FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei STATICA CONSTRUCŢIILOR 1
Anul de studiu II

Semestrul 3

Regimul disciplinei Ob

Tipul de evaluare finală E
Numărul de credite 6

Total ore studiu
individual 52

Total ore din planul de învăţământ 140

Total ore pe semestru 70

Titularul disciplinei Prof.univ.dr.ing.Daniela Filip Văcărescu
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Catedra de
Discipline
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Profilul
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Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ

Total 70
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L

P

Specializarea Construcţii Civile Industriale şi Agricole

Competenţe generale (Specificate in fisa specializarii)
Competenţe
specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere Cunoaşterea tipurilor de structuri:grindă dreaptă,grindă
înclinată,grinzi cu console şi articulaţii,cadre static determinate,arce,grinzi cu zăbrele,a
încărcărilor care apar şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei:rezemări,reacţiuni,eforturi,metode de calcul
2. Explicare şi interpretare Explicarea noţiunilor legate de determinare statică,metode
de calcul şi interpretarea condiţiilor de echilibru aplicate în calculul structurilor, precum şi
modul în care conceptele teoretice se regăsesc în alcătuirea structurii de rezistenţă
3. Instrumental – aplicative Proiectarea raţională a structurilor de construcţii,calculul
eforturilor şi deformaţiilor produse de acţiuni fixe,efectul reazemelor înclinate,efectul
înclinării grinzii etc.Se învaţă modul de calculul eforturilor pentru structurilor enumerate
astfel încât acestea să poată fi dimensionate utilizând relaţii de calcul în tensiuni.
4. Atitudinale Pe lângă participarea la propria dezvoltare profesională,studentul învaţă să
gândească rezolvarea problemei,să se implice în găsirea altor soluţii tehnice,să lucreze
cu colegii pentru o posibilă soluţie optim care poate fi chiar o altă variantă de alcătuire a
structurii.
Programa analitica
Tipul activitatii
CURS

Continutul
1. Introducere în statica
structurilor de
construcţii
1.1. Obiectul staticii.
Scurt istoric
1.2. Echilibru
static,echilibru
elastic

Ore
alocate
3

3

1.3. Schematizarea
acţiunilor,reazemelor
,legarea invariabilă a
elementelor
structurale în
plan,tipuri de
structuri de
construcţii
2. Utilizarea condiţiei de
echilibru static la
calculul structurilor
plane
2.1. Condiţia de echilibru
static exprimată
analitic
2.2. Calculul reacţiunilor
2.3. Definirea eforturilor
2.4. Condiţia de
determinare statică
3. Diagrame de eforturi la
structuri alcătuite din
bare drepte
3.1. Relaţii diferenţiale
între acţiuni şi
încărcări
3.2. Grinda simplu
rezemată,simplu
rezemată cu console
,bara încastrată
3.3. Grinzi drepte cu
reazem înclinat
3.4. Grinzi înclinate cu
forţe concentrate şi
distribuite
3.5. Grinzi cu console şi
articulaţii (Gerber)
3.6. Transmiterea
indirectă a
încărcărilor
3.7. Bare cotite şi cadre.
3.8. Utilizarea simetriei la
calculul cadrelor
4. Arce static determinate
4.1. Definiţii. Relaţii
diferenţiale între
acţiuni şi încărcări
4.2. Arcul cu trei
articulaţii cu
încărcări verticale şi
orizontale
4.3. Arce de coincidenţă
4.4. Arcul cu tirant
5. Structuri plane alcătuite
din bare articulate la
noduri – Grinzi cu

12

6

6

6

6

zăbrele
5.1. Terminologie,ipoteze
simplificatoare,clasifi
cări
5.2. Metode
pentru
calculul analitic al
eforturilor în bare
(metoda
izolării
nodurilor,metoda
secţiunilor ),analogia
cu
eforturile
la
grinda
simplu
rezemată de aceiaşi
deschidere
şi
încărcare
5.3. Grinzi cu zăbrele cu
diagonale în K,grinzi
complexe
6. Utilizarea principiului
deplasărilor virtuale la
calculul structurilor
plane static determinate
6.1. Principiul
deplasărilor
virtuale
6.2. Centre instantanee
de rotaţie
6.3. Calculul
reacţiunilor şi
eforturilor
8. Deplasări
elastice
la
structuri alcătuite din
bare drepte cu secţiune
constantă
8.1. Deplasări produse
de forţe exterioare,variaţia de
temperatură,cedare de reazem
SEMINAR

Aplicatii conform
programei analitice a
cursului predat
Ponderea in
notare,
exprimată în %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile lacolocviu (evaluarea finală)

60

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

0

- testarea periodică prin lucrări de control

15

- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme

5
20

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, V. Lucrare scrisă pe grupe ,cu patru probleme
de rezolvat : diagrame de eforturi la grinzi, cadre,( bare cotite).Arce static determinate.Grinzi cu
zăbrele static determinate.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru
Determinarea reacţiunilor,trasatea diagramelor de eforturi pentru grinzi şi
nota 10
cadre
Calculul
reacţiunilor şi
eforturilor pentru
toate tipurile de
structuri
enumerate
Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse
studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
4
8. Pregătire prezentări orale
0
2. Studiu după manual, suport de curs

4

9. Pregatire examinare finală

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

4

10. Consultaţii

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

0

11. Documentare pe teren

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR

10

6. Realizare teme

10

13. Alte activităţi …

7. Pregătire lucrări de control

4

14. Alte activităţi …

12
4

12. Documentare pe INTERNET

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =52
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