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Интегрирани програми

Пакетът от програми GEO5 е предназначен за решаване на различни 

геотехнически проблеми. GEO5 приложенията са интегрирани, което позволява 

анализите на резултатите от една програма да бъдат използвани в друга. 

Това разширява обхвата на проблемите, които могат да бъдат анализирани, 

подобрява точността и спестява време.

Общи характеристики 
на GEO5

Геотехнически  софтуер 
за широк обхват  
от анализи

Модулна система с ниски разходи

Пълният пакет GEO5 е на разположение на специално намалена цена. Aлтернативно индивидуални програми могат да бъдат закупени според изискванията за 

конкретни проекти. Много потребители започват с една програма необходима в момента и постепенно закупуват повече модули в зависимост от техния 

бюджет.

Можете също така да се възползвате от отстъпки за количества.

Образователна версия

Fine осигурява версия на софтуер GEO5 за образователни цели в училищата, университетите и други академични институции на много изгодни цени. 

Пълната версия на всички GEO5 програми е достъпна с неограничен брой лицензи (места) с последните подобрения и безплатна техническа поддръжка.

За Fine

GEO5 е резултат от над 20 години развитие. Придобивайки GEO5 вие се присъединявате към увеличаваща се група (2800+) от потребители в над 80  

Софтуерът GEO5 работи със стандартите за проектиране съгласно EN 1997 Еврокод 7: Геотехническо проектиране и националните приложения за

повечето европейски държави.

страни по света, включително практикуващи инженери, университетски преподаватели, научни работници и студенти.

Посетете http://www.finesoftware.eu/download/demo/ за да получите копие от последната версия на GEO5.

GEO5 demo version

Visit http://www.finesoftware.eu/download/demo/ to obtain your copy of the latest version of GEO5.

Използвайки Метода на крайните 
елементи FEM и аналитични методи

Cъвместимост със стандартите

Програмите GEO5 отговарят на стандартите и практиките в много 

държави. Те се основават на общи и добре познати теории; само формата 

на окончателната проверка зависи от индивидуалните стандарти и 

държавата. Всички приложения позволяват проверка на структури според 

теорията на граничните състояния или факторите за безопасност. Всяко 

намаляване на факторите, анализите на коефициенти и др. може да се 

задава ръчно от потребителя. GEO5 е съвместим с Eurocode 7 (EN 1997-1) и 

LRFD (AASHTO стандарт). Програмите позволяват използването на всички 

проектни подходи, стандартни или частични потребителски фактори, 

всички проектни ситуации и т.н. 

Прилагането на националните приложения зависи от състоянието на 

стандартизацията в отделните страни и се актуализира редовно.

Aналитични решения и метод на крайните елементи

Повишаване безопасността на дизайна с помощта на две независими решения 

– аналитични и на крайните елементи. Аналитичният метод на изчисление 

(например стабилността на склоновете) позволява на потребителите да 

проектират и проверяват структурите бързо и ефективно. Проектираните 

структури могат да се прехвърлят в програмата FEM, където се извършва 

общ анализ на структурата чрез метода на крайните елементи. Това не 

само спестява време, но и сравнява две независими решения, което води до 

повишаване безопасността на дизайна.
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Стабилност  на откоси
Подпорни  стени 
Слягане
Основи
Фундаменти
Подземни  съоръженияПерсонализиран графичен доклад 

Програмите позволяват лесно да се генерират графичен и текстов изход. 

Доклад за структурен анализ се генерира чрез меню, което позволява 

вмъкване на графичен изход (фигури). Можете да добавите една или повече 

фигури в списъка с картини. Всяко изображение може да се редактира, 

разширява или  оцветява. Фигурите автоматично се вмъкват в доклада и се 

обновяват при всяка промяна на входните данни. Винаги обновените 

документи могат да се отпечатат в RTF или PDF формат.

Старт Консулт ЕООД - Старт Консулт е българско-германска консултантска инженерингова 

компания, създадена през 2007 г. 

Основните дейности на компанията са:

• Геоложки проучвания

• Геофизични проучвания

• Геотехнически консултации

Лесно и контролирано въвеждане на данни 

В повечето приложения можете да проектирате и проверявате структура 

в рамките на един час без специална подготовка. Когато след кратко 

прекъсване се върнете на работа вие инстинктивно знаете как се въвеждат 

данните и се използва програмата. Всяка промяна на входните данни веднага 

се показва на екран, който ви дава пълен контрол на процеса.



20+програми

  Терен

•  Създаване на цифров модел на терена чрез въвеждане на точки, граници и 
сондажи

• Входно-изходни данни в TXT или DXF формат и геодезични измервания
• Изчисляване на изкопни и насипни обеми
• Опростено въвеждане на структурите и класификация
• Моделиране на геотехнически слоеве използвайки сондажи
• Моделиране на подземното водно ниво
• Лесен графичен 3D интерфейс, чертеж на контурни линии
• Експорт на данни към други GEO5 програми
• Контролно меню към други модули на GEO5

Устойчивост на откоси

•  Контролен анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1,  
класически подход (гранични състояния, коефициент на сигурност)

• Лесно въвеждане на геометрията на пластовете
• Вградена база данни за почви и скали
•  Бърза и надеждна оптимизация на цилиндрични и многоъгълни плъзгателни 

повърхнини
•  Произволен брой на допълнителни товари приложени върху съоръженията 

(лентово, трапецовидна, концентрирано натоварване)
• Произволен брой на анкерите
•  Присъствие на вода моделирано чрез подпочвено ниво на водите или използвайки 

изолиниите на поровото налягане
• Бърз анализ на спускането
• Натоварване от земетръс
• Анализ на ефективни и общи параметри на почвите
•  Задаване на ограниченията на оптимизацията при дефиниране на плъзгателните 

повърхнини
• Импорт и експорт на данни в DXF формат

Устойчивост на скални откоси

• Плъзгане по прави или полигонални хлъзгателни повърхнини
• Клиновидно хлъзгане
• Материални модели според теорията на Mohr-Coulomb, Hoek-Brown и Barton-Bandis
• Гладки, грапави и стъпаловидни повърхнини на плъзгане
• Лесно въвеждане на блокова геометрия
• Произволен брой анкери и допълнителни натоварвания (ивични, трапецовидни, 
линейни)
• Моделиране на водата в пукнатините и пукнатини предизвикани от опън
• Моделиране на натоварване от земетръс

Проектиране на укрепителни стени Проверки на укрепителни стени

•  Точно моделиране на поведението на конструкцията по време на 
строителството чрез метода на еластопластично нелинеен анализ

• Лесно въвеждане на геометрията (пилотни стени, подпорни стени, пилоти и др.)
• Вградена база данни на параметрите на почвата
• Анализ на шлицови съоръжения (анкерирани, с подпори и неанкерирани)
•  Произволен брой на допълнителни товари приложени върху съоръженията (ивични, 

трапецовидни, концентрирано натоварване)
• Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения
• Проверка на вътрешната стабилност на анкери
• Обща форма на терена зад конструкциите
• Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
• Прилагане на определени сили и моменти
•  Проверка на общата устойчивост на стените с помощта на програмата  

стабилност на откосите

  Пилоти

• Анализ на вертикалната носимоспособност (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2, Метод на 
  ефективните напрежения)
• Линейна и нелинейна крива на натоварване (Poulos, Masopust)
•  Изчисляване на кривата на слягане при натоварване чрез Метода на крайните 

елементи (FEM)
•  Анализ за проверка чрез EN 1997-1 или класическите подходи (гранични състояния, 

коефициент на сигурност)
• Отчитане влиянието на пилотната технология
• Различни форми на профилите на пилотите (правоъгълна, I - профил, кръст)
• Възможност за промяна на цилиндричния диаметър на пилота в дълбочина
•  Определяне на модула на подземна реакция около пилота според Vesic, Mattlock и 

Rees, CSN или чрез въвеждане на данни от ползвателя
• Негативно триене
• Проектиране на подсилени бетонни профили (съгл. EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, 
  ACI, GB, SNIP, CSN)

Плоски фундаменти

• Вертикална или хоризонтална носеща способност (EN 1997-1, IS, Brinch-Hansen...)
• Различни теории на анализ на слягането
•  Контролиращ анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1, LRFD или 

класическите методи (гранични състояния,коефициент на сигурност)
•  Проектиране на стоманобетонни конструкции (според EN 1992 (EC2), CSN, BS, 

PN, IS, ACI, GB, SNIP)
•  Форми на фундаментите - центричен, ексцентричен, стъпаловидно центричен, 

кръгъл и др.
• Автоматично проектиране на фундамента
• Въвеждане на почва с различни слоеве
• Моделиране на пясъчно-чакълеста възглавница
• Анализ на фундаментите при дренирана, недренирана и скална почва

Ъглова подпорна стена Масивна подпорна стена Устои на мостове

Кейови стени Габиони Зидана подпорна стена

•  Контролният анализ може да се извърши чрез EN 1997-1, LRFD или класическите 

Изчисляване на основните видове земен натиск (активен, пасивен и натиск в

покой), действащи върху произволна избрана структура /конструкция.

Основни характеристики:

подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)
•  Анализ на стабилитета (преобръщане, плитко хлъзгане, носимоспособност на 

основата)
•  Проектиране на стоманобетонни конструкции (съгл. EN 1992 (EC2), CSN, BS, PN, 

IS, ACI, GB, SNIP)
•  Въвеждане на почва с различни слоеве, вградена база данни с параметрите на 

почвата
•  Произволен брой на допълнителните товари приложени върху съоръженията 

(ивично, трапецовидно, концентрирано натоварване)
• Произволен брой на добавените сили (от анкери, защитни стени и др.)
• Моделиране на водата пред и зад строителните съоръжения, артезиански води
• Различни типове напрежения пред съоръженията (в покой, пасивно ...)
• Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
•  Проверка на външната стабилност на стената чрез програмата стабилност на 

откосите
•  Анализ на носимоспособността на земната основа чрез модула Spread Footing 

program

  Стени от армиран насип

Земен натиск  

• Интегрирана база данни от различни видове геомрежи

•  Различни типове на лицевия наклон: посредством типови блокове в лицевата 
повърхност на стената, наклони с една повърхнина или наклони с берми, 
включващи защитно покритие по избор

•  Анализ на вътрешната стабилност - хлъзгане на армирания блок от почва и 
геомрежа спрямо общия обем на насипа, проверка за скъсване и изскубване на 
геомрежата 

•  Проверка на общата устойчивост по кръгово-цилиндрични повърхнини (Bishop, 
Spencer)

Почвени гвоздеи

•  Контролиращият анализ може да се извърши използвайки EN 1997-1, LRFD или 
класическите подходи (гранични състояния, коефициент на сигурност)

•  Произволен брой на допълнителните товари приложени върху съоръженията 
(лентово, трапецовидно, концентрирано натоварване)

• Анализ на фолиацията на почвата
• Натоварване от земетръс (Mononobe-Okabe, Arrango)
•  Задаване на ограниченията на оптимизацията при дефиниране на плъзгателните 

повърхнини

Слягане на фундаменти

•  Теории за анализ на слягането (Janbu, Buismann, използвайки индекс и коефициент 
на компресия, вторично слягане според Ladde)

•  Редукция на засегнатата зона, базирайки се на теорията за здравината на 
конструкцията като процентна от геостатичното напрежение или посредством 
несвиваемата подпочва

•  Анализ на слягането чрез Оедометрични модули определени чрез оедометричната 
крива на натоварване

•  Произволен брой на допълнителните товари приложени върху съоръженията 
(ивично, трапецовидно, концентрирано натоварване)

  Пилоти CПT

•  Анализ на крайната носимоспособност и съпротивлението на триене на 
пилотите 

•  Стандарти и теории EN 1997-2, NEN 6743, LCPC (Bustamante), 
  Schmertmann

• Импорт на CПT тестовете в TXT формат, gINT формат или NEN стандарт

• Пресмятане на негативното триене

• Изчисляване на граничната крива на натоварване 

  Група пилоти

• Aнализ на група пилоти (общо фундиране, обща плоча)

• Анализ на група пилоти по метода на крайните елементи (FEM)

• Възможност за автоматично изчисляване от параметрите на почвата

• Анализ на пилотите в несвързани почви (NAVFAC, Effective stress, CSN)

• Анализ на вертикалната носимоспособност в кохезионни почви 

•  Анализ на слягането на група пилоти в свързана почва като приведена стойност 
спрямо фундирането

•  Анализ на вертикалната носеща способност на група пилоти в свързана почва 
като твърд блок

  Греда върху еластична основа

• Winkler – Pasternak подпочви (параметри C1, C2)

•  Изчисляване на константите на  C1, C2 използвайки деформационните 
характеристики на слоестите почви

•  Типове натоварване, включително сила, моментно, ивично и трапецовидно 
натоварвания

• Произволен брой на случаите на натоварване и комбинациите

• Автоматично генериране на комбинации съгласно EN 1990

Програми GEO5 за геотехническо 
проектиране и анализ
Геотехническият софтуерен пакет GEO5 е лесен и мощен инструмент за решаване 

на геотехнически проблеми. Програмите са базирани на традиционни аналитични 

методи и метода на крайните елементи (FEM).

Метод на крайните 
елементи

Аналитичните програми GEO5 ви позволяват да проектирате и 
проверявате най-често срещаните геотехнически структури бързо 
и ефективно. 
Програмите са базирани на добре познати и широко приети теории 
подобрени в някои случаи чрез определени техники. За яснота и 
лесно използване всяка програма решава определена задача.

Аналитични решения

Програмите за анализ на геотехнически задачи използвайки 

метода на крайните елементи (МКЕ) позволяват на 

потребителя да моделира прецизно поведението на почвите 

и тяхната структура. Те се занимават с въпроси, които 

не могат да бъдат решени с помощта на стандартните 

методи за анализ.

МКЕ

Програмата е приложима при решаването на широка гама от геотехнически 

проблеми, като например слягане на терен, разслояване и укрепване на 

конструкции, устойчивост на откоси, фундаментни греди (греда на еластична 

основа) и др.

•  Mоделиране на материала (линеарен еластичен модел, модифициран линеарен 

еластичен модел, Mohr-Coulomb модел, Drucker-Prager модел, Cam Clay модел)

• Вградена геометрична корекция на модела, автоматичен генератор на мрежа

• Автоматично генериране на мрежата на крайните елементи 

• Греди и контактни елементи

• Aнкери, геотекстили, георешетки

• Допълнително натоварване (ивично, трапецовидно, линейно)

• Входящ / изходящ воден поток или порово налягане

• Анализ на стабилното състояние на водния поток

  Фундаментни плочи

Програмата извършва анализ на фундамента и покривните плочи с всякакви форми

•  Aвтоматично генериране на мрежа от триъгълни или четириъгълни елементи със 

сгъстяване на мрежата около точки или линии

• Mоделиране на подпочва или напластен фундамент под плочата

•  Опростено представяне на греди използвайки параметрите от напречните 

разрези

• Натоварване от въведени сили или премествания

• Произволен брой товарни състояния

• Aвтоматично генериране на комбинации (EN 1990)

• Определяне на необходимата армировка при огъване и срязване

• Импорт-експорт на данни в DXF формат

  Tунел *

• Две опции за моделиране на крепеж-групови елементи или стандартни

• Корекция на топологията и генерирането на мрежа е напълно автоматично

• Неограничен брой етапи при изпълнение на конструкцията

•  Отчитане на фактора разтоварване в отговор на 3D поведение на масива по 

време на изкопните работи (последователно прокарване на тунели)

•  Графично изобразяване на разпределението на вътрешните усилия по 

действащите части на крепежа 

Подземна вода

Модулът служи за извършване на анализ на стабилното състояние на водата 

течаща през обемното тяло.

•  Възможност за представяне на частично пропускливи повърхнини (контакти) и 

греди

•  Ясно представяне на разпределението на поровото налягане, скоростта на 

потока и нивото на подпочвените води

• Логаритмично – линеен модел и модел на Van Genuchten 

• Линия на водоупор

• Точкови хидравлични гранични условия

* Модулът не се предлага отделно – 

необходима е FEM програма.

• Общ почвен слой на средата

• Въвеждане на почвени слоеве на средата

• Вградена база данни с параметри на почвата

• Произволен брой допълнителни товари, приложени върху съоръженията

   (ивично, трапецоидално, концентрирано натоварване)

• Моделиране на вода пред и зад строителните съоръжения, моделиране на

   артезиански вода

• Обща форма на терена зад конструкциите

Програмата анализира и определя формата на пропадане над подземните

галерии, като има за цел и изчисляване на щетите на сградите, разположени

в засегнатия район

Основни характеристики:

Пропадане на терена над галерии

• Анализ на пропадането използвайки метода за загуба на обем (Volume Loss

   Method) или класически теории (Peck, Limanov, Fazekas)

• Установяване формата на пропадането използвайки Gauss или Aversin 

   приближения

• Може да моделира последователността на изкопните дейности при тунели

   с няколко тръби

• Оценка на щетите на сградите

Програмата се използва за проектиране и извършване на проверки на

укрепителни стени изградени от сглобяеми елементи на Redi-Rock, Inc (USA).

Основни характеристики:

Стени от сглобяеми елементи

• Анализ на стабилитета (преобръщане, плитко хлъзгане, носимоспособност

   на основата)

• База данни на блоковете произведени от Redi-Rock Inc.

• Анализ според ръководтсво NCMA, включващ концепцията за еластични

   връзки във височина

• Анализ според модел с коефициент на устойчивост на натоварването

• Анализ според теорията на граничните състояния или коефициент на сигурност

Анализ на пространствения земен натиск по вертикална кръгова шахта

и определяне на вътрешните усилия

Основни характеристики:

Шахти

• Изчисляване на натоварване върху гъвкави, полутвърди и твърди шахти

• Прилагане на пространствен земен натиск според V.G. Berezantsev, Cheng & Hu

• Корекция на равномерно разпределен товар, съгласно стандарти DIN V 4034-1

   или СНиП II-94-80

• Проектиране съгласно Еврокод

Изследване на реологично деформационените процеси и слягане във времето

под фундаменти, насипи и повърхностни товари във времето. 

Основни характеристики:

Консолидация 

• Изчисляване на деформациите на почвата и слягането във времето, причинено

   от външно натоварване

• постоянно или времево зависимо натоварване

• множество строителни състояния

Анализ на просмукването на подземната вода, течаща през обемното тяло.

Основни характеристики:

Подземна вода 

• Логаритмично –линеен модел и модел на Van Genuchten 

• Линейни хидравлични гранични условия 

• Точкови хидравлични гранични условия 

• Възможност за представяне на частично пропускливи повърхнини 

• Ясно представяне на разпределението на поровото налягане, скоростта

   на потока и нивото на подпочвените води


