Editor de materiale” – oțel 

 

Fereastra ”Editor de materiale” – beton 

 

Fereastra ”Editor de materiale” – alte materiale 
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Tipul secțiunii transversale 

Programul permite utilizatorului introducerea parametrilor secțiunii transversale din ferestrele 

”Calculul parametrilor secțiunii transversale” și ”Introducerea parametrilor secțiunii 

transversale”. Caracteristicile secțiunii transversale sunt selectate din ferestrele catalogul de 

profiluri, editorul de secțiuni transversale. 

 

Fereastra ”Calculul parametrilor secțiunii transversale” 

 

Fereastra ”Introducerea parametrilor secțiunii transversale” 

Catalogul de profiluri 

În cazul secțiunilor transversale metalice, programul permite alegerea secțiunii transversale din 

catalogul de profiluri. Doar tipul de secțiune trebuie specificat în fereastră. Tipul de material al 

secțiunii este selectat din ”Catalogul de materiale” sau este definit în ”Editorul de materiale”. 
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Fereastra ”Catalogul de profiluri” 

Editorul de secțiuni transversale 

În cazul secțiunilor metalice și din beton, programul permite introducerea de către utilizator a 

secțiunilor transversale definite. Doar forma secțiunii trebuie specificată în fereastra de dialog. 

Caracteristicile secționale sunt selectate din catalogul de materiale și din editorul de materiale. 

 

Fereastra ”Editorul secțiunii transversale – Oțel structural, sudare solidă” 
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Fereastra ”Editorul secțiunii transversale – Oțel structural, rulare compozită” 

 

Fereastra ”Editorul secțiunii transversale – Beton, standard” 

Articulații interne 

Chenarul ”Articulații interne” conține un tabel cu lista articulațiilor interne. Adăugarea 

(editarea) articulațiilor este realizată în fereastra ”Articulație internă nouă”.  

Articulațiile interne pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat 

prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Articulații interne”. Următoarele 

moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația articulației interne. 

Adăugarea articulației este realizată în fereastra ”Articulație nouă” 
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 Modifică – Click –ul pe o articulație existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor articulației”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe articulația existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe articulații existente, evidențiază articulațiile selectate. 

Articulația este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai 

multor articulații (ex. ștergerea) 

Articulațiile interne pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Articulații interne” 

 

Fereastra ”Articulație internă nouă” 

Macroelement teren de bază 

Chenarul ”Macroelement teren de bază” conține un tabel cu lista macroelementelor. 

Adăugarea (editarea) macroelementelor este realizată în fereastra ”Macroelemente teren de 

bază nou”.  

Fereastra servește la definirea numărului macroelementului și a parametrilor C1 și C2. 

Constantele Winkler – Pasternak pot fi specificate direct sau calculate de program. Cea de a 

doua opțiune necesită introducerea parametrilor de deformație ai pământurilor (modulul de 

deformație, coeficientul lui Poisson și adâncimea zonei de influență) în fereastra ”Calculul C1 
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și C2”. Acești parametri pot fi determinați folosind programul ”Fundații de suprafață” și 

introduși în program. 

Macroelementele teren de bază pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere 

este activat prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Macroelement teren de 

bază”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația macroelementului teren de 

bază. Adăugarea macroelementului este realizată în fereastra ”Macroelement teren de 

bază nou” 

 Modifică – Click –ul pe un macroelement existent deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor macroelementului”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe un macroelement existent deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii acestuia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe macroelemente existente, evidențiază 

macroelementele selectate. Macroelementul este simultan selectat și în tabel. Opțiunea 

permite editarea simultană a mai multor macroelemente (ex. ștergerea). 

Macroelementele pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Macroelemente teren de bază” 
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Fereastra ”Macroelemente noi teren de bază” 

Parametrii Winkler – Pasternak C1 și C2 

Modelul Winkler – Pasternak pentru soluția unui strat elastic introduce ecuația de echilibru pe 

direcție verticală astfel: 

𝑐1𝑤 − 𝑐2∆𝑤 = 𝑓𝑧 

Unde: 

 c1, c2 – parametrii modelului Winkler – Pasternak 

 w – devierea de la direcția verticală 

 fz – forța verticală ce acționează pe strat 

Programul face posibilă calcularea parametrilor C1, C2 din parametrii de deformației ai 

pământurilor din profilul geologic. 

Calculul parametrilor modelului Winkler – Pasternak C1 și C2 din profilul 

geologic 

O combinare caracteristică a încărcărilor trebuie aleasă în cazul calculării parametrilor Winkler 

– Pasternak din profilul geologic. Această combinație trebuie considerată de serviciu și trebuie 

să corespundă încărcării cu frecvența de apariție cea mai ridicată. Folosirea acestei combinații 

ca suprasarcină asupra tălpii fundației este calculată urmată de calculul zonei de influență. 

Parametrii de deformație (coeficientul lui Poisson, modulul de deformație) sunt determinați 

pentru zona de influență calculată ca medie ponderată al parametrilor de deformație ai 

pământurilor. Acești parametri fiind dați, constantele Winkler – Pasternak sunt calculate după 

cum urmează: 

Calculul constantelor Winkler – Pasternak din parametrii de deformație ai pământurilor 

Constantele Winkler – Pasternak sunt calculate în program din condiția de egalitate a matricei 

de rigiditate infinită a grinzii infinite ce reazemă pe mediu Wonkler – Pasternak. Această 

condiție este reprezentată de următoarele echivalențe: 
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Unde: 

 [C] – matricea constantelor C1 și C2 

 b – jumătate din lățimea fundației 

 C1w, C2w – constantele Winkler 

 H – adâncimea zonei de deformație. 

Cazuri de încărcare 

Chenarul ”Cazuri de încărcare” conține un tabel cu lista cazurilor de încărcare introduse. 

Adăugarea (editarea) cazurilor de încărcare și parametrii acestora este realizată din fereastra 

”Caz nou de încărcare”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul butonului ”Modifică” sau prin 

click-ul pe rândul respectiv. 

 

Chenarul ”Cazuri de încărcare” 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Fereastra ”Caz de încărcare nou” 

Parametrii cazurilor de încărcare 

Următorii parametri sunt definiți în fereastra ”Caz de încărcare nou”: 

Identificatorul cazului de încărcare 

Identificatorul cazului de încărcare, ce este compus din numărul cazului de încărcare și un 

prefix unilateral, este afișat în fața câmpului pentru introducerea numelui cazului de încărcare. 

Prefixul este determinat de tipul cazului de încărcare: 

G  - încărcare permanentă 

Q – încărcări variabile 

A – încărcări accidentale 

Identificatorul cazului de încărcare este folosit pentru afișările combinațiilor. 

Codul cazului de încărcare 

Codul cazului de încărcare determină, dacă încărcarea poate fi specificată pentru această 

încărcare. Următoarele opțiuni sunt disponibile: 

Greutatea proprie – în cadrul acestui caz, încărcarea reprezintă greutatea proprie a structurii 

și este generată automat de program. Doar un singur caz cu acest cod poate fi considerat. 

Forță  - un tip arbitrar de încărcare (forță, moment) poate fi introdus în cazul de încărcare cu 

acest cod. Numărul nu este limitat. 

Tipul de încărcare 

Este determinat de caracterul cazului de încărcare în funcție de variabilitatea în timp. Selectarea 

unui anumit tip corespunde clasificării conform EN 1990, art. 4.1.1. 

Coeficienții încărcării 

Permite specificarea factorului parțial al încărcării γf. Acest coeficient ia în considerare 

deviațiile nefavorabile ale valorilor încărcărilor față de valoarea reprezentativă. Pentru 
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încărcarea permanentă este necesară introducerea valorilor diferite pentru acțiunile favorabile 

și nefavorabile. Dacă încărcarea introdusă urmărește  EN1990, valorile predefinite ale valorilor 

coeficienților sunt luați din tabelul A1.2 (B). 

Categoria 

Clasificarea cazurilor de încărcare în categorii corespunde clasificării încărcărilor conform 

tabelului A1.1 din EN 1990. În funcție de aceasta, variabila cazului de încărcare este atribuită 

coeficientului de combinație ψ0, ψ1, ψ2. Categoria ”Introducere definită de utilizator” permite 

definirea de către utilizator a acestor coeficienți. Alegea unei categorii este posibilă doar pentru 

cazul de încărcare introdus conform EN 1990. 

Coeficienții combinației 

Valorile coeficienților  de creare a combinațiilor provin din EN 1990 și depind de categoria 

cazului de încărcare. În cazul adoptării introducerii manuale de către utilizator, este posibilă 

definirea valorilor acestor coeficienți. Următorii coeficienți sunt folosiți pentru crearea unei 

combinații: 

ζ – coeficientul de reducere a încărcărilor permanente în combinații alternative – acest 

coeficient este atribuit tuturor încărcărilor permanente și este folosit în cazul compilării 

combinațiilor alternative pentru starea limită de capacitate portantă. 

ψ0 – valoarea factorului de combinare – coeficientul pentru încărcări variabile, este folosit 

pentru compilarea combinațiilor atât pentru capacitatea portantă cât și pentru starea limită de 

serviciu 

ψ1 – factorul valorii frecvente – coeficientul pentru încărcări variabile, este folosit în cazul 

compilării combinațiilor accidentale și al combinațiilor pentru starea limită de serviciu 

ψ2 – valoarea factorului cvasi – permanent – coeficientul pentru încărcări variabile, este 

folosit în cazul compilării combinațiilor accidentale și combinațiile stării limită de serviciu. 

Coeficienții de combinații sunt disponibile doar pentru cazurile de încărcare introduse conform 

EN 1990 (chenarul ”Metode de analiză” servește la selectarea standardelor) 
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Fereastra ”Caz de încărcare nou” 

Încărcare în îmbinare 

Chenarul ”Încărcare în îmbinare” conține un tabel cu încărcările introduse. Fiecare încărcare 

este atribuită unui anumit caz de încărcare și unei îmbinări introduse. Selectarea încărcării este 

realizată din lista de acțiuni ”Cazuri de încărcare active”. Adăugarea (editarea) unei încărcări 

este realizată din fereastra ”Încărcare nouă”.  

Programul permite specificarea acțiunilor mecanice (ex. forțe) sau a deformațiilor (deplasări 

impuse ale reazemelor). 

Încărcările în îmbinare pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat 

prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Încărcare în îmbinare”. Următoarele 

moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația încărcării. Adăugarea 

încărcării este realizată în fereastra ”Încărcare în îmbinare nouă” 

 Modifică – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor încărcării”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe încărcări existente, evidențiază încărcările selectate. 

Încărcarea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai 

multor încărcări (ex. ștergerea). 

Încărcările pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 
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Chenarul ”Încărcare în îmbinare” 

Încărcare liniară 

Chenarul ”Încărcare liniară” conține un tabel cu încărcările introduse. Fiecare încărcare este 

atribuită unui anumit caz de încărcare și unei linii introduse. Selectarea încărcării este realizată 

din lista de acțiuni ”Cazuri de încărcare active”. Adăugarea (editarea) unei încărcări este 

realizată din fereastra ”Încărcare liniară nouă”.  

Programul permite specificarea acțiunilor mecanice (ex. forțe), deformațiilor (deplasări impuse 

ale reazemelor) sau a acțiunilor variațiilor de temperatură. 

Încărcările liniare pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este activat prin 

apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Încărcare liniară”. Următoarele moduri 

sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația încărcării. Adăugarea 

încărcării este realizată în fereastra ”Încărcare liniară nouă” 

 Modifică – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor încărcării”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe încărcări existente, evidențiază încărcările selectate. 

Încărcarea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai 

multor încărcări (ex. ștergerea). 

Încărcările liniare pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 
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Chenarul ”Încărcare liniară” 

 

Fereastra ”Încărcare liniară nouă” 

Încărcarea din variații de temperatură 

Încărcarea din variații de temperatură consideră o distribuție a temperaturii pe întreaga grosime 

a plăcii. Un astfel de gradient termic provoacă momente în placă date de: 

𝑚𝑡 =
𝐸ℎ2 ∝ ∆𝑡

12(1 − 𝜗)
 

Unde: 

- E – modulul de elasticitate 

- υ – coeficientul lui Poisson 
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- h – grosimea plăcii 

- α – coeficient de dilatare termică 

- Δt – diferența de temperatură. 

Încărcarea macroelementului 

Chenarul ”Încărcarea macroelementului” conține un tabel cu încărcările introduse. Fiecare 

încărcare este atribuită unui anumit caz de încărcare și unui macroelement introdus. Selectarea 

încărcării este realizată din lista de acțiuni ”Cazuri de încărcare active”. Adăugarea (editarea) 

unei încărcări este realizată din fereastra ”Încărcare liniară nouă”.  

Programul permite specificarea acțiunilor mecanice (ex. forțe) sau a acțiunilor variațiilor de 

temperatură. 

Încărcările macroelementului pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este 

activat prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Încărcare macroelement”. 

Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația încărcării. Adăugarea 

încărcării este realizată în fereastra ”Încărcare macroelement nouă” 

 Modifică – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor încărcării”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe încărcări existente, evidențiază încărcările selectate. 

Încărcarea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai 

multor încărcări (ex. ștergerea). 

Încărcările macroelementului pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Încărcare macroelement” 
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Încărcări punctuale libere 

Chenarul ”Încărcări punctuale libere” conține un tabel cu încărcările introduse. Fiecare 

încărcare este atribuită unui anumit caz de încărcare și poate avea orice localizare pe suprafața 

plăcii. Selectarea încărcării este realizată din fereastra ”Caz de încărcare activ”. Adăugarea 

(editarea) unei încărcări este realizată din fereastra ”Încărcare punctuală nouă”.  

Încărcările punctuale libere pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este 

activat prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Încărcare punctuală liberă”. 

Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația încărcării. Adăugarea 

încărcării este realizată în fereastra ”Încărcare punctuală liberă nouă” 

 Modifică – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor încărcării”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe încărcări existente, evidențiază încărcările selectate. 

Încărcarea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai 

multor încărcări (ex. ștergerea). 

Încărcările punctuale libere pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Încărcare punctuală liberă” 
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Încărcări liniare libere 

Chenarul ”Încărcări liniare libere” conține un tabel cu încărcările introduse. Fiecare încărcare 

este atribuită unui anumit caz de încărcare și poate avea orice localizare pe suprafața plăcii. 

Selectarea încărcării este realizată din fereastra ”Caz de încărcare activ”. Adăugarea (editarea) 

unei încărcări este realizată din fereastra ”Încărcare liniară nouă”.  

Încărcările liniare libere pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este 

activat prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Încărcare liniară liberă”. 

Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația încărcării. Adăugarea 

încărcării este realizată în fereastra ”Încărcare liniară liberă nouă” 

 Modifică – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor încărcării”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe încărcări existente, evidențiază încărcările selectate. 

Încărcarea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai 

multor încărcări (ex. ștergerea). 

Încărcările liniare libere pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

 

Chenarul ”Încărcare liniară liberă” 
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Încărcări pe suprafață libere 

Chenarul ”Încărcări pe suprafață libere” conține un tabel cu încărcările introduse. Fiecare 

încărcare este atribuită unui anumit caz de încărcare și poate avea orice localizare pe suprafața 

plăcii. Selectarea încărcării este realizată din fereastra ”Caz de încărcare activ”. Adăugarea 

(editarea) unei încărcări este realizată din fereastra ”Încărcare pe suprafață nouă”.  

Încărcările pe suprafață libere pot fi introduse folosind mouse-ul. Acest mod de introducere este 

activat prin apăsarea butonului de pe bara orizontală de unelte ”Încărcare pe suprafață 

liberă”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul stânga pe desktop introduce locația încărcării. Adăugarea 

încărcării este realizată în fereastra ”Încărcare liberă pe suprafață nouă” 

 Modifică – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra ”Modificarea 

parametrilor încărcării”, ce permite modificarea parametrilor 

 Ștergere – Click –ul pe o încărcare existentă deschide fereastra de confirmare a ștergerii 

acesteia. 

 Selectare – Click –ul simultan pe încărcări existente, evidențiază încărcările selectate. 

Încărcarea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea permite editarea simultană a mai 

multor încărcări (ex. ștergerea). 

Încărcările pe suprafață libere pot fi editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

 

Chenarul ”Încărcare pe suprafață liberă” 
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Fereastra ” Încărcare nouă pe suprafață liberă” 

Combinația ULS 

Chenarul ”Combinația ULS” conține un tabel cu o listă de combinații introduse ale stării limită 

a capacității portante. Adăugarea (editarea) combinațiilor și parametrii lor este realizată din 

fereastra ”Combinație nouă de cazuri de încărcare”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul 

butonului ”Modifică” sau prin selectarea rândului combinației dorite. 

Generatorul de combinații încorporat poate fi folosit pentru crearea combinațiilor. 

 

Chenarul ”Combinație ULS” 
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Parametrii de combinații ULS 

Următorii parametri sunt specificați în fereastra ”Combinații noi ale cazurilor de încărcare”: 

Combinație nouă 

O scurtă descriere a combinației este afișată în partea din față a câmpului în care combinația 

este definită. Toate cazurile de încărcare sunt etichetate folosind identificatorii lor. Încărcările 

variabile predominante sunt mutate la începutul listei și sunt separate prin virgulă. 

Tipul de combinații (doar pentru combinații conform EN 1990) 

Următoarele combinații pot fi create  pentru starea de capacitate portantă: 

De bază – combinații de bază  conform expresiei 6.10 din EN 1990 

Alternative – combinațiile bazate pe expresiile 6.10a și 1.10b ale EN1990. În acest caz, două 

variante ale combinațiilor sunt folosite în analiză. 

Accidentale – combinații accidentale bazate pe 6.11 din EN 1990. 

Selectarea cazurilor de încărcare 

Acest tabel permite selectarea cazurilor de încărcare pentru crearea combinațiilor. Cazul de 

încărcare poate fi introdus în combinație prin bifarea câmpurilor din coloana ”Considerare” 

pentru un anumit caz de încărcare. Setările ulterioare din tabel depind de selectarea modului de 

introducere a încărcărilor din tab -ul ”Materiale și standarde”. 

Încărcări conform EN 1990: 

Un al doilea câmp este disponibil pentru fiecare caz de încărcare din coloana ”Considerare”. 

Acest câmp permite atribuirea efectului favorabil al acțiunii cazului de încărcare permanentă 

sau specificarea încărcării variabile ca predominantă. Numărul încărcărilor variabile 

predominante din combinații nu este limitat. O încărcare accidentală poate fi introdusă în 

combinații etichetate ca ”Accidentale”. Pentru combinațiile accidentale este necesară alegerea, 

dacă o încărcare variabilă predominantă trebuie redusă de coeficientul ψ1 sau ψ2. 

Încărcare generală 

Un coeficient de utilizare poate fi specificat pentru fiecare caz de încărcare pentru ajustarea 

gradului de participare al unui caz de încărcare în combinație. 

 

Fereastra ”Combinație nou a cazurilor de încărcare” 
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Generatorul de combinații 

Fereastra ”Generator de combinații – categoria 1” permite realizarea unei compilări colective 

a combinațiilor de cazuri de încărcare conform legilor de introducere a combinațiilor. 

Referindu-ne la EN 1990, numărul de combinații generate poate fi relativ mare și în cazuri 

extreme poate îngreuna considerabil calculul. Datorită acestuia, informațiile despre numărul 

așteptat de combinații ce urmează a fi generate este afișat în colțul dreapta din partea inferioară. 

Astfel, înaintea lansării generării, utilizatorul poate bifa câte combinații vor fi generate și 

condițiile de generare. Partea superioară a ferestrei servește la definirea condițiilor pentru 

generarea condițiilor; partea inferioară conține diferite setări de generare. 

 

Fereastra ”Generator de combinații – categoria 1” 

Situații de încărcare combinate reciproc 

Această parte face posibilă combinarea acelor stări de încărcare ce vor apărea în combinații 

întotdeauna împreună. Încărcările permanente și variabile nu pot fi combinate într-un singur 

grup. Dacă câmpul Toate încărcările permanente combinate  este bifat în generatorul de 

parametri, crearea grupurilor de încărcări permanente nu are nici un efect asupra aspectului din 

combinații, pentru că fiecare combinație generată va conține întotdeauna toate cazurile de 

încărcare permanente. Într-un astfel de caz, combinarea cazurilor de încărcare permanentă va 

influența considerarea efectului favorabil sau nefavorabil al cazului de încărcare dacă câmpul 

Încărcare permanentă acționând nefavorabil nu este bifat. 
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Fereastra ”Generator de combinații” – Situația de încărcare combinate reciproc 

Excluse interacțiunile dintre stările de încărcare 

Această parte face posibilă definirea căror cazuri de încărcare ce nu trebuie să apară în 

combinație împreună. Cazurile de încărcare sau grupurile combinate pot fi excluse în funcție 

de cazul de încărcare. Două opțiuni sunt disponibile pentru definirea grupurilor: 

Excludere reciprocă – un număr de cazuri de încărcare poate fi introdus într-un singur grup. 

În acest caz, programul nu va genera nici o combinație ce conține cel puțin două cazuri din 

acest grup. 

Excludere din cupluri – dacă este necesară crearea unui număr mare de grupuri de excludere, 

unde cazurile de încărcare coincid, este posibilă adoptarea acestei opțiuni. Un caz de încărcare 

ce va fi exclus este selectat în prima coloană. Cea de a doua coloană este folosită pentru 

selectarea unui număr de cazuri de încărcare, ce sunt necesare creării de grupuri de excludere. 

 

Fereastra ”Generator de combinații” – Exclusă interacțiune situațiilor de încărcare 

Situația de încărcare și grupurile acționează ca și încărcare variabilă principală 

Această parte este disponibilă doar în cazul introducerii încărcărilor conform EN 1990. Atunci 

când un regim automat este considerat, atunci fiecare încărcare variabilă este considerată ca 

predominată în combinațiile create. Dacă regimul este dezactivat, este posibilă ajustarea 

manuală a listei de încărcări variabile predominate. 
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Fereastra ”Generator de combinații” – Situația de încărcare și grupurile acționează ca și 

încărcare variabilă principală 

Parametrii generatorului 

Lista de acțiuni ”Combinații originale” 

Păstrează combinațiile originale – prin apăsarea butonului ”Generează”, programul va adăuga 

combinații noi, create conform legilor specificate, celor originale 

Șterge combinațiile originale – prin apăsarea butonul ”Generează”, programul va șterge toate 

combinațiile originale și le va înlocui cu cele noi 

Șterge combinațiile generate – prin apăsarea butonului ”Generează”, programul va șterge 

combinațiile vechi și va adăuga combinațiile noi create conform regulilor specificate. 

Șterge toate combinațiile de tipul curent – prin apăsarea butonului ”Generează”, programul 

va șterge toate combinațiile de un anume tip și le va înlocui cu combinații noi. 

Șterge combinațiile generate de tipul curent – prin apăsarea butonului ”Generează”, 

programul va șterge combinațiile vechi ale unui tip anume și va adăuga combinații noi create 

conform regulilor specificate. 

Lista de acțiuni ”Generează combinații” 

Următoarele tipuri de combinații  generate pot fi alese pentru încărcări conform EN1990: 

Bazic – generează combinațiile de bază pentru starea limită de capacitate portantă conform 

expresiei 6.10 din standardul EN1990 

Alternativ – generează combinațiile pentru starea limită de capacitate portantă bazată pe 

expresiile 6.10a și 1.10b din EN 1990. Această variantă generează de două ori mai multe 

combinații, dar furnizează rezultate mai bune. 

Accidental – generează combinații accidentale pentru starea limită de capacitate portantă pe 

baza 6.11 din EN 1990. Un caz de încărcare accidentală ce va apărea în combinația accidentală 

poate fi specificat. Totodată este necesară alegerea, cazului în care încărcarea variabilă 

predominantă va fi redusă de coeficienții ψ1 sau ψ2. 
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Încărcările permanente acționează nefavorabil 

Dacă această setare nu este bifată, programul creează toate combinațiile posibile, unde 

introducerea tuturor variantelor de acțiuni favorabile și nefavorabile vor fi considerate. 

Toate încărcările permanente întotdeauna în combinație 

Dacă această setare nu este bifată, programul creează combinații într-o manieră în care 

introducerea succesivă a cazurilor de încărcare în combinații este considerată. 

Combinații SLS 

Chenarul ”Combinații SLS” conține un tabel cu o listă a combinațiilor introduse ale stării 

limită de serviciu. Adăugarea (editarea) combinațiilor și a parametrilor este realizată în fereastra 

”Combinație nouă a cazului de încărcare”. Editarea poate fi realizată cu ajutorul butonului 

”Modifică” sau prin selectarea rândului combinației dorite. 

Generatorul de combinații încorporat poate fi folosit pentru crearea combinațiilor. 

 

Chenarul ”Combinații SLS” 

Parametrii combinațiilor SLS 

Combinațiile SLS servesc la evaluarea stărilor ce se referă la aspectul structurii, confortul 

oamenilor sau funcționalitatea structuri în cadrul folosirii normale. În mod normal, Doar 

deformațiile, vibrațiile, etc. sunt verificate. Fereastra ”Combinație nouă a cazului de 

încărcare” servește la definirea următorilor parametri: 

Tipul de combinații conform EN 1990: 

Următoarele combinații pot fi creare pentru starea limită de serviciu: 
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Caracteristică – combinație bazată pe expresia 6.14 din standardul EN 1990 

Frecventă – combinație bazată pe expresia 6.15 din standardul EN 1990 

Cvasi – permanentă – combinație bazată pe expresia 6.16 din standardul EN 1990 

Selectarea cazului de încărcare 

Tabelul conținând cazurile de încărcare permite selectarea acestora pentru crearea combinației. 

Cazul de încărcare poate fi introdus în combinație prin bifarea câmpului din coloana 

”Considerare” pentru un anumit caz de încărcare. Un coeficient de utilizare poate fi specificat 

pentru combinațiile introduse pentru ajustarea gradului de utilizare a cazului de încărcare în 

combinație. 

 

Fereastra ”Combinație nouă a cazurilor de încărcări” 

Generatorul de combinații 

Fereastra ”Generator de combinații – categoria 1” permite compilarea colectivă ale 

combinațiilor cazurilor de încărcare pentru starea limită de serviciu. Funcțiile generatorului de 

combinații sunt aceleași ca în cazul generatorului de combinații pentru starea limită de 

capacitate portantă, descris mai sus. 

Dacă introducerea încărcărilor conform EN 1990 este setată în tab –ul ”Materiale și standarde”, 

este posibilă generarea următoarelor combinații pentru starea limită de serviciu: 

Caracteristică – combinația bazată pe relația 6.14 pe EN 1990 

Frecventă - combinația bazată pe relația 6.15 pe EN 1990 

Cvasi – permanentă - combinația bazată pe relația 6.16 pe EN 1990 

Parametrii de dimensionare 

Chenarul ”Parametrii de dimensionare” servește la definirea datelor pentru dimensionarea 

armăturii longitudinale și de preluare a forfecării. Numărul combinației ce va fi analizată trebuie 

specificat. Materialul armăturii longitudinale este selectat fie din ”Catalogul de materiale”, fie 

poate fi introdus manual din ”Editorul de materiale”. Armătura transversală este introdusă ca 

agrafe sau etrieri (agrafele necesită introducerea unghiului). 

În cadrul rulării analizei de dimensionare, programul generează valori ale cantităților. Analiza 

este efectuată conform standardului selectat din tab-ul ”Materiale și standarde” 
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Chenarul ”Parametri de dimensionare” 

Dimensionarea macroelementelor 

Chenarul ”Dimensionarea macroelementelor” conține un tabel cu macroelementele introduse. 

Editarea proprietăților armării este realizată din fereastra ”Modificarea proprietăților de 

dimensionare a macroelementelor”. 

În cadrul rulării analizei de dimensionare, programul generează valori ale cantităților. Analiza 

este efectuată conform standardului selectat din tab-ul ”Materiale și standarde”. 

Dimensionarea macroelementelor poate fi modificată folosind mouse-ul. Acest mod de 

introducere este activat prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara ”Dimensionarea 

macroelementelor”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Modifică – Click –ul pe un punct solitar deschide fereastra ”Modificarea parametrilor 

de dimensionare a macroelementelor”, ce permite modificarea parametrilor 

 Selectare – Click –ul simultan pe dimensionarea macroelementului, evidențiază 

dimensionarea selectată. Dimensionarea este simultan selectată și în tabel. Opțiunea 

permite editarea simultană a mai multor dimensionări (ex. ștergerea). 

Dimensionarea macroelementelor poate fi editată pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 
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Chenarul ”Dimensionarea macroelementului” 

Analiza 

Chenarul ”Analizare” servește la afișarea rezultatelor analizei. Analiza este realizată folosind 

metoda elementului finit. Analiza de dimensionare este realizată conform standardului setat din 

tab –ul ”Materiale și standarde”. 

Analiza poate fi întreruptă prin apăsarea butonului ”Terminat”. 

După finalizarea analizei, programul afișează rezultatele și informațiile procesului. Aceste 

informații sunt afișate în fereastra din partea inferioară a chenarului. Bara de unelte de la partea 

superioară ajută la administrarea grafică a afișajului. 
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Chenarul ”Analiza” – ecranul după realizarea analizei 

Procedura de analiză 

Procedura este împărțită în câțiva pași incluzând localizarea matricei rigidității globale cu luarea 

în calcul a condițiilor de rezemare, setarea vectorului încărcării și analiza sistemului de ecuații 

folosind metoda Gaussian cu descompunerea Cholesky a matricei de rigiditate globală, care în 

cazul acesta este simetrică. Valorile variabilelor principale wz, φx și φy calculate în nodurile 

rețelei sunt folosite pentru determinarea forțelor interne mx, my, mxy, υx și υy cu m1, m2 și valorile 

reacțiunilor dezvoltate în reazeme. 

Rezultate 

Vizualizarea și interpretarea rezultatelor este una din cele mai importante părți ale programului. 

În funcție de setarea aleasă din bara de unelte, programul afișează variabilele (devieri, momente, 

rotiri) pentru un caz de încărcare sau combinație de cazuri de încărcări, sau dacă este necesară, 

variabilele de dimensionare (valorile ariilor necesare de armătură calculate conform 

standardului selectat din tab -ul ”Materiale și standarde”). 

Calculul valorilor în punctele sau liniile definite de utilizator, pot fi setate în chenarul ”Valori”, 

respectiv ”Distribuții”. 

Programul furnizează câteva tipuri de bază ale exportului grafic definite în fereastra ”Placa – 

setările de vizualizare a rezultatelor”. 

Bara de unelte ”Rezultate” din partea superioară a ecranului servește la selectarea variabilelor 

ce vor fi afișate și modul de afișaj al acestora. Gama de culori este afișată în partea dreaptă a 

ecranului.  

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

Deoarece setarea exporturilor necesită timp, programul dispune de un sistem de selectare și 

stocare a imaginilor. 

Bara de unelte – rezultate 

Bara de unelte conține următoarele elemente: 

 

Bara de unelte ”Setarea vizualizării și exportului grafic” 

Elementele acționează după cum urmează: 

     Setări ● butonul deschide fereastra ”Placa - Setare stilul de 

vizualizare” 

                              plotare  ce permite setarea tuturor parametrilor imaginii afișată pe 

desktop 

   Lista ● o listă de acțiuni ce conține numele afișărilor salvate de  

       afișărilor  utilizator 

 Salvează afișarea ● salvează afișarea curentă de pe desktop, fereastra 

servind la introducerea numelui  

Managerul de afișări ● deschide fereastra ”Administratorul de afișări” ce 

servește la gestionarea afișărilor salvate.  

 

 Rezultate ● afișează valorile calculare  

   Tipul ● afișează variabila selectată  

variabilei   

 Afișare ● activează/dezactivează reprezentarea izoliniilor/  

       suprafață izosuprafețelor 

 Rețea ● activează/dezactivează reprezentarea rețelei de 

elemente finite 

 Topologia ● printează topologia construcției. 

Bara de unelte conține de obicei elementele de operare necesare pentru vizualizarea rezultatelor 

pe desktop. Setările detaliate ale stilului de afișare a rezultatelor sunt disponibile în fereastra 

”Placa – setările de vizualizare a rezultatelor”. 
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Similar celorlalte programe, rezultatele pot fi salvate și printate.  

Setările vizualizării rezultatelor 

Fereastra ”Placa – setarea vizualizării rezultatelor” servește la selectarea tipului variabilei ce va 

fi afișată și modul în care va fi afișată. Setările pot fi salvate ulterior folosind bara de unelte 

”Rezultate”. 

Tab-ul ”De bază” servește la setarea parametrilor de bază ce conduc vizualizarea suprafeței 

variabilelor și rețelei de elemente finite – alte tab-uri sunt folosite pentru definirea altor tipuri 

de exporturi. 

 

Fereastra ”Placa – setările vizualizării rezultatelor” – tab-ul ”De bază” 

Lista de variabile 

Lista de cantități afișate de program pentru fiecare caz de încărcare, combinații de cazuri 

de încărcare (ULS, SLS) sau înfășurători (ULS, SLS) 

Variabilă Unitate Descriere 

Deviere Wz [mm] Deplasarea pe direcția z 

Rotire φx [mrad] Rotire în jurul axei X 

Rotire φy [mrad] Rotire în jurul axei Y 

Moment mx [kNm/m] Valoarea momentul în jurul axei X 

Moment my [kNm/m] Valoarea momentul în jurul axei Y 

Moment mxy [kNm/m] Valoarea momentul  

Forța tăietoare Vx [kN/m] Valoarea forței tăietoare pe direcția X 

Forța tăietoare Vy [kN/m] Valoarea forței tăietoare pe direcția Y 

Momentul m1 [kNm/m] Valoarea momentului principal 

Momentul m2 [kNm/m] Valoarea momentului principal 

Forța tăietoare Vmax [kN/m] Valoarea forței tăietoare  

Tensiunea de contact σ [kN/m2] Valoarea tensiunii  

 

Lista de variabile de dimensionare 

Pentru realizarea analizei de dimensionare este necesară alegerea opțiunii ”Efectuare 

dimensionare” din chenarul ”Parametrii de dimensionare”. Vizualizarea valorii pentru 

dimensionare poate fi setată în bara de unelte ”Rezultate”. Notațiile variabilelor diferă conform 

standardului folosit pentru dimensionarea structurilor de beton și oțel setate din tab -ul 

”Materiale și standarde” 
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Lista de cantități afișate de program pentru dimensionare 

Variabilă Unitate Descriere 

Momentul Mdim1,min [kNm/m] Momentul minim de dimensionare în 

direcția 1 de armare 

Momentul Mdim1,max [kNm/m] Momentul maxim de dimensionare în 

direcția 1 de armare 

Momentul Mdim2,min [kNm/m] Momentul minim de dimensionare în 

direcția 2 de armare 

Momentul Mdim2,max [kNm/m] Momentul maxim de dimensionare în 

direcția 2 de armare 

Aria de armare Au1 [mm2/m] Aria armăturii de la partea superioară 

pe direcția 1 

Aria de armare Ab1 [mm2/m] Aria armăturii de la partea inferioară pe 

direcția 1 

Aria de armare Au2 [mm2/m] Aria armăturii de la partea superioară 

pe direcția 2 

Aria de armare Ab2 [mm2/m] Aria armăturii de la partea inferioară pe 

direcția 2 

Procentul de armare μh1 [%] Procentul de armare pentru armătura de 

la partea superioară în direcția 1 

Procentul de armare μd1 [%] Procentul de armare pentru armătura de 

la partea inferioară în direcția 1 

Procentul de armare μh2 [%] Procentul de armare pentru armătura de 

la partea superioară în direcția 2 

Procentul de armare μd2 [%] Procentul de armare pentru armătura de 

la partea inferioară în direcția 2 

Forța tăietoare VEd [kN/m] Forța tăietoare de dimensionare 

Aria de armătură Ab,nut [mm2/m2] Aria necesară de armătură transversală 

Forța tăietoare VRd,c [kN/m] Rezistența la forfecare a secțiunii 

transversale fără armătură 

Forța tăietoare VRd,max [kN/m] Forța tăietoare admisibilă 

 

Valori 

Chenarul ”Valori” permite definirea punctelor (sau îmbinărilor) amplasate pe suprafața plăcii. 

Pentru aceste puncte, este posibilă afișarea variabilelor pentru cazuri de încărcare sau 

combinații de cazuri de încărcare, sau dacă este necesar, variabilele pentru dimensionare 

(valorile ariei de armătură necesare calculate conform standardelor selectate în tab-ul 

”Materiale și standarde”). 

Chenarul conține un tabel cu lista punctelor (îmbinărilor) introduse. Adăugarea (editarea) este 

realizată din fereastra ”Valori noi”. Fereastra servește la specificarea tipului introducerii (punct, 

îmbinare), coordonate și specificare pentru ce caz de încărcare, combinație sau dimensionare 

sunt afișate rezultatele. Valoarea din îmbinarea reazemului corespunde reacțiunii acestui 

reazem. 
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Valorile (punctele) pot fi introduse de asemenea prin folosirea mouse-ului. Acest mod de 

introducere este activat prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte 

”Valori”. Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul pe desktop introduce locația punctului 

 Modificare – apăsarea pe un punct existent deschide fereastra ”Modificarea 

proprietăților valorii”, ce permite modificarea parametrilor 

 Eliminare – apăsarea pe un punct existent deschide fereastra de confirmare a ștergerii  

 Selectare – Click-ul pe punct îl evidențiază . Simultan, punctul este marcat și în tabel. 

Opțiunea permite editarea mai multor puncte simultan (ex. ștergerea). 

Punctele pot fi de asemenea editate pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Valori” 

Distribuții 

Chenarul ”Distribuții” servește la definirea liniilor generale localizate pe suprafața plăcii. 

Pentru aceste segmente (linii) este posibilă afișarea variabilelor pentru un caz de încărcare 

variabil sau pentru combinații de cazuri de încărcare, sau dacă este necesar variabilele de 

dimensionare. 

Chenarul conține un tabel cu lista segmentelor(liniilor) introduse. Adăugarea (editarea) este 

realizată din fereastra ”Distribuție nouă”. Fereastra servește la specificarea tipului introducerii 

(segment, linie), coordonate și specificare pentru ce caz de încărcare, combinație sau 

dimensionare sunt afișate rezultatele.  

Chenarul afișează: 

- distribuția generală – distribuția generală (diagramele) pe un anumit segment (linie) 
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- distribuția pe o grindă – dacă o grindă este atribuită unei linii este posibilă afișarea 

distribuției  

- distribuția pe o linie de reazeme – dacă linia este rezemată este posibilă afișarea 

distribuției. 

Distribuțiile pot fi introduse de asemenea prin folosirea mouse-ului. Acest mod de introducere 

este activat prin apăsarea butonului corespunzător de pe bara orizontală de unelte ”Distribuții”. 

Următoarele moduri sunt disponibile: 

 Adăugare – Click –ul pe desktop introduce locația distribuției 

 Modificare – apăsarea pe un punct existent deschide fereastra ”Modificarea 

proprietăților distribuției”, ce permite modificarea parametrilor 

 Eliminare – apăsarea pe o distribuție existentă deschide fereastra de confirmare a 

ștergerii  

 Selectare – Click-ul pe o distribuție o evidențiază . Simultan, distribuția este marcată și 

în tabel. Opțiunea permite editarea mai multor distribuții simultan (ex. ștergerea). 

Distribuția introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

 

Chenarul ”Distribuții” 

Sistemul de coordonate (convenția de semn) 

Forțele interne 

Forțele interne sunt definite: 

𝑚𝑥 = ∫ 𝜎𝑥

+ℎ/2

−ℎ/2

𝑧𝑑𝑧 
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𝑚𝑦 = ∫ 𝜎𝑦

+ℎ/2

−ℎ/2

𝑧𝑑𝑧 

𝑚𝑥𝑦 = ∫ 𝜎𝑥𝑦

+ℎ/2

−ℎ/2

𝑧𝑑𝑧 

𝜐𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑧

+
ℎ
2

−
ℎ
2

𝑑𝑧 

𝜐𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑧

+ℎ/2

−ℎ/2

𝑑𝑧 

Direcția pozitivă a forțelor interne este evidențiată în figura următoare: 

 

Momentele principale și direcțiile axelor principale sunt date de: 

𝑚1,2 =
1

2
(𝑚𝑥 + 𝑚𝑦 ± √(𝑚𝑥 − 𝑚𝑦)2 + 4𝑚𝑥𝑦

2  

tan 2 ∝1,2=
2𝑚𝑥𝑦

𝑚𝑥 − 𝑚𝑦
 

Semnificația variabilelor este următoarea: forțele interne pot fi transformate din sistemul de 

coordonate (x, y) în sistemul de coordonate (x’, y’) prin rotirea planului (x, y) cu un anumit 

unghi față de axa z. Unghiul α, corespunde unui unghi de rotire pentru care momentul 

transformat mx’y’ atinge valoarea zero acolo unde momentele mx’ și my’ ating valorile maxime 

respectiv m1 și m2 ating valori minime. 
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Încărcările 

Convenția de semn pentru forțele și momentele aplicate este ilustrată în figura următoare: 

 

Programul Zid de pământ stabilizat mecanic 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 
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Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab-urile ”Materiale și standarde”, ”Analiza 

Zidului” și ”Analiza de stabilitate” 

 

Chenarul ”Setări” 

Geometrie  

Chenarul ”Geometrie” permite selectarea formei zidului. Forma selectată, împreună cu un 

ajutor grafic este afișat în partea stângă a chenarului. Forma zidului poate fi editată fie din 

chenar prin introducerea datelor în câmpuri, fie cu ajutorul dimensiunilor active. 

Primul tip de geometrie (zid) activează definirea fundației, pentru celelate tipuri (banchete), 

programul permite introducerea acoperirii. Tipul selectat de geometrie influențează alte chenare 

și modul lor de introducere (apa, suprasarcina, armarea). Următoarele opțiuni de verificare sunt 

disponibile pentru diferite tipuri de geometrie: 

 Tipul de geometrie    Verificare 

Zid cu opțiunea de definire a fundației - Verificare, dimensionare, capacitate portantă, stabilitate 

internă, capacitatea portantă a armăturii, stabilitate globală, stabilitatea taluzului 

Taluz pe o singură parte – Verificare, capacitate portantă, stabilitate internă, stabilitate globală, 

stabilitatea taluzului 

Taluz pe două laturi – Stabilitate globală, stabilitatea taluzului 
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Banchetă pe o singură parte – Verificare, capacitate portantă, stabilitate internă, stabilitate 

globală, stabilitatea taluzului 

Banchetă pe două laturi – Stabilitate globală, stabilitatea taluzului     

Programul permite exportarea geometriei structurii în format *.DXF. 

 

Chenarul ”Geometrie” 

Material 

Chenarul ”Material” servește la alegerea parametrilor de material adoptați pentru blocuri sau 

acoperiri. Definirea materialelor depinde de tipul ales de geometrie. Primul tip de geometrie 

necesită introducerea greutății volumice a blocurilor, coeziunea și frecarea. 

Celelalte tipuri de geometrie activează considerarea acoperirii, ce necesită introducerea 

greutății volumice și a rezistenței la forfecare. 
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Chenarul ”Material” 

Tipuri de armături 

Chenarul ”Tipuri de armături” conține un tabel cu lista geo-armăturilor introduse și parametrii 

acestora. Adăugarea (editarea) armăturii este realizată din fereastra ”Tip nou de armătură”. 

 

Chenarul ”Tipuri de armături” 
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Adăugarea și editarea tipului de armătură 

Fereastra ”Tip nou de armătură” conține următoarele elemente: 

Tipul de armătură  - o listă de acțiuni ce conține diverse tipuri de armături dintr-o anumită 

bază de date, sau permite introducerea armăturii definite de utilizator 

Rezistența caracteristică de scurtă durată  - valoarea rezistenței poate fi schimbată doar 

pentru armăturile memorate cu ajutorul catalogului utilizatorului. 

Analiza rezistenței de lungă durată  - o listă de acțiuni activează alegerea modului de analiză 

a rezistenței pe termen lung: ”introducerea factorilor de reducere”, ”calculul factorilor de 

reducere” sau ”rezistența introdusă”. 

Factorii de reducere  - valorile factorilor ce reduc rezistența de scurtă durată – pot fi introduse 

direct sau calculate pe baza opțiunilor selectate din lista de acțiuni. 

Coeficientul global al incertitudinii modelului – este introdusă valoarea factorului de 

reducere a rezistenței de scurtă durată 

Rezistența de calcul de lungă durată  - valoarea calculată a rezistenței de lungă durată 

Rezistența la alunecare  - coeficientul alunecării în lungul armăturii poate fi introdus direct 

sau calculat în funcție de tipul de pământ 

Rezistența la smulgere  - coeficientul interacțiunii pământ geo- armătură poate fi introdus sau 

calculat în funcție de tipul de pământ. 

Butonul ”Catalogul utilizatorului” din partea inferioară a ferestrei deschide fereastra ”Catalogul 

utilizatorului”. 
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Fereastra ”Tip nou de armătură” 

Catalogul utilizatorului 

Catalogul utilizatorului permite utilizatorului definirea și memorarea tipurilor de armături și 

caracteristicile de material. La prima utilizare a catalogului (acesta nu a fost creat încă), 

programul afișează un mesaj de avertizare conform căruia nici un catalog nu a fost găsit. Apoi, 

apăsarea butonului ”OK” deschide fereastra ”Salvează ca” ce permite introducerea numelui 

catalogului li salvarea într-o anumită locație prin apăsarea butonului ”Salvează”. Programul 

permite utilizatorului crearea mai multor astfel de cataloage.  

 

Fereastra de avertizare la prima utilizare 

Fereastra ”Catalogul utilizatorului” conține un tabel cu lista armăturilor definite de utilizator. 

Butonul ”Adaugă” deschide fereastra ”Tip nou de armătură” ce permite specificarea și salvarea 

ulterioară a caracteristicilor noii armături în catalog. Butonul ”Modificare” și ”Ștergere” servesc 

la editarea elementelor din tabel. 

Butonul ”Adoptare” acceptă caracteristicile armăturii curente specificate în fereastra ”Tip nou 

de armătură”. 

http://proexrom.ro/


Suita de programe de calcul GEO5 – ghid de utilizare 
 

Proexrom – distribuitor autorizat suita de programe GEO5 
 

 

Fereastra ”Catalogul utilizatorului” 

Armătura 

Chenarul ”Armătura” conține un tabel cu lista geo – armăturilor introduse și geometria acestora. 

 

Chenarul ”Armătura” 

Butonul ”Generare” deschide fereastra ”Generare” ce activează setarea automată a 

parametrilor grupului de armături generat. Geo armătura poate fi poziționată doar în âmbinările 

dintre blocuri. Următorul pas este definirea tipului de armătură, blocul inițial și blocul final, 

numărul de blocuri pentru reintroducerea armăturii, geometria armăturii. Armăturile introduse 

pot fi editate pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active sau al obiectelor active. 
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Butonul ”Editare” deschide fereastra ”Editare blocuri” ce permite schimbarea tipului de 

armătură, geometria sa sau specificarea dacă armătura dintre blocuri este luată în considerare. 

Butonul ”Șterge” elimină toate geo – armăturile. 

 

Fereastra ”Generare” 

Armătura 

Chenarul ”Armătura” conține un tabel cu lista geo – armăturilor introduse și geometria acestora. 

 

Chenarul ”Armătura” 

Adăugarea grupurilor de geo-armături este realizată în fereastra ”Armătură nouă”. Armăturile 

introduse pot fi editate pe desktop cu ajutorul dimensiunilor active, respectiv al obiectelor 

active. Fiecare grup introdus de armături necesită introducerea în fereastră a numărului de 

armături și a tipului, spațierea dintre armături și geometria acestora. 
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Programul permite introducerea unui alt grup de armături între două grupuri introduse. 

Introducerea unui nou grup este realizată în fereastra ”Armătura inserată” ce este identică cu 

fereastra ”Armătură nouă”. Blocul nou introdus este poziționat sub blocul curent selectat al 

structurii. Butonul ”Șterge” elimină grupurile de armături. 

 

Fereastra ”Modificare armătură” 

Profil 

Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea interfeței 

este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (modificare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 

 

Chenarul ”Profil” 
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Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Caracteristicile pământului necesare programului sunt menționate ulterior în capitolele ”Date 

de bază” și  ”Subpresiunea”.  

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 

Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Fie parametrii efectivi, fie parametrii totali ai unghiului de frecare internă și ai coeziunii sunt 

specificați în funcție de setarea din ”Analiza tensiunilor” din lista de acțiuni. Utilizarea 

parametrilor efectivi sau totali depind în principal de tipul de pământ, tipul de încărcare, durata 

de viață a construcției și condițiile de apă. 

Pentru tensiunile efective, ulterior este necesară specificarea unghiului de frecare dintre pământ 

și structură, ce depinde de materialul structurii și tipul de pământ. Valorile posibile ale acestui 

parametru sunt afișate în tabelul cu valori recomandate.  

Pentru tensiunile totale, este necesară specificarea adeziunii structură-pământ. 
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Teoria asociată este descrisă detaliat în capitolul ”Presiunea pământului”. 

 

Fereastra de dialog ”Adăugare pământ nou” - ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Atribuie” 
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Teren 

Chenarul ”Teren” permite, prin apăsarea butonului, alegerea formei terenului. Forma selectată 

cu ajutorul grafic al valorilor introduse este afișat în partea stângă a chenarului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin introducerea de valori în câmpuri, fie de pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Ultima opțiune de alegere este o formă generală a terenului. În acest caz chenarul conține un 

tabel cu o listă de puncte ale terenului. Primul punct cu coordonatele [0,0] coincide cu punctul 

superior al structurii. 

Analiza presiunilor pământului în cazul terenului înclinat este descrisă în partea teoretică a 

ajutorului ”Distribuția presiunii pământului pentru terenuri înclinate”. 

 

Chenarul ”Teren” 

Apă 

Chenarul ”Apă” permite, prin apăsarea butonului, selectarea tipului de apă. Tipul de selecție 

împreună cu ajutorul grafic de introducere a valorilor este afișat în partea stângă a chenarului. 

Parametrii apei (h1, h2) pot fi editați fie în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri, fie pe 

desktop cu ajutorul dimensiunilor active. 

Ultima opțiune este o introducere manuală a presiunii apei din pori atât în fața structurii cât și 

în spatele acesteia. Două tab-uri ”În fața structurii” și ”În spatele structurii” sunt afișate, 

împreună cu un tabel. Acesta conține valorile presiunii apei din pori din fața, sau spatele 

structurii la o anumită adâncime ”z”. 

Nivelul apei subterane poate fi selectat deasupra structurii sau profilului pământului – în acest 

caz nivelul apei este introdus cu o valoare negativă. 
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Programul permite menționarea adâncimii fisurilor din tensiune umplute cu apă. 

 

Chenarul ”Apă” 

Chenarul permite selectarea a două tipuri de apă. Prima opțiune permite specificarea înălțimii 

nivelului apei. Cea de a doua opțiune permite definirea unei forme a nivelului apei subterane 

cu ajutorul coordonatelor. 

Parametrii apei pot fi editați în chenar prin introducerea valorilor în câmpuri sau pe desktop cu 

ajutorul dimensiunilor active. 

 

Chenarul ”Apă” 
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Suprasarcină 

Chenarul ”Suprasarcină” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) suprasarcinii este realizată din fereastra ”Suprasarcină nouă” (”Editare 

suprasarcină”). Suprasarcina introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul dimensiunilor 

active sau al obiectelor active. 

Coordonata z măsurată de la punctul superior al structurii este specificat (sensul pozitiv fiind în 

jos), în momentul introducerii suprasarcinii la o anumită adâncime. Dacă suprasarcina este 

poziționată înafara terenului, programul afișează un mesaj de eroare. 

Atât suprasarcini permanente cât și suprasarcini variabile pot fi introduse. Selectarea unui 

anumit tip de suprasarcină, conduce la alegerea coeficientul corespunzător pentru înmulțirea 

acțiunilor rezultate. Suprasarcinile ce acționează favorabil nu sunt luate în considerare în 

program. 

Analiza presiunii pământului datorită suprasarcinii este descrisă în partea teoretică a ajutorului, 

capitolul ”Influența suprasarcinii”. 

 

Chenarul ”Suprasarcina” 

Rezistența pe fața frontală 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” permite prin apăsarea butonului, specificarea formei 

terenului și a parametrilor rezistenței pe fața frontală. Forma selectată împreună cu un ajutor 

grafic pentru introducerea valorilor este afișat în partea stângă a desktop-ului. Forma terenului 

poate fi editată fie în chenar prin inserarea de valori în câmpuri, fie pe desktop cu ajutorul 

dimensiunilor active. 

Lista de acțiuni a chenarului permite utilizatorului selectarea tipului de rezistență și selectarea 

pământului (lista de acțiuni conține pământurile introduse în chenarul ”Pământuri”). Mărimea 
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suprasarcinii terenului din fața zidului sau grosimea stratului de pământ de deasupra celui mai 

jos punct al structurii pot fi de asemenea specificate în acest chenar. 

Rezistența pe fața frontală poate fi definită ca presiune în repaus, presiune pasivă sau presiunea 

pasivă redusă a pământului. Forța rezultată datorită presiunii pasive reduse este calculată ca 

rezultanta cauzată de presiunea pasivă înmulțită cu un coeficient corespunzător, ce derivă din 

tipul de presiune pasivă introdus. 

 

Chenarul ”Rezistența pe fața frontală” 

Forțe aplicate 

Chenarul ”Forțe aplicate” conține un tabel cu o listă de suprasarcini introduse. Adăugarea 

(editarea) forțelor aplicate este realizată din fereastra ”Forță nouă” (”Editare forță”). Forța  

introdusă poate fi editată pe desktop cu ajutorul obiectelor active. 

Forțele aplicate reprezintă o încărcare adițională a structurii zidului, peretelui sau peretelui 

MSE. Se pot modela astfel încărcările transmise de panouri publicitare, accidentele vehiculelor, 

etc. 

Încărcarea exterioară ce acționează la suprafață trebuie definită ca suprasarcină. 
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Chenarul ”Forțe aplicate” 

Seism 

Chenarul ”Seism” ajută la introducerea parametrilor seismului. Direcția de introducere a 

efectelor seismului este afișată pe desktop. 

Dacă nu sunt determinați prin măsurători, coeficienții kh și hv pot fi calculați urmărind abordarea 

din EN 1998-5. 

Analiza presiunii pământului cu considerarea seismului este descrisă în partea teoretică a 

capitolului ”Influența seismului” 

 

Chenarul ”Seism” 
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Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

Vizualizarea chenarului depinde de metodologia de verificare aleasă. LRFD 2012 introduce noi 

tipuri de situații de proiectare (Rezistență I, Serviciu I, Extrem I). 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Verificare 

Chenarul ”Verificare” afișează rezultatele analizei. Mai multe etape de calcul pot fi realizate la 

o singură rulare. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare. 

 Verificarea conform factorului de siguranță sau a teoriei stărilor limită – coloana F  a 

tabelului permite introducerea coeficienților de proiectare, ce afectează forțele calculate. 

Aceste forțe sunt afișate pe desktop si sunt actualizate pentru fiecare schimbare de date 

sau setare din chenar. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G din tabel permite specificarea dacă o încărcare 

ce acționează pe structură este una secundară. Acest fapt este detaliat în secțiunea 

”Combinații de încărcări” 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Zidul este încărcat fie din presiunea activă sau presiunea de repaus, în funcție de introducerea 

din chenarul ”Setările etapei”. 

Procedura de verificare a zidului este descrisă detaliat în partea teoretică a ghidului. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setarea stilurilor de vizualizare”. 
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Chenarul ”Verificare” 

Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” servește la verificarea îmbinărilor dintre blocuri la răsturnare și 

alunecare. Opțiunea ”Întregul zid” permite verificarea întregii structuri de deasupra fundației 

ca și capacitatea portantă a fundației în chenarul ”Capacitate portantă”. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare selectată. 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel, permite introducerea coeficienților de proiectare, ce sunt aplicați forțelor 

calculate. Aceste forțe sunt afișate pe desktop și sunt actualizate pentru fiecare 

schimbare de date sau setare din chenar 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ce 

acționează pe structură ca fiind secundară. Aceasta este explicată mai amănunțit în 

secțiunea ”Combinații de încărcări”. 

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Mai multe verificări pentru diverse secțiuni transversale pot fi realizate. Diverși coeficienți de 

proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și sunt 

actualizate pentru orice schimbare de date sau setări. Butonul ”În detaliu” deschide fereastra 

ce conține lista detaliată a rezultatelor dimensionării. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Dimensionare” 

Capacitatea portantă 

Chenarul ”Capacitate portantă” afișează rezultatele analizei capacității portante a fundației. 

Programul ”Fundații de suprafață” ia în considerare toate verificările ca, combinații de 

încărcări. 

Sunt disponibile trei opțiuni de analiză: 

 Introducerea capacității portante a pământului de fundare – Câmpul de introducere 

servește la specificarea capacității portante a pământului. Rezultatele analizelor de 

verificare a pământului pentru excentricitate și capacitate portantă sunt afișate în partea 

dreaptă a chenarului. Butonul ”Detaliat” deschide fereastra ce afișează lista detaliată a 

rezultatelor analizei verificării capacității portante a terenului de fundare. 

În cazul realizării analizei conform EN 1997 – Abordarea de calcul 2, respectiv analiza 

conform LRFD, capacitatea portantă atribuită este redusă de coeficientul de proiectare 

a rezistenței. 

 Calcularea capacității portante folosind programul ”Fundații de suprafață” – 

Apăsarea butonului ”Rulează Fundații de suprafață” pornește programul ”Fundații de 

suprafață” ce permite calcularea capacității portante sau a tasării și a rotirii tălpii. 

Apăsarea butonului ”OK” părăsește regimul de analiză – rezultatele sunt copiate în 

programul ”Zid de sprijin din beton armat”. Programul ”Fundații de suprafață” 

trebuie să fie instalat pentru ca butonul să fie activat. 

 Nu calculează (fundații pe piloți) – Capacitatea portantă nu este calculată 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Capacitate portantă” 

Alunecare pe armătură 

Chenarul ”Alunecare pe armătură” permite verificarea alunecării masivului de pământ în lungul 

armăturii, prin bifarea căsuței ”Numărul armăturii”. Selectarea opțiunii ”Verificare automată” 

furnizează verificarea armăturii critice. Masivul de pământ armat  este mărginit de fațada 

zidului, geo – armătură, o linie verticală ce trece prin capătul armăturilor și de teren. Masivul 

de pământ este supus presiunii active a pământului și forțelor de stabilizare datorate geo–

armăturilor ce depășesc limitele masivului. 

Aspectul chenarului este ajustat în funcție de metodologia de verificare aleasă: 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită – coloana F din 

tabel permite introducerea coeficienților de proiectare, ce vor fi înmulțiți cu forțele. 

 Analiza conform EN 1997 – coloana G a tabelului permite considerarea unei forțe ca 

fiind secundară.  

 Analiza conform LRFD – în acest caz, coloana F nu este afișată. 

Chenarul activează realizarea mai multor analize de verificare a geo-armăturilor. Coeficienții 

de proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și actualizate 

pentru orice schimbare a datelor sau a setărilor specificate în chenar. Butonul ”În detaliu” 

deschide fereastra ce conține o listă detaliată ale rezultatelor stabilității interne. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Alunecare pe geoarmătură” 

Stabilitate internă 

Chenarul ”Stabilitate internă” permite verificarea rezistenței geo-armăturii, a capacității 

portante la smulgere și rezistența îmbinărilor. Selectarea opțiunii ”Verificare automată” 

furnizează verificarea tuturor armăturilor, în timp ce selectarea opțiunii ”Numărul armăturii” 

realizează verificarea armăturii cu numărul ales. Rezultatele pentru armătura cea mai solicitată 

sunt afișate în partea dreaptă a ecranului. 

Coloana B afișează forțele provocate de presiunea activă a pământului ce acționează pe fațada 

zidului. Coloanele D, E memorează punctele de aplicație ale acestor forțe. Coloanele H, I 

reprezintă capacitatea portantă a geo-armăturii împotriva ruperii și procentul de utilizare a 

rezistenței. Coloanele J, K reprezintă capacitatea portantă a geo-armăturii împotriva smulgerii 

din masivul de pământ și utilizarea rezultată a geo-armăturii la smulgere. 

Chenarul activează realizarea mai multor analize de verificare a geo-armăturilor. Coeficienții 

de proiectare ai forțelor pot fi specificați. Forțele rezultate sunt afișate pe desktop și actualizate 

pentru orice schimbare a datelor sau a setărilor specificate în chenar. Butonul ”În detaliu” 

deschide fereastra ce conține o listă detaliată ale rezultatelor stabilității interne. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Stabilitate internă” 

Stabilitatea globală 

Chenarul ”Stabilitate globală” permite realizarea verificării stabilității taluzului în lungul unei 

suprafețe circulare de alunecare. Este necesară introducerea parametrilor suprafeței de 

alunecare (centru și rază) și metoda de analiză (Spencer, Bishop). Bifarea opțiunii 

”Optimizează” permite analiza stabilității suprafeței de alunecare critice. Analiza este apoi 

realizată prin apăsarea butonului ”Analizare”. 

Analiza de verificare a stabilității taluzului depinde de metodologia de verificare aleasă: 

 Verificarea conform factorului de siguranță, sau teoria stărilor limită în funcție de 

setarea aleasă din tab-ul ”Analiza zidului”. 

 Analiza conform EN 1997 în cadrul căreia încărcările sunt afectate de factorii parțiali 

de siguranță, iar verificarea este realizată conform teoriei stărilor limită 

 Analiza conform LRFD – analiza este condusă similar teoriei stărilor limită. 

Butonul ”În detaliu” deschide fereastra ce conține o listă detaliată ale rezultatelor stabilității. 

Vizualizarea rezultatelor poate fi ajustată în fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 
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Chenarul ”Stabilitate globală” 

Stabilitate 

Apăsarea butonului ”Stabilitate” lansează programul ”Stabilitatea taluzului”. Acest program 

permite apoi verificarea stabilității structurii analizate. Butonul este disponibil doar dacă 

programul ”Stabilitatea taluzului” este instalat. 

După completarea tuturor analizelor, apăsarea butonului ”OK” închide programul – toate datele 

sunt transmise prin intermediul protocolului de analiză către programul ”Zid de pământ 

stabilizat mecanic”. 

 

Chenarul ”Stabilitate” 
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Programul Grup de piloți 

Proiect 

Chenarul ”Proiect” este folosit pentru introducerea datelor de bază ale proiectului și pentru 

specificarea setărilor globale ale analizei. Chenarul conține o formă pentru introducerea datelor 

de bază despre sarcina analizată, ex. informații despre proiect, descrierea proiectului, data, etc. 

Această informație este folosită ulterior în exporturile grafice și de text. 

Chenarul permite de asemenea utilizatorului de a comuta unitățile analizei (metric / imperial). 

 

Chenarul ”Proiect” 

Setări 

Chenarul ”Setări” ajută la introducerea setărilor de bază ale programului cum ar fi standardele 

și teoriile de analiză,  modul de determinare a siguranței structurii sau diverși coeficienți ai 

analizei. 

Programul conține nu doar setările predefinite pentru fiecare țară, dar de asemenea permite 

utilizatorului crearea setărilor proprii, ce pot fi folosite ulterior în toate programele GEO5. 

Butonul ”Selectare setare” permite alegerea unei setări deja create din lista de setări. 

Butonul ”Administrator setări” deschide fereastra ”Administrator”, ce permite  vizualizarea 

și modificarea diferitelor setări. Totodată pot fi vizualizate setările din lista de setări. Datele din 

administratorul de setări pot fi de asemenea exportate și importate. 

Butonul ”Adaugă la administrator” permite crearea setărilor definite de utilizator, ce vor fi 

ulterior adăugate la administratorul de setări. 

Butonul ”Modifică” permite vizualizarea rapidă și editarea setării curente în programul deschis. 

Modificarea oricărui parametru conduce la schimbarea titlului în ”Introdusă pentru sarcina 

curentă”. Analizele ulterioare vor fi efectuate cu această setare locală. Trebuie ținut cont că 

această setare este adecvată și pentru alte sarcini, putând-o adăuga în ”Administratorul de 

setări” prin apăsarea butonului ”Adaugă la administrator”. 

Setarea ”Adăugată pentru sarcina curentă” este de obicei creată în momentul importării 

datelor mai vechi. 

Setările parametrilor de analiză sunt realizate în tab -urile ”Materiale și standarde” și ”Grup de 

piloți”. 

Partea dreaptă a chenarului servește la selectarea tipului de analiză – soluția analitică sau 

metoda resorturilor. 

Soluția analitică necesită definirea tipului de teren de bază: 
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 Necoeziv (analiza pentru condiții drenate) 

 Coeziv (analiza pentru condiții nedrenate) 

Metoda resorturilor necesită introducerea: 

 Tipului de pilot (pilotul acționează vertical) 

 Îmbinarea pilotului 

 Coeficientul de pat (pilotul acționează orizontal) 

 

 

Chenarul ”Setări” 

Structură 

Chenarul ”Structură” servește la introducerea dimensiunilor radierului, numărului și 

diametrului pilotului precum și distanța dintre piloți. 

Fiecare pilot din grup are același diametru. O proiectare corectă a grupului de piloți necesită 

îndeplinirea următoarelor reguli referitoare la: 

 Numărul de piloți din grup (2-20) 

 Diametrul piloților (începând cu 0.3m) 

 Spațierea piloților (sx, sy =1.5d – 6d) – diametrul unui pilot din grup 

 Consola capătului piloților 
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Chenarul ”Structură” 

Geometria 

Chenarul ”Geometrie” servește la introducerea adâncimii față de suprafața terenului, distanța 

până la capătul pilotului, grosimea capătului pilotului și lungimea piloților 

Toți piloții din cadrul grupului au aceeași lungime. 

 

Chenarul ”Geometrie” 
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Material 

Chenarul ”Material” permite selectarea parametrilor de material ai betonului și ai armăturilor 

longitudinale. 

Două opțiuni sunt disponibile pentru selectarea tipului de material: 

 Butonul ”Catalog” deschide fereastra ”Catalog de materiale”, apoi lista de materiale 

servește la selectarea materialului dorit. 

 Butonul ”Personal” deschide fereastra ”Editor de material - Beton” sau ”Editor de 

material – Armătura din oțel”, ce permite introducerea manuală a parametrilor de 

material. 

Conținutul cataloagelor depinde de standardul de proiectare selectat pentru structura din beton 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. Câmpurile de introducere din partea superioară a 

chenarului servesc pentru specificarea greutății volumice a structurii. 

 

Chenarul ”Material” 

Încărcare 

Chenarul ”Încărcare” conține un tabel cu o listă a încărcărilor introduse. Adăugarea (editarea) 

încărcării este realizată în fereastra ”Încărcare nouă”. Forțele sunt introduse conform 

convenției de semne afișate în partea dreaptă a ferestrei. 

Programul permite importarea unei încărcări folosind butonul ”Importare”. 

Încărcarea aplicată unui grup de piloți acționează la nivelul părții superioare a capătului 

piloților, în centrul acesteia. Aceste valori pot fi obținute din analiza unui anumit program ce 

realizează analize statice. 

Programul calculează automat greutatea proprie a pilotului ce poate fi adăugată încărcării 

existente. 
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Chenarul ”Încărcare” 

Profil  

 Chenarul ”Profil” conține un tabel cu o listă de interfețe introduse. După specificarea 

interfețelor este posibilă editarea grosimii straturilor cu ajutorul dimensiunilor active. 

Adăugarea (editarea) straturilor este realizată în fereastra ”Adăugare (editare) interfață”. 

Coordonata z măsurată de la partea superioară a structurii este menționată. 

Programul permite ridicarea sau coborârea punctului superior al structurii din fereastra 

”Schimbarea elevației terenului” astfel încât întreaga interfață poate fi translată în timp ce 

grosimea straturilor este păstrată. Această funcție este importantă în copierea profilului din 

programul ”Teren”. 

Programul permite importarea profilului în format gINT. 
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Chenarul ”Profil” 

Pământuri 

Chenarul ”Pământuri” conține un tabel cu lista de pământuri introdusă. Tabelul furnizează de 

asemenea informații despre pământul curent selectat, afișate în partea dreaptă a chenarului. 

Adăugarea (editarea) pământurilor este realizată în fereastra ”Adaugă (editează) pământ”. 

Programul permite importarea pământurilor din formatul gINT. 

 

Chenarul ”Pământuri” 
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Date de bază 

Această parte a ferestrei servește la introducerea parametrilor de bază ai pământurilor – 

greutatea volumică, unghiul de frecare internă și coeziunea. Aceste valori sunt obținute din 

studii geotehnice sau din încercări de laborator. Dacă nu sunt disponibile aceste date, există 

posibilitatea folosirii bazei de date, ce conține valorile caracteristicilor pământurilor 

Calculul grupului de piloți diferă astfel: 

 Pământ necoeziv - analiza pentru condiții drenate: sunt folosiți parametrii efectivi ai 

rezistenței la forfecare cef, φef  

 Pământ necoeziv - analiza pentru condiții nedrenate: în program este definită rezistența 

totală la forfecare cu  

 

Fereastra ”Adaugă pământuri noi” – ”Date de bază” 

Atribuie 

Chenarul ”Atribuie” conține o listă de straturi ale profilului și pământurile asociate. Lista de 

pământuri este reprezentată grafic folosind butoanele din bara de deasupra tabelului, sau este 

accesibilă din lista de acțiuni pentru fiecare strat al profilului. 

Procedura de atribuire a pământului unui strat este descrisă anterior. 

Programul permite importarea pământului atribuit din formatul gINT. 
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Chenarul ”Atribuie” 

Apa 

Chenarul ”Apa” permite introducerea apei în analiză. Dacă influența apei este luată în 

considerare, atunci câmpul respectiv devine activ permițând introducerea înălțimii nivelului 

apei subterane. 

 

Chenarul ”Apa” 
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Frecarea negativă 

Chenarul ”Frecare negativă” servește la specificarea tasării terenului și adâncimea zonei de 

influență. 

 

Chenarul ”Frecare negativă” 

Resorturi verticale 

Chenarul ”Resorturi verticale” este activ doar în cazul analizei piloților flotanți. Resorturile 

introduse sunt afișate în tabel. 

Opțiunea ”introducerea rigidității resortului” necesită introducerea: 

 Resortul la baza pilotului [MN/m] 

 Coeficientul de pat [MN/m3] 

 

Chenarul ”Resorturi verticale” 
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Modulul orizontal 

Chenarul ”Modul orizontal” servește la introducerea coeficientului de pat orizontal ce 

caracterizează răspunsul pilotului pe direcție orizontală. 

 

Chenarul ”Modul orizontal” 

Setările de etapă 

Chenarul ”Setări de etapă” ajută la introducerea setărilor valide pentru o etapă de construcție. 

Situația de proiectare aleasă determină coeficienții de siguranță ce vor fi folosiți în analiza unei 

anumite etape de construcție. 

 

Chenarul ”Setări de etapă” 

Capacitatea portantă verticală – soluția analitică 

Chenarul ”Capacitate portantă verticală” servește la verificarea capacității portante a pilotului. 

Mai multe analize pot fi realizate simultan. Verificarea poate fi realizată pentru fiecare încărcare 

introdusă, sau programul poate alege încărcarea maximă. Înfățișarea chenarul se schimbă în 

funcție de tipul de analiză selectat în chenarul ”Setări”. 

Analiza este realizată conform teoriei setate din chenarul ”Setări” (soluția analitică): 

 Pentru pământ necoeziv (condiții drenate) NAVFAC DM 7.2, Tensiuni efective, CSN 

73 1002 
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 Pentru pământ coeziv (condiții nedrenate) – analiza capacității portante conform FHWA 

Butonul ”În detaliu” deschide fereastra de dialog ce conține o detaliere a rezultatelor. 

Rezultatele analizei sunt afișate în partea dreaptă a desktop-ului. Vizualizarea rezultatelor poate 

fi ajustată din fereastra ”Setările stilului de vizualizare”. 

 

Chenarul ”Capacitate portantă verticală” – soluția analitică 

Tasarea – pământ coeziv 

Acest chenar servește la calculul tasării grupului de piloți pentru pământuri coezive. Analiza 

tasării este realizată conform teoriei selectate din tab –ul ”Grup de piloți”. Rezultatele analizei 

sunt afișate în partea dreaptă a desktop –ului. 

Butonul ”În detaliu” deschide fereastra ce conține o descriere detaliată a rezultatelor analizei 

de verificare. 

 

Chenarul ”Tasare” – pământuri coezive 
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Tasarea – pământ necoeziv  

Acest chenar servește la calculul tasării grupului de piloți pentru pământuri necoezive. Analiza 

tasării este realizată conform teoriei selectate din tab –ul ”Grup de piloți”. Rezultatele analizei 

sunt afișate în partea dreaptă a desktop –ului. 

Butonul ”În detaliu” deschide fereastra ce conține o descriere detaliată a rezultatelor analizei 

de verificare. 

 

Chenarul ”Tasare” – pământuri coezive 

Analiză – metoda resorturilor 

Chenarul servește la analizarea grupului de piloți folosind metoda resorturilor.  

În urma realizării analizei, rezultatele sunt afișate în partea dreaptă a chenarului (”Rezultate”) 

furnizând informații despre forțele interne maxime, deplasări și rotiri ale structurii. Deplasările 

structurii afișate în fereastră sunt determinate pentru încărcările de serviciu. Butonul ”În 

detaliu” deschide fereastra ce conține o descriere detaliată a rezultatelor analizei de verificare. 

Partea stângă a chenarului permite definirea modului de reprezentare a rezultatelor pe ecran: 

 Rezultate – rezultatele pot fi afișate pentru fiecare caz de încărcare sau pentru 

înfășurătoarea lor. 

 Afișează rezultate – rezultatele pot fi afișate pentru toți piloții sau pentru un singur 

pilot. 

 Valori -  vizualizarea valorilor diverselor variabile (momente, forțe normale sau de 

forfecare, deplasări) 

 Structura – permite reprezentarea structurii deformate, ulterior este posibilă afișarea 

mărimii deviației pilotului. 

 Modul desenare – definește stilul de descriere a rezultatelor 

Rezultatele afișate pot fi adăugate ”Listei de imagini” folosind protocoalele de analiză. 
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Chenarul ”Analiză” – metoda resorturilor 

Dimensionare 

Chenarul ”Dimensionare” permite programului adoptarea rezultatelor obținute din calculele 

realizate în chenarul ”Analiză”.  

Analiza de verificare a pilotului de beton armat este realizată conform standardelor selectate 

din tab-ul ”Materiale și standarde”. 

 

Chenarul ”Dimensionare” –metoda resorturilor 

Exportare 

Programul conține trei opțiuni de exportare: 

 Printează și exportă document 

 Printează și exportă imagine 

 Copiere în clipboard 
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Adăugare imagine 

Programul permite memorarea imaginii curente indiferent de regimul programului. Pentru 

aceasta, trebuie apăsat butonul ”Adaugă imagine” de pe bara verticală de unelte. Butonul 

deschide fereastra ”Imagine nouă” și introduce afișajul de pe desktop în fereastră. 

Imaginea este întotdeauna legată de un anumit mod de introducere sau analiză. În cazul printării 

unui document, imaginea este automat adăugată unui regim specific. 

Programul permite definirea imaginii fie pentru o anumită etapă de construcție, fie pentru 

analiza curentă, sau ajustarea setării astfel încât imaginea să fie adăugată documentului în toate 

etapele de construcție. Opțiunea a doua este considerată în cazul selectării opțiunii ”toate” din 

lista de acțiuni ”Etape”. 

Căsuța ”Imagine pe întreaga pagină” permite folosirea întregii pagini în document. 

Toate imaginile sunt automat regenerate în cazul oricărei modificări a datelor !!! 

Chenarul ”Setările imaginii” din partea inferioară a ferestrei permite ajustarea culorilor și stilul 

de desenare al liniei (obiectului). 

Butonul ”OK” memorează imaginea din ”Lista de imagini”. Aceasta poate fi deschisă și 

modificată în orice moment. 

Imaginea poate fi printată din fereastră – apăsarea butonului ”Printează” deschide fereastra 

pentru printarea și exportarea imaginilor. Dacă imaginea este activă în toate etapele (analizele), 

atunci toate combinațiile de imagini posibile sunt printate deodată. 

 

Fereastra ”Imagine nouă” 

Lista de imagini 

Imaginile memorate cu ajutorul ferestrei ”Imagine nouă” sunt ordonate în tabel în ”Lista de 

imagini”. Fereastra ”Lista de imagini” este deschisă folosind butonul de pe bara verticală de 

unelte. Tabelul cu lista de imagini conține numele imaginii și descrierea acesteia, regim în care 

a fost creată și etapa de construcție sau numărul analizei. 
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Imaginile pot fi editate cu ajutorul butonului ”Modifică”, ce deschide fereastra ”Modificare 

imagine”. 

Aceste imagini pot fi printate din fereastră apăsând butonul ”Printează” ce deschide fereastra 

pentru printarea și exportarea imaginii.  

Printarea și exportarea documentului 

Fereastra ”Printarea și exportarea documentului” poate fi deschisă fie din meniul de control 

fie folosind butonul ”Fișiere” de pe bara orizontală de unelte. Previzualizarea paginii împreună 

cu un text generat este afișat în fereastră. 

Această fereastră generează documente ce includ imaginile memorate în ”Lista de imagini”. 

Această fereastră permite fie printarea protocoalelor create sau exportarea pentru utilizarea 

ulterioară. Documentul este întotdeauna actualizat – programul creează documentul în funcție 

de datele introduse. 

 

Fereastra ”Printarea și exportarea documentului” 

Printarea și exportarea imaginii 

Această fereastră servește la printarea și exportarea uneia sau mai multor imagini. Trei opțiuni 

sunt disponibile pentru deschiderea acestei ferestre: 

 Folosirea meniului de control sau a butonului ”Fișier” de pe bara de unelte 

 Folosirea ferestrei ”Imagine nouă” prin apăsarea butonului ”Printează” 

 Folosirea ”Listei de imagini” prin apăsarea butonului ”Printează” 

Fereastra poate conține mai multe imagini în cadrul printări, fiecare imagine fiind pe o pagină 

separată.  
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Fereastra ”Documente” – printarea și exportarea imaginii 

Setarea header-ului și a footer –ului 

Fereastra de dialog servește la definirea proprietăților documentului. Căsuța ”Printează header 

(footer) ” determină dacă documentul va avea header sau footer. 

Acestea pot conține un anumit text sau obiecte introduse definite de program. Aceste obiecte 

conțin informații ca: 

 Numele companiei, logo, adresă – preluate din fereastra ”Datele companiei” 

 Numele și descrierea sarcinii, autorul – preluate din fereastra ”Proiect” 

 Data, numărul de pagini – preluate din sistemul de date al documentului. 

Obiectele pot fi introduse folosind butonul ”Inserează” (butonul deschide o listă de obiecte). 

Butonul este activ doar dacă cursorul este poziționat în una din liniile ce permit inserarea de 

text (obiecte). Obiectele inserate sunt scrise într-un format intern, diferit de alte texte, fiind 

mărginite de acolade. 

Programul permite definirea header-elor diferite pentru prima pagină sau pentru paginile pare 

și impare. 
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Fereastra ”Header și footer” 

Proprietățile paginii 

Fereastra permite setarea aspectului paginii (formatul hârtiei, orientarea printării și marginile). 

 

Fereastra ”Proprietățile paginii” 

Numerotarea paginilor 

Această fereastră permite utilizatorului setarea numerotării paginilor. Lista de acțiuni servește 

la definirea stilului de numerotare (cifre arabe, cifre romane, cu ajutorul simbolurilor). Un text 

constant poate fi amplasat în fața numărului pagini sau după acesta. Opțiunea ”Numerotează 

de la” permite începerea numerotării de la un anumit număr. 

 

Fereastra ”Numerotarea paginilor” 
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Despre companie 

Fereastra este lansată din meniul de administrare (elementele ”Setări”, ”Companie”). 

Tab -ul date ”Date bază” servește la specificarea informațiilor de bază despre companie. Datele 

introduse sunt folosite de program în cadrul printării și exportării de documente, în header –ul 

și footer –ul documentelor. 

Tab –ul ”Compania - Logo” permite utilizatorului încărcarea logoului companiei. Butonul 

”Încărcare” deschide fereastra ce permite deschiderea imaginilor în diverse formate (*.JPG, 

*.JPEG, *.JPE, *.BMP, *.ICO, *.EMF, *.WMF). 

Tab –ul ”Angajați” permite introducerea unei liste de utilizatori ai programului. În cazul 

adăugării în listă, nu mai este necesară completarea câmpului Numele Autorului din chenarul 

”Proiect”. 

 

Fereastra ”Despre companie” – tab –ul ”Date de bază” 
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Fereastra ”Despre companie” – tab –ul ”Compania - logo” 

 

Fereastra ”Despre companie” – tab –ul ”Angajați” 
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Suita de programe de calcul GEO5 este adusă și distribuită în România de către 

 www.proexrom.ro 

 www.facebook.com/Proexrom 

 

 

Pentru detalii și sugestii ne puteți contacta: 

E-mail: 

silviu.prisecariu@proexrom.ro 

dcarastoian@proexrom.ro 

nbotu@proexrom.ro 

 

 

 

Tel.: 

0728958053 

0728958050 

0722424816 
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