
O ELMOD®6 foi criado com base em pesqui-

sas atuais com u�liação do Heavy Vehicle 

Simulator (HVS) – equipamento u�liado 

para aplicação de cargas associadas à ação 

de tráfego, capaz de simular até 20 anos de 

deterioração das rodovias – e graças aos 

mais de 35 anos de experiência da Dynatest 

em consultoria mundial.

A partr dos dados obbdos pelo Falling 

Weight Deflectometer (FWD), o ELMOD®6 

u�lia métodos de retroanálise para gerar 

um panorama estrutural do pavimento, 

ELMOD6®

SOFTWARE

SIMULAÇÃO DE ATÉ 
20 ANOS DE 
DETERIORAÇÃO DAS 
RODOVIAS

levando em consideração o módulo de 

elas�cidade de suas diferentes camadas, 

através de uma interface rápida e prá� a. 

Além disso, o ELMOD®6 permite ao usuário 

definir a solução ideal de reabilitação e 

manutenção para uma seção de pavimento, 

bem como realizar uma análise de custo de 

vida de ciclos para cada opção de manuten-

ção e organizar as soluções de acordo com 

as relações custo/bene�cio.

 

O programa é capaz de simular as deflexões 

do pavimento, alterando manualmente os 

O empenho da Dynatest em apresentar soluções confiáveis 
em análise de pavimentos levou ao desenvolvimento do 
ELMOD®6, um dos mais modernos programa de análise 

mecanicista de pavimento disponível no mercado.
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VANTAGENS

ELMOD6®

· Interface estrutural, com controle das 

caracterís� as dos materiais aplicados;

· Processamento GPR automá� o, 

inclusive com definições de seção;

· Determina as alterna� as de reabilita-

ção mais adequadas;

· Considera a influência das condições 

ambientais locais nos materiais 

aplicados;

· Determina efeitos de sobrecarga, 

facilitando a previsão de custos adicio-

nais de manutenção e restauração;

· Permite comparar cenários de reabi-

litação em um período de 20 a 25 

anos;

· Total compa�bilidade om arquivos 

gerados pelo Falling Weight 

Deflectometer;

· Podem ser incluídos parâmetros de 

desempenho como rugosidade, 

profundidade de trilha de roda, ade-

rência e condição visual de super�cie;

· O módulo PCN inclui uma base de 

dados de mais de 100 aeronaves, 

sendo que o usuário pode interagir 

com parâmetros como propriedades 

do material, tráfego, entre outros.

PERMITE O 
PLANEJAMENTO DE 
INTERVENÇÕES NO 
PAVIMENTO

módulos e outros parâmetros de cada 

camada, além de permitr calcular as 

tensões crí� as e as tensões nas interfaces 

de camada. É possível optar entre três 

módulos de análise: elementos finitos 

(FEM), teoria da elas�cidadelinear (LET) e 

modelos próprios do ELMOD®6 com fatores 

de ajustes (MET).

O programa oferece ainda um módulo para 

calcular os valores de ACN/PCN, através dos 

parâmetros de deformabilidade obtdos 

pelos equipamentos de FWD/HWD, com 

base nos métodos utlizados pela ICAO 

(Interna�onalCivil AAvia�oOrganiziza�on) e 

FAA (Federal Avia�onAdminisstra�on). Os 

parâmetros que definem propriedades do 

material e tráfego são editáveis pelo 

usuário.


