






































Calculul Caracteristicilor Geometrice 

ale Sectiunilor Transversale

• Se pot evalua caracteristicile geometrice ale secţiunilor 
transversale închise sau deschise

• Secţiunile sunt generate in LUSAS Modeller ca o Suprafaţă sau 
grup de Suprafeţe

• Orice gol in secţiunea transversală va fi modelat ca o Suprafaţă
separată care va fi introdusă în un grup numit Holes

• O secţiune poate cuprinde un număr arbitrar de goluri

• Unităţile de măsură pot fi alese de utilizator şi pot diferi de cele 
care sunt utilizate la analiza structurală întrucât automat are loc o 
conversie a unităţilor de măsură la momentul în care 
caracteristicile secţiiunii sunt extrase din biblioteca de secţiuni

• Caracteristicile geometrice calculate pot fi salvate in biblioteca de 
secţiuni aflată pe staţia de lucru (local) sau pe server



Crează linii 
prin selectare 
de puncte

Selectează aceste 
linii pentru a forma 
Suprafaţa 1

Selectează liniile care 
mărginesc aria 
haşurată pentru a 
genera Suprafaţa 2

Selecteză liniile interioare 
pentru a genera Suprafaţa 3



•Implicit discretizarea cu EF va cuprinde 15 elemente pe latura lunga şi 
minimum 2 elemente pe latura scurtă a fiecărei suprafeţe

•Setările implicite pot fi modificate fie prin modificarea opţiunii “Max elts/line”
sau prin modificarea opţiunilor din fereastra Surface Mesh din Treeview





Determinarea Caracteristicilor Geometrice ale Secţiunilor Mixte

Material 1-
corespunzător 

analizei 
structurale,

E1, G1

Material 2 – diferit de cel 

de bază, E2, G2

1) Pentru materialul de bază care corespunde celui utilizat în cadrul 
analizei structurale se defineşte un Material Termic Izotrop cu 
Conductibilitate termică = 1.0 şi Căldură specifică = 1.0

2) Materialul definit la punctul 1) se atribuie suprafeţelor alcătuite din 
acest material

3) Pentru fiecare din materialele secţiunii care nu fac parte din 
materialul de bază se defineşte câte un Material Termic Izotrop cu 
Conductibilitate termică = G1/G2 şi Căldură specifică = E1/E2

4) Materialele definite la punctul 3) se atribuie suprafeţelor alcătuite 
din materialele corespunzătoare

5) Pentru calculul caracteristicilor geometrice ale secţiunii transversale 
alcătuite din materiale definite se apelează la opţiunea Arbitrary 
Section Property Calculator în maniera utilizată la secţiuni omogene




