
FAQ 1 - 3 

 

 

 

24-01-2019 

 www.topinformatica.pt   

 

CYPECAD 

RELAÇÃO DE ARQUIVOS DAS 
TABELAS DE ARMADURA 

 

Os ficheiros das tabelas de armaduras do programa estão situados na diretoria C:\Users\(nome do 
computador)\AppData\Roaming\CYPE Ingenieros\v2018\config. Têm para cada norma uma 
extensão diferente. No caso de Portugal e para o regulamento REBAP, a extensão dos ficheiros é n02. 

abai0100.n02 -> Inferior para maciços de pilares  

abas0100.n02 -> Superior para maciços de pilares  

losi0100.n02 -> Inferior para lajes maciças  

loss0100.n02 -> Superior para lajes maciças  

reti0100.n02 -> Inferior para lajes fungiformes aligeiradas  

rets0100.n02 -> Superior para lajes fungiformes aligeiradas  

unis0100.n02 -> Superior para lajes vigotas  

punz0100.n02 -> Punçoamento  

piel0100.n02 -> Alma em vigas  

vinf0100.n02 -> Inferior para vigas  

vscp0100.n02 -> Superior em patilha para vigas com armadura de montagem  

vscr0100.n02 -> Superior recta para vigas com armadura de montagem  

vssp0100.n02 -> Superior em patilha para vigas sem armadura de montagem  

vssr0100.n02 -> Superior recta para vigas sem armadura de montagem  

estr0100.n02 -> Estribos para vigas  

mo010100.n02 -> Montagem para vigas  

mp010100.n02 -> Porta-estribo para vigas  

loci0100.n02 -> Inferior para lajes de fundação  

locs0100.n02 -> Superior para lajes de fundação  

piec0100.n02 -> Alma em vigas de fundação  

cinf0100.n02 -> Superior para vigas  

cscp0100.n02 -> Inferior em patilha para vigas com armadura de montagem  

cscr0100.n02 -> Inferior recta para vigas com armadura de montagem  

cssp0100.n02 -> Inferior em patilha para vigas sem armadura de montagem  

cssr0100.n02 -> Inferiores recta para vigas sem armadura de montagem  

estc0100.n02 -> Estribos para vigas de fundação  

co010100.n02 -> Montagem para vigas de fundação  

cp010100.n02 -> Porta-estribo  
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ap010100.n02 -> Pilares  

panh0100.n02 -> Horizontal para paredes  

panv0100.n02 -> Vertical para paredes 

 

Explicação dos sufixos de um ficheiro de exemplo: 

 

 

Fig.  1  

 Quando se cria uma biblioteca especial e se adiciona à biblioteca geral do programa incrementam-se 
os dois últimos contadores. A partir da versão 2002 criou-se um novo tipo de tabelas de armaduras, 
cujo formato veio substituir os ficheiros comentados anteriormente. Neste formato, a tabela não está 
em ficheiro à parte. Quando o utilizador cria as suas próprias tabelas de armaduras, geram-se 
automaticamente os ficheiros, que são os seguintes:  

Tbmenpri.tab -> Armadura principal de consolas curtas  

Tbmenest.tab -> Estribos de consolas curtas  

Tbvgcort.tab -> Transverso de vigotas in situ  

Tbvgsitu.tab -> Positivos de vigotas in situ  

Tbvcentr.tab -> Vigas de equilíbrio  

Tbvatado.tab -> Vigas lintéis  

Tbzapais.tab -> Armadura inferior e superior das sapatas isoladas e contínuas  

Tbpilot.bin -> Tabela de estacas 

No caso de tabelas de armadura para a norma Eurocódigo de pilares e vigas, aquando da exportação 
é pedido o nome do ficheiro ao qual será gravado as alterações às armaduras bem como a diretoria 
pretendida, como se exemplifica nas imagens seguintes: 
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Fig.  2  

 

Fig.  3  


