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Software pentru Arhitectură,
Inginerie și Construcții

Ce este CYPE ?

Software-ul la îndemâna oricui

CYPE este o companie internațională care
dezvoltă și distribuie programe de proiectare
pentru ingineri și profesioniști în domeniul
construcțiilor.

Dezvoltarea programelor începe cu analiza nevoilor
profesionale și realitatea sectorului; apoi continuă cu
procesul de producție, care include experiența directă
cu utilizatorii și cea mai inovativă tehnologie software.
Analizele structurale extrem de fiabile sunt garantate. Breviarele de calcul și rezultatele sunt verificate
astfel încât să fie actualizate cu cele mai recente
codurile naționale și internaționale de proiectare.

Călătoria CYPE a început în anul 1983 cu o activitate intensă în domeniul ingineriei civile și analizei
structurale care a motivat compania să dezvolte
programe asistate de calculator pentru a acoperi
nevoile proprii și pe cele ale clienților săi. Succesul
acestor programe de proiectare a condus compania
să-și concentreze activitatea în dezvoltarea, comercializarea și distribuția de software tehnic.
CYPE ocupă o poziție de conducere în cadrul
sectorului, oferind o varietate de programe care se
evidențiază prin gama largă de soluții, fiabilitatea
rezultatelor și ușurința cu care acestea pot fi gestionate.
60.000 de utilizatori din întreaga Europa, America
Latină, Africa, Oceania și Asia folosesc deja peste
100.000 de programe. Printre clienții noștri sunt
primării și ministere, precum și organizațiile de control tehnic, universități și birouri profesionale.

CYPE în România
CYPE s-a lansat în România la
conferința națională a Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de
Structuri din România. (A.I.C.P.S.) în
luna mai 2014. Standardele românești
implementate sunt ultimele în domeniul
proiectării civile din România:
•Pentru calculul seismic:
P100-1/2013 și P100-1/2006
•Pentru calculul încărcărilor climati
ce: Eurocod 1 cu anexa națională.
•Eurocod 2 și Eurocod 0 cu
anexele naționale pentru calculul elementelor din beton armat și
crearea combinațiilor de încărcări.
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Suport tehnic pentru utilizatori și
servicii pentru clienți
Am avut grijă până la cel mai mic detaliu. Echipa de
profesioniști calificați de la departamentul nostru de
suport tehnic oferă soluții utilizatorilor cu agilitate și
eficiență. Mai mult decât atât, CYPE oferă, de asemenea, servicii exclusive și servicii post-vânzare
pentru clienții noștri concepute pentru a răspunde
la comenzi, cereri, transport și cursuri de training.

Cursuri de formare

Participarea activă

Vă oferim cursuri de formare de calitate și actuale ale
programelor CYPE atât la nivel național cât și internațional,
astfel utilizatorii pot beneficia la maxim de avantajele programelor CYPE.

Prin colaborarea cu cele mai importante
studiouri profesionale, organisme de control tehnic și firme de construcții, având
sugestii primite de la utilizatorii noștri,
suntem în mod constant actualizați cu
noi metode de lucru pentru a actualiza
apoi programele noastre periodic și în
mod eficient.
De asemenea, participăm la proiecte cu
asociațiile de prestigiu, cum ar fi Institutul
Eduardo Torroja, Asociación CientíficoTécnica del HORMIGON Estructural, Tecnalia, Centrul Scientifique et Technique
du Batiment (CSTB-Franta), Comitato
Termotecnico Italiano (CTI), Agencia para
un Energia (ADENE-Portugalia), Agence
Nationale pour le Développement des
Energies Renouvelables et de l’Efficacité
Energétique (ADEREE-Maroc), buildingSMART (ca membru fondator), Green
Building Council de España (GBCe),
Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO), Asociația pentru
construcții din India (BAI), EDIBATEC
(Franța), Arquitectos Sin Fronteras, Platforma TECNOLOGICA de la Construcción
(PTEC), UPONOR și REPSOL.

Proiecte R + D + I de cercetare

Viziunea noastră asupra viitorului și analiza obiectivă a
situației din acest sector sunt doi factori care ne determină
să participăm la diverse proiecte de cercetare R+D+I, multe
dintre acestea fiind finanțate de către Centrul pentru Dezvoltarea Tehnologiei Industriale (CDTI) și prin Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR).
Din momentul în care am început călătoria, am dobândit o vastă experiență în dezvoltarea de proiecte europene și naționale și am creat instrumente performante de
calitate, care vizează în special profesioniștii din domeniul
construcțiilor.

În concluzie, CYPE este ...
O companie de top în domeniul proiectării,
formată dintr-o echipă de peste 130 de
profesioniști, care consideră specializarea
și integrarea ca fiind cea mai bună formulă
pentru dezvoltarea în domeniul profesional,
prin schimbul de servicii eficiente cu clienții
săi.
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Structuri
CYPE
Analiza și dimensionarea structurilor
din beton armat și structurilor
metalice,solicitate la încărcări
orizontale și verticale pentru clădiri
și lucrări civile.
• Fundații: Fundații izolate, fundații
combinate, fundații pe piloți, fundații
de tip radier și grinzi de fundare.
• Elemente de rezistență verticale formate
din: stâlpi din beton armat, stâlpi din oțel,
pereți din beton armat, pereți de tip nucleu și
pereți din zidărie.
• Elemente de rezistență orizontale
formate din: grinzi din beton armat, grinzi
metalice și compozite.
• Planșee formate din: planșee cu nervuri,
planșee din dale prefabricate, planșee de tip
dală, planșee compozite și planșee posttensionate.
• Analiza rezultatelor cu reprezentare
grafică și rapoarte la Starea Limită Ultimă
detaliate.
• Dimensionarea și editarea tuturor elementelor din beton armat și metal.
• Îmbinări: Proiectarea îmbinărilor cu sudură
și șuruburi a profilelor laminate și sudate I și a
secțiunilor tubulare.
• Planșe de execuție: cuprind
geometria și armarea elementelor
structurale.
• Breviarele de calcul: cuprind
datele de intrare, rezultatele analizei structurale, armarea elementelor din beton armat, cantitățile
de materiale și de cofraj.
• Coduri de proiectare naționale
și internaționale.
• Integrarea programului CYPE 3D.
• Import/export folosind IFC 2X3,
IFC4 (CAD/BIM).

Analiza și dimensionarea elementelor spatiale de tip bară
din: oțel, aluminiu și lemn sau
oricare alt material, inclusiv a
fundațiile acestora, solicitate la
încărcări orizontale și verticale.
• Fundații: izolate, fundații combinate, piloți și
plăci de bază.
• Analiza rezultatelor cu reprezentare grafică și
rapoarte la Starea Limită Ultimă detaliate pentru
bare din oțel, aluminiu și lemn.
• Îmbinări: Calculul, dimensionarea și verificarea îmbinărilor cu sudură și șuruburi a profilelor
laminate și sudate I și a secțiunilor tubulare.
• Planșe de execuție: precise cuprinzând și
detaliile de îmbinări.
• Breviarele de calcul: cuprind
datele de intrare, rezultatele
analizei structurale și cantitățile
pentru elementele metalice, din
aluminiu și lemn.
• Coduri de proiectare naționale și
internaționale .
• Import/export folosind IFC 2X3, IFC4 (CAD/
BIM).

Pereți mulați
Analiza structurală, dimensionarea și verificarea structurilor din pereți mulați, compuși, cu
palplanșe din oțel sau piloți și micropiloți.
• Posibilitatea de a defini diferite straturi de
sol, berme la umplutură și săpătură la rambleu,
în diferite faze ale lucrării.
• Ancore și şpraițuri active și pasive cu posibilitatea de definire a planșeelor.
• Planșee la diferite niveluri.
• Posibilitatea de a lua în considerare acțiunea
seismică.
• Analiză neliniară considerând comportarea
elasto-plastică a solului și a elementelor structurale.

Ziduri de sprijin
Analiza structurală, dimensionarea
și verificarea zidurilor de sprijin şi
fundaţiilor acestora.(izolate sau pe piloţi)
• Posibilitatea de a defini diferite straturi de sol.
• Predimensionare automată a geometriei și a
fundației zidului de sprijin.
• Armarea elevației zidului de sprijin și a fundației.
• Analiza structurală în diferite faze ale execuției
considerând acțiunea seismică.
• Analiza la stabilitate globală a structurii: la
răsturnare, la alunecare .
• Breviare de calcul: datele de intrare, rezultatele
analizei structurale și cantitățile de materiale.

• Analiză la stabilitate globală a structurii: la
răsturnare, la alunecare.

• Planșe cu fazele de lucru, diagrame de eforturi
și deformații pentru fiecare fază de execuție.

• Proiectarea în diferite faze de execuție.

• Planșe de execuție: reprezentând armarea
elementelor cu posibilitatea de a edita și a verifica
orice modificare.

• Breviare de calcul: datele de intrare,
reprezentarea grafică a fazelor de execuție, rezultatele analizei elasto-plastice, diagramele de
eforturi și deformații și cantitatea de materiale.
• Planșe de execuție: reprezentând
armarea pereților cu posibilitatea de
a edita și a verifica orice modificare.

Grinzi continue
Programul este conceput
pentru a efectua analiza structurală,
dimensionarea și verificarea grinzilor continue
din beton armat și profile laminate, sudate sau
formate la rece (cu diferite configurații ale
planșeelor) cu ajutorul introducerii geometriei și a
cazurilor de încărcări. Oferă următoarele beneficii:
• Asistent de introducere și editor a datelor de
intrare.
• Breviar de calcul pentru verificarea la starea
limită ultima (SLU) și planșele de execuție cu
armarea elementelor.
• Coduri de proiectare naționale și
internaționale printre care: Eurocode 2 (RO),
Eurocode (EU), IS 456:2000 (India),
ACI 318M-08 (SUA), Eurocode 3 (EU),
IS 800:2007 (India).

Podeţe dalate
Analiza structurală, dimensionarea și
verificarea podețelor dalate folosite ca
subtraversări, pasaje și lucrări de evacuare a apelor.
• Geometria: rectangulară sau trapezoidală (cu
una sau mai multe celule și diferite tipuri de aripi)
cu posibilități nelimitate de trasare poligonală în
plan și elevație.
• Încărcări din trafic: în orice poziție (conține
librărie de încărcări date de convoaie de vehicule) cu reprezentare grafică a axului convoiului și
distanțele dintre încărcări. Încărcări pe fâșii definite
de utilizator și altele.
• Calculul eforturilor tinând cont de comportarea
elementelor de tip diafragmă rigidă (thick shell) cu
elemente finite, care ia în
considerare deformația dată
de forța tăietoare.
• Reprezentare 3D a eforturilor și deplasărilor și
afișarea deformatei pentru orice caz de încărcare.
• Dimensionarea armăturilor în toate elementele podețului dalat (placa inferioară și superioară,
placa intermediară, aripi care pot fi împărțite în
segmente astfel încât să varieze înălțimea și
geometria fundațiilor). Orice modificare poate fi
editată și verificată.
• Planșe de execuție și breviare de calcul:
conțin datele de intrare și rezultatele analizei structurale, detalierea tuturor elementelor podețului și
cantitățile de materiale.
• Coduri de proiectare naționale și internaționale.
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