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Despre acest manual 

GRAITEC vă oferă un tutorial multimedia pentru a vă ajuta să 
utilizaţi eficient diferite funcţii Advance. 

Tutorialul conţine instrucţiuni pas cu pas pentru crearea 
elementelor, a desenelor şi planşelor, instrucţiuni ce permit o mai 
bună înţelegere a funcţionalităţilor din Advance. 

Deoarece Advance utilizează comenzi AutoCAD® şi AutoCAD® 
Architecture, tutorialul implică şi lecţii de utilizare a acestora. 

Pe parcursul primelor 10 lecţii, veţi modela fundaţia unei clădiri cu 
două lifturi. 

În următoarele două lecţii, pornind de la modelul obţinut veţi crea 
vederi şi planuri de armare. Desenele sunt completate apoi cu 
toate elementele vizuale necesare (cote, simboluri şi adnotaţii). 

Alte două lecţii sunt dedicate modulului de armare. Veţi învăţa să 
armaţi două dintre elementele de bază: un stâlp şi o grindă. 

In acest tutorial: 

Lecţia 1: Crearea unei grile 

Lecţia 2: Definirea proprietăţilor unei clădiri 

Lecţia 3: Crearea stâlpilor fundaţiei 

Lecţia 4: Crearea pereţilor 

Lecţia 5: Crearea grinzilor 

Lecţia 6: Crearea plăcilor 

Lecţia 7: Crearea rampelor 

Lecţia 8: Crearea golurilor 

Lecţia 9: Crearea puţului liftului 

Lecţia 10: Crearea etajelor superioare şi 
inferioare 

Lecţia 11: Crearea desenelor 

Lecţia 12: Crearea cotelor 

Lecţia 13: Armarea unei grinzi 

Lecţia 14: Crearea unei planşe 
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Cum să utilizaţi acest manual 

 

Puteţi să parcurgeţi acest tutorial pas cu pas şi să creaţi modelul "de la zero", sau puteţi să studiaţi orice lecţie 
doriţi selectând desenul cu numărul corespunzător de pe DVD-ul. 

Fiecare lecţie este prezentată într-un fişier .avi. 

Notă: Toate desenele utilizate în acest tutorial se găsesc în folderul Tutorial-DWG. Înainte de a începe 
lucrul, vă recomandăm să faceţi o copie de siguranţă. 

 

Acest tutorial nu explică toate funcţiile şi comenzile Advance. Pentru mai multe detalii, apelaţi sistemul de help 
online. 
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Lecţia 1: Crearea unei grile 

În această lecţie, veţi crea o grilă ce urmează să fie folosită în următoarele lecţii ale acestui tutorial. 

Veţi învăţa: 

 Să creaţi o grilă 

 Să definiţi numărul de axe şi distanţele dintre acestea folosind bara de proprietăţi 

 Să modificaţi reprezentarea grilei 

 Să modificaţi numerotarea axelor grilei 

Următoarele exemple descriu crearea unei grile cu axe în direcţiile X şi Y, cu distanţele date în Figura 1. 

 

Figura 1: Grila 

Pasul 1: Crearea unei grile 

O grilă este formată din axe în direcţiile X şi Y şi ajută la amplasarea elementelor clădirii în plan. Grila este 
creată prin definirea unui punct de origine şi a unui unghi de rotaţie. 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Grilă, clic pe butonul . 

2. În linia de comandă, introduceţi coordonatele originii grilei: 0,0,0. Apăsaţi Enter. 

3. În linia de comandă, introduceţi unghiul de rotaţie: 0. Apăsaţi Enter. 

Este creată o grilă având numărul implicit de axe în direcţiile X şi Y. 
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Pasul 2: Setarea distanţelor dintre axe utilizând bara de proprietăţi 

1. Clic pe grilă pentru a o selecta. 

2. În bara de proprietăţi, modificaţi numărul de axe în direcţia -X şi -Y specificând numărul de spaţii dintre axe 
şi distanţa dintre două axe ale grilei. 

 În câmpul Pe axa X, introduceţi 3x6 1x2.5 (un grup de axe constând în 3 spaţii de 6 m şi un spaţiu de 
2.5 m pe direcţia X. 

 În câmpul Pe axa Y, introduceţi 2x4 2x3.5 1x1.5 (un grup de axe constând în 2 spaţii de 4 m, 2 spaţii 
de 3.5 m şi un spaţiu de 1.5 m pe direcţia Y. 

 

Figura 2: Setarea distanţelor în bara de proprietăţi 

3. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

Notă: După fiecare editare în bara de proprietăţi, apăsaţi Enter. 

Pasul 3: Modificarea numerotării grilei 

Axele unei grile sunt etichetate cu litere sau cu numere, pornind de la o valoare (literă) dată. Etichetele axelor 
grilei, atât textul cât şi chenarul, pot fi amplasate cu un unghi de rotaţie. 

În acest exemplu, axele in direcţia X sunt etichetate cu numere înscrise în pătrate. 

1. Clic pe grilă pentru a o selecta. 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În fereastra de proprietăţi, selectaţi pagina Etichete şi efectuaţi următoarele setări. 

În zona “Încadrare şi texte“: 

 Din lista derulantă Alegerea axei, selectaţi Axa X pentru a numerota axele în direcţia X. 

 Din lista derulantă Tip încadrare, selectaţi Pătrat. 

 Din lista derulantă Unghi, selectaţi 0° pentru unghiul de rotaţie al etichetei. 

 Din lista derulantă Poziţie, selectaţi La stânga şi la dreapta pentru a eticheta ambele extremităţi ale 
axelor. 

În zona “Numerotare“, selectaţi următoarele opţiuni: 

 Din lista derulantă Direcţie, selectaţi De jos în sus pentru ca numerotarea să înceapă cu axa cea mai de 

jos. 

 Din lista derulantă Tip, selectaţi 1 2 3 4 … pentru a eticheta axele cu numere. 

 În câmpul Start, introduceţi valoarea de la care începe numerotarea: 17. 

 

Figura 3: Pagina Etichete – Opţiuni de numerotare 
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Procedaţi în acelaşi mod pentru a numerota axele în direcţia Y: 

 Din lista derulantă Alegerea axei, selectaţi Axa Y pentru a numerota axele în direcţia Y. 

În zona “Numerotare“, definiţi următoarele opţiuni: 

 Din lista derulantă Tip, selectaţi A B C D… pentru a 
eticheta axele cu litere. 

 În câmpul Start, introduceţi litera de la care începe 
numerotarea: C. 

 

Figura 4: Opţiuni de numerotare pentru axele în 
direcţia Y 

4. Clic <OK>. 

Notă: Efectul modificărilor din fereastra de proprietăţi este vizibil numai după ce apăsaţi <OK>. 

Axele în direcţia Y sunt etichetate cu litere de la C la G iar axele în direcţia X sunt etichetate la ambele 
extremităţi, cu numere de la 17 la 22, înscrise în pătrate. 

 

Figura 5: Axe numerotate 

Pasul 4: Modificarea etichetelor axelor grilei 

Puteţi redenumi axele utilizând o etichetă similară. În acest exemplu, modificaţi etichetele axelor G şi 22. 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Grilă, clic pe butonul . 

2. Clic pe axa G. Axa este marcată în culoarea roşie şi apare un meniu contextual. 

3. Selectaţi F' din meniul contextual. 

Axa selectată este etichetată cu F'. 

În acelaşi mod, redenumiţi axa 22 cu 21'. 

 

 

Figura 6: Renumerotarea axelor G şi 22 

 

Figura 7: Axele redenumite 
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Lecţia 2: Definirea proprietăţilor unei clădiri 

Pe parcursul acestei lecţii, veţi denumi clădirea şi veţi defini înălţimea implicită a unui etaj ce va fi aplicată apoi 
fiecărui nou etaj creat. În plus, cele două etaje create implicit vor fi redenumite. 

Veţi învăţa să setaţi: 

 Proprietăţile clădirii 

 Proprietăţile etajelor 

 Opţiunile de personalizare 

 Unităţile de lucru 

 

Figura 8: Etajele clădirii 

Pasul 1: Definirea proprietăţilor clădirii 

Definiţi proprietăţile unei clădiri: nume, înălţime implicită a etajelor, altitudinea clădirii. 

1. În Pilot, clic  pentru a trece în modul Model. Etajele clădirii sunt afişate într-o structură arborescentă. 

2. Clic dreapta pe Clădire şi selectaţi Proprietăţi din meniul contextual. 

3. În fereastra de proprietăţi, efectuaţi următoarele modificări:  

 Numele clădirii: Tutorial. 

 Înălţimea implicită a etajelor: 3m. 

 Altitudinea: –6.950 m. 

 

Figura 9: Proprietăţile clădirii 

4. Apăsaţi <OK>. 

Pasul 2: Definirea proprietăţilor unui etaj 

Veţi redenumi cele două etaje ale clădirii. 

1. În Pilot, clic  pentru a trece în modul Model. 

2. Clic dreapta pe Etaj 1 şi selectaţi apoi Proprietăţi din meniul contextual. 
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3. În fereastra de proprietăţi, în câmpul Nume etaj, introduceţi noul nume al etajului: Subsol Nivel 2. 

Notă: Nu ştergeţi caracterul @ din denumire deoarece acesta permite calculul automat al înălţimii etajului. 

 

Figura 10: Redenumirea etajului 

4. Definiţi elevaţia etajului: 3 m. 

În acelaşi mod, redenumiţi etajul Subsol cu Fundaţie. 

 

Figura 11: Pilot -Etajele redenumite 

Pasul 3: Activarea managerului de layere 

Pentru a defini opţiunile generale ale proiectului, efectuaţi următorii paşi: 

1. În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe Proiect şi selectaţi Preferinţe utilizator din meniul contextual. 

2. În bara de instrumente Setări proiect, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de dialog Preferinţe 
proiect. 

3. Selectaţi pagina Denumire layere. 

4. Activaţi opţiunea Gestionează numele layerelor în mod automat. 

5. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 12: Fereastra de dialog “Preferinţe proiect” – pagina Denumire layere 
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Pasul 4: Definirea unităţilor de lucru 

Veţi defini unităţile de lucru. Unităţile de lucru apar în toate ferestrele de dialog şi se aplică proprietăţilor 
elementelor. Valorile selectate sunt specificate cu o anumită precizie. 

1. În bara de instrumente Setări Proiect, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de dialog pentru 
definirea unităţilor de lucru. Efectuaţi următoarele setări: 

 În coloana "Type", clic în linia corespunzătoare lungimii, şi alegeţi Metru. În coloana "Precizie", alegeţi 
formatul 0,00 (cu două zecimale).  

 În coloana “Tip”, clic în linia corespunzătoare dimensiunii secţiunilor şi alegeţi Centimetru. În coloana 
"Precizie", alegeţi 0. 

 În coloana “Tip”, clic în linia corespunzătoare dimensiunii golurilor şi alegeţi Centimetru. În coloana 
"Precizie", alegeţi de asemenea 0. 

 Pentru Lungimi în extras, alegeţi precizia 0.00 (cu două zecimale). 

 Pentru Lungime plase sudate, alegeţi Centimetru şi precizia 0. 

2. Clic Aplică. 

  

Figura 13: Fereastra de dialog “Definire unităţi de lucru” 
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Lecţia 3: Crearea stâlpilor fundaţiei 

În această lecţie, veţi crea stâlpi cu secţiuni dreptunghiulare, în formă de T şi L în etajul Subsol. 

Veţi învăţa: 

 Să creaţi stâlpi 

 Să modificaţi secţiunea unui stâlp 

 Să utilizaţi instrumente AutoCAD® pentru a ajusta poziţia stâlpilor sau pentru a-i copia 

 Să utilizaţi instrumente AutoCAD® pentru a vizualiza modelul în 3D 

 

Figura 14: Stâlpii fundaţiei 

 Stâlpii sunt creaţi la intersecţia axelor, de aceea este util să activaţi modul Snap din AutoCAD®. 

Pasul 1: Crearea stâlpilor cu secţiune în formă de L 

Veţi crea stâlpi cu secţiune în formă de L la intersecţiile C17, F'17, F'21', C21' (colţurile). 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a selecta un alt tip de secţiune.  

3. În fereastra de proprietăţi, modificaţi dimensiunile secţiunii (înălţimea, lăţimea etc). 

 Din lista derulantă Material, selectaţi Beton prefabricat. 

 Din lista derulantă Tip, selectaţi Secţiune PF16 (în formă de L). 

 În coloanele Descriere şi Valoare, introduceţi valorile din Figura 15. 

 

Figura 15: Dimensiunile secţiunii în formă de L 

4. Apăsaţi <OK>. 

5. Poziţionaţi primul stâlp la intersecţia C21’ (colţul stânga-sus). 
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6. Clic pentru a defini un unghi de rotaţie de 90º (vezi Figura 18). 

7. Apăsaţi Enter. 

 

Figura 16: Crearea primului stâlp 

8. În acelaşi mod, creaţi stâlpi la intersecţiile F' 21’ (0º), F' 17 (270º)’ şi C 17 (180º). 

Unghiul de 
rotaţie 

0° 90° 180° 270° 

Rezultat 

  
  

Figura 17: Orientarea stâlpilor în funcţie de unghiul de rotaţie 

9. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

 

Figura 18: Stâlpi cu secţiune în formă de L 
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 Ajustarea poziţiei stâlpilor 

Utilizaţi comanda Move din AutoCAD® pentru a ajusta poziţia stâlpilor cu 20cm în direcţiile X şi Y astfel 
încât axele secţiunii să se suprapună peste axele grilei. 

1. Selectaţi stâlpii C21' şi C17. 

2. În linia de comandă, introduceţi m (Move) şi apăsaţi Enter. 

3. Specificaţi un punct de bază. 

4. Pentru a deplasa stâlpii, poziţionaţi cursorul în direcţia X şi introduceţi distanţa 0.20. 

  

Figura 19: Ajustarea poziţiei stâlpului C21’ 

5. Apăsaţi Enter. 

Procedaţi similar pentru a ajusta şi poziţia celorlalţi stâlpi cu 0.20 m în direcţiile X şi Y ca în Figura 20. 

 

Figura 20: Stâlpii în formă de L, după ajustarea poziţiei 

Pasul 2: Crearea stâlpilor cu secţiune în formă de T 

Veţi crea stâlpi cu secţiune în formă T, poziţionaţi cu diferite unghiuri de rotaţie. 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a selecta un alt tip de secţiune. 
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3. În fereastra de proprietăţi, selectaţi un tip de secţiune şi modificaţi dimensiunile. 

 Din lista derulantă Material, selectaţi Oţel/Beton/Lemn. 

 Din lista derulantă Tip, selectaţi T. 

 Modificaţi dimensiunile secţiunii: introduceţi 80 pentru înălţime şi lăţime şi 40 pentru Grosime centru 
şi Grosime. 

 

Figura 21: Dimensiunile secţiunii (în cm) în formă de T 

4. Apăsaţi <OK>. 

5. Poziţionaţi primul stâlp la intersecţia D21’. 

6. Definiţi un unghi de rotaţie de 0º. 

 

 

 

Figura 22: Primul stâlp cu secţiune în formă de T 

7. Creaţi stâlpi în următoarele intersecţii: C 20 (90º), F'20 (270º) şi D17 (180º). 

 

Figura 23: Crearea stâlpilor C20, F’20 şi D17 
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 La fel ca la pasul anterior, utilizaţi comanda Move din AutoCAD®  pentru a ajusta poziţia stâlpilor cu 
20 cm în direcţia X sau Y (după caz). 

 

Figura 24: Stâlpii cu secţiune în formă de T după ajustarea poziţiei 

Utilizarea comenzii AutoCAD® Copy 

Utilizaţi comanda Copy din AutoCAD®  pentru a crea noi stâlpi cu secţiune în formă de T. 

1. Încadraţi stâlpul C20 într-o fereastră de selecţie.  

2. În linia de comandă, introduceţi cp (copiere) şi apăsaţi Enter. 

3. Definiţi un punct de bază pentru stâlpul selectat, la intersecţia axelor. 

4. Clic pe intersecţiile C19 şi C18 pentru a crea stâlpii. 

 

Figura 25: Crearea stâlpilor C18 şi C19 
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Repetaţi comanda AutoCAD® Copy şi pentru a copia stâlpul F’20 la intersecţiile F'19 şi F'18. 

Apoi, copiaţi stâlpii D21' şi D17 la intersecţiile E21' şi E17. 

1. Selectaţi stâlpii D21’ şi D17. 

 

Figura 26: Selectarea stâlpilor D21’ şi D17 

2. În linia de comandă, introduceţi cp (copiere) şi apăsaţi Enter. 

3. Definiţi un punct de bază pentru stâlpul selectat, la intersecţia D21' . 

4. Clic pe intersecţiile E21’ şi E17’ pentru a crea stâlpii. 

 

Figura 27: Crearea stâlpilor E21’ şi E17 
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Pasul 3: Crearea stâlpilor cu secţiune dreptunghiulară 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a selecta un alt tip de secţiune. 

3. În fereastra de proprietăţi, selectaţi un tip de secţiune şi modificaţi dimensiunile. 

 Din lista derulantă Material, selectaţi Oţel/Beton/Lemn. 

 Din lista derulantă Tip, selectaţi secţiunea dreptunghiulară. 

 Modificaţi dimensiunile secţiunii: introduceţi 60 pentru Înălţime şi Lăţime. 

 

Figura 28: Dimensiunile secţiunii dreptunghiulare 

4. Apăsaţi <OK>. 

5. Poziţionaţi stâlpii la intersecţiile D18, D19 şi D20, cu un unghi de rotaţie de 0º pentru fiecare stâlp. 

6. Poziţionaţi ceilalţi stâlpi la intersecţiile E18, E19 şi E20. 

Figura următoare ilustrează rezultatul. 

 

Figura 29: Crearea stâlpilor D18, D19, D20 şi E18, E19, E20 
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 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

 

Figura 30: Vedere 3D a stâlpilor 
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Lecţia 4: Crearea pereţilor 

În această lecţie, veţi crea pereţi în Subsol. Pereţii exteriori sunt din beton, iar pereţii interiori sunt mai subţiri, 
din cărămidă. 

Veţi învăţa: 

 Să creaţi pereţi drepţi prin două puncte 

 Să creaţi pereţi continui 

 Să ajustaţi poziţia unui perete 

 Să modificaţi proprietăţile unui perete (de exemplu materialul, grosimea etc.) 

 Să utilizaţi bara de instrumente View din AutoCAD® pentru vizualizarea modelului 

 

Figura 31: Pereţii modelului 

Pasul 1: Crearea pereţilor prin două puncte 

Veţi crea patru pereţi drepţi, de-a lungul axei C, între stâlpii C21’, C20, C19, C18, şi C17. 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, introduceţi 40 cm pentru grosimea peretelui  şi apăsaţi Enter. 

3. Definiţi punctul iniţial al peretelui (stâlpul C21' -
mijlocul laturii inferioare). 

 

 

Figura 32: Definirea punctului iniţial al primului perete drept 

 



TUTORIAL - ADVANCE CONCRETE  
 

26  

4. Precizaţi punctul final al peretelui (stâlpul C20 – mijlocul laturii superioare). 

 

Figura 33: Definirea punctului final al primului perete drept 

5. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

În acelaşi mod, creaţi pereţi de-a lungul axei C: C20 – C19, C19 – C18, şi C18 – C17. 

 Folosiţi comanda Repeat din AutoCAD® pentru a repeta ultima comandă executată - în cazul 
acesta, grtcwall. 

 

Figura 34: Pereţi de-a lungul axei C 

Pasul 2: Crearea pereţilor continui 

Veţi crea un perete alcătuit din mai multe segmente, între stâlpii C 17, D17, E17, F'17, F'21' şi C21'. 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. Clic pe intersecţia C17 pentru a defini punctul iniţial al peretelui. 
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3. Clic pe intersecţia D17 pentru a defini punctul final al peretelui. 

 

Figura 35: Crearea unui perete între intersecţiile C17 şi D17 

4. Desenaţi pereţi dând clic în intersecţiile: E17,F'17, F'21' şi C21'. 

5. Apăsaţi Esc. 

 

Figura 36: Subsol – Stâlpi şi pereţi exteriori 

Pasul 3: Crearea pereţilor interiori cu grosime de 25 cm 

În cele ce urmează, veţi crea pereţi interiori, cu grosimea de 25 cm, între intersecţiile D21', D20, E20 şi E21 
(Figura 37). 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, introduceţi 25 pentru grosimea peretelui . 

3. Apăsaţi Enter. 

4. Definiţi punctul iniţial la intersecţia D21'. 

 

Figura 37: Definirea punctului iniţial la intersecţia D21' 
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Continuaţi să creaţi pereţi dând clic pe intersecţiile D20, E20 şi E21'. 

5. Apăsaţi Esc. 

 

Figura 38: Pereţi interiori 

Pasul 4: Crearea pereţilor interiori cu grosime de 30 cm 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, din lista derulantă Grosime, alegeţi 30 cm pentru grosimea peretelui. 

3. Clic pe intersecţia F'20 pentru a defini punctul iniţial al primului perete interior. 

  

Figura 39: Crearea primului perete interior 

4. Continuaţi să creaţi pereţi dând clic pe intersecţiile F20, F18 şi F'18. 

5. Apăsaţi Esc. 

 Notă: Ştergeţi stâlpul cu secţiune în formă de T de la intersecţia F’19. 

 

Figura 40: Subsol – Pereţi interiori şi exteriori 
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Pasul 5: Crearea pereţilor din cărămidă 

Veţi crea pereţi din cărămidă între intersecţiile D18, D19, E18 şi E19. 

Crearea peretelui 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, efectuaţi următoarele setări: 

 Din lista derulantă Material, selectaţi Cărămizi pline.  

 Din lista derulantă Grosime, selectaţi 25 cm.  

3. Clic pe intersecţia D19 pentru a defini punctul iniţial al peretelui. 

4. Clic pe intersecţia axelor E19 pentru a defini punctul final al peretelui. 

5. Apăsaţi Enter. 

 

 

Figura 41: Primul perete din cărămidă: D19 – E19 

Ajustarea poziţiei peretelui 

În cele ce urmează, veţi poziţiona peretele de-a lungul laturii inferioare a secţiunii stâlpului, utilizând parametrul 
Poziţionare. 

1. Selectaţi peretele D19 - E19.  

2. În bara de proprietăţi, din lista derulantă Poziţionare, selectaţi aliniere personalizată.  

3. Introduceţi valoarea –0.175 m pentru decalaj şi apăsaţi Enter.  

 

Figura 42: Perete aliniat cu latura inferioară a secţiunii stâlpului 
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Apoi, creaţi un perete de cărămidă între intersecţiile E19 şi E18. 

 Folosiţi comanda Repeat din AutoCAD® pentru a repeta ultima comandă executată - în cazul 
acesta, grtcwall. 

În acelaşi mod, creaţi încă un perete din cărămidă între intersecţiile D19 şi D18 cu un decalaj de 0.175 m. 

 

Figura 43: Subsol – Pereţi interiori şi exteriori 

Modificarea stilului de reprezentare a pereţilor 

1. Selectaţi pereţii de cărămidă D19-D18-E18-E19. 

2. În bara de proprietăţi, din lista derulantă Stil, selectaţi stilul de 

reprezentare Cărămizi pline.  

3. Apăsaţi Enter. 

 
 

Figura 44: Pereţii D19-D18-E18-E19  

Stilul de reprezentare al pereţilor este modificat. 

 

Figura 45: Pereţii în noul stil de reprezentare 
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 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

 

Figura 46: Pereţii modelului 
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Lecţia 5: Crearea grinzilor 

În această lecţie, veţi crea grinzi în Subsol. 

Veţi învăţa: 

 Să creaţi grinzi drepte 

 Să ajustaţi poziţia grinzilor 

 Să modificaţi proprietăţile grinzilor 

 

Figura 47: Modelul final 

 Notă: Asiguraţi-vă că modul Snap este activ. 

Pasul 1: Crearea grinzilor cu secţiune dreptunghiulară 

Veţi crea grinzi şi le veţi modifica proprietăţile (de exemplu, materialul, tipul etc.) 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, selectaţi dimensiunea secţiunii grinzii: R40x60.  

3. Apăsaţi Enter. 
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4. Desenaţi prima grindă de la intersecţia C20 până la D20. 

5. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

  

Figura 48: Grinda C20 – D20  

În acelaşi mod, creaţi încă o grindă între intersecţiile E20 şi F' 20. 

 Folosiţi comanda Repeat din AutoCAD® pentru a repeta ultima comandă executată - în cazul 
acesta, grtcbeam. 

  

Figura 49: Grinzile create de-a lungul axei 20 
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Pasul 2: Crearea grinzilor continue 

În acest exemplu, veţi crea grinzi formate din trei segmente, de-a lungul axelor 18 şi 19. 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. Clic pe intersecţia C18 pentru a defini punctul iniţial al grinzii. 

3. Clic pe intersecţia D18 pentru a defini punctul final al grinzii. 

4. Creaţi grinzile dând clic pe intersecţiile E18 şi F'18. 

În acelaşi mod creaţi grinzi de-a lungul axei 19 dând clic pe intersecţiile C19, D19, E19, şi F19 (mijlocul 
peretelui F20 – F18 ). 

 
Figura 50: Grinzile create de-a lungul axelor 18 şi 19 

Creaţi grinzi de-a lungul axei D (între stâlpii D17, D18, D19 şi D20) şi de-a lungul axei E (între stâlpii E17, E18, 
E19 şi E20). 

 
Figura 51: Grinzile create de-a lungul axelor E şi D 
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Pasul 3: Modificarea proprietăţilor grinzilor 

În acest pas, veţi ajusta poziţia grinzilor. 

Modificarea poziţiei grinzilor 

1. Selectaţi grinzile D18-D19 şi D19-E19. 

  

Figura 52: Selectarea grinzilor D18-D19 şi D19-E19 

2. În bara de proprietăţi, din lista derulantă Poziţionare, selectaţi tipul de aliniere personalizată.  

3. Introduceţi valoarea - 0.10 m  pentru decalaj şi apăsaţi Enter. 

În acelaşi mod, definiţi un decalaj de 0.10 m pentru grinda situată între stâlpii E18 şi E19. 

 

 

Figura 53: Ajustarea poziţiei grinzii 
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 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

 

Figura 54: Modelul final 
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Lecţia 6: Crearea plăcilor 

În această lecţie, veţi învăţa cum să creaţi plăci prin detecţie automată. 

 

Figura 55: Modelul final 

Pasul 1: Crearea plăcilor prin detecţie automată 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Structural, clic pe butonul . 

2. Introduceţi D (Detecţie) în linia de comandă şi apăsaţi Enter. 

3. Introduceţi a în linia de comandă (pentru a introduce un punct între axe) şi apăsaţi Enter. 

4. În linia de comandă, introduceţi O (Opţiuni) şi apăsaţi Enter. 

5. Introduceţi 1.00 în linia de comandă pentru a stabili o valoare de extensie a plăcii şi apăsaţi Enter. 

6. Clic în interiorul zonelor (ca în figura 56). Plăcile sunt create automat prin detectarea conturului. 

 

Figura 56: Ordinea de creare a plăcilor 

7. Apăsaţi Esc pentru a termina. 
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Plăcile sunt numerotate de la 1 la 12. 

 

Figura 57: Plăcile create 

 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

 

Figura 58: Modelul final 
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Lecţia 7: Crearea rampelor 

În această lecţie, veţi crea două rampe drepte şi un podest intermediar. 

Veţi învăţa: 

 Să definiţi panta rampei 

 Să creaţi “suprafeţe de control” folosind funcţia Advance "acoperiş" 

 Să ajustaţi poziţia rampei 

 Să conectaţi elementele de structură la suprafaţa de control pentru a crea rampa 

 

Figura 59: Rampele modelului 

Definiţie 

Elementele de acoperiş şi elementele înclinate din Advance sunt create folosind linii şi suprafeţe 
AutoCAD®. 

Elementele de acoperiş sunt folosite pentru a defini înălţimea la care se află elementele de structură de 
care sunt conectate (plăci, grinzi, stâlpi, pereţi). Suprafaţa înlocuieşte nivelul inferior sau cel superior. 

În exemplul următor, prima rampă este alcătuită din plăcile S6 şi S7. Figura 60 ilustrează profilul rampei. 

Pasul 1: Definirea profilului rampei 

Veţi defini panta rampei folosind o polilinie AutoCAD®. 

 

Figura 60: Profilul rampei 
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Pentru a defini panta rampei, desenaţi două linii auxiliare ce definesc proiecţiile rampei. 

Întrucât rampa este formată din plăcile S6 şi S7, utilizaţi punctele plăcii pentru a determina lungimea rampei. 

Notă: Asiguraţi-vă că modurile OTRACK şi OSNAP din AutoCAD® (intersecţii) sunt active. 

1. În bara de instrumente AutoCAD® Draw, clic pe butonul . 

2. Clic pe colţul dreapta-jos al stâlpului C20 pentru a defini punctul iniţial.  

3. Mutaţi cursorul în direcţia –Y pentru a defini al doilea punct.  

4. Deplasaţi cursorul mouse-ului pe direcţia –X, introduceţi valoarea 1.7 în linia de comandă şi validaţi 
apăsând Enter. 

 

Figura 61: Liniile auxiliare 

5. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

Desenaţi un segment pentru a închide polilinia (butonul ). 

 

Figura 62: Polilinia creată 
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Rotiţi ultimul segment pentru a defini corect profilul rampei (Figura 63). 

1. Selectaţi segmentul.  

2. Clic dreapta şi selectaţi Rotate din meniul contextual. 

3. Selectaţi punctul de bază (oriunde în desen). 

4. În linia de comandă, definiţi un unghi de rotaţie de 90°. 

Segmentul ce defineşte panta rampei are acum poziţia corectă. 

5. Stergeţi cele două segmente auxiliare. 

 

Figura 63: Profilul rampei 

Pasul 2: Crearea suprafeţei rampei 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Acoperiş şi Rampă, clic pe butonul . 

2. Selectaţi polilinia creată la pasul anterior (Pasul 1) pentru a defini profilul rampei. 

3. Definiţi primul punct al rampei la intersecţia D20 ca în Figura 64. 

 

Figura 64: Selectarea primului punct 

Notă: Asiguraţi-vă că modurile AutoCAD® OTRACK şi OSNAP (Intersection) sunt active. 
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4. Definiţi al doilea punct al suprafeţei în colţul stâlpului C20. 

  

Figura 65: Prima rampă 

5. Stergeţi polilinia. 

 Utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza modelul în 3D. 

 

 

Figura 66: Rampa - Vizualizare 3D 
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Pasul 3: Ajustarea poziţiei rampei în raport cu nivelul inferior 

Implicit, poziţia suprafeţei de control a rampei este definită relativ la nivelul superior. Pentru a poziţiona rampa 
corect, trebuie să definiţi poziţia sa relativ la nivelul inferior. 

 Utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza rampa din lateral 
(Figura 67). 

1. Selectaţi suprafaţa rampei. 

 

 

Figura 67: Selectarea primei rampe 

2. În bara de proprietăţi efectuaţi următoarele setări: 

 Din lista derulantă Nivel, selectaţi Relativ la etajul inferior.  

 În câmpul Valoare, introduceţi 0 m.  

3. Apăsaţi Enter. 

Rampa este poziţionată corect. 

 

Figura 68: Rampa poziţionată relativ la nivelul inferior 

Pasul 4: Conectarea rampei la elementele de structură 

Vizualizaţi modelul în 3D pentru a identifica elementele. 

1. În bara de instrumente Model, clic pe butonul . 

2. În linia de comandă, introduceţi C (Conectare) şi apăsaţi Enter. 

3. Selectaţi suprafaţa rampei şi elementele ce urmează a fi conectate: plăcile S6 şi S7 şi grinda C19 – D19. 

4. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

Elementele selectate sunt conectate la suprafaţa acoperişului. 
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 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

 

Figura 69: Vedere 3D a modelului 

 În bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD® clic pe butonul   pentru a reveni la 
reprezentarea Wireframe. 

 

 Folosiţi bara de instrumente AutoCAD® View, pentru a reveni la vederea în plan. 
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Pasul 5: Ajustarea poziţiei podestului 

În cele ce urmează, veţi modifica înălţimea la care se află placa S12 (podestul intermediar) şi grinda C18 – D18 
astfel încât să se încadreze cu rampa. Întrucât înălţimea rampei este de 1.7m, podestul intermediar trebuie să 
fie poziţionat la 1.7m faţă de cota inferioară a etajului. 

1. Selectaţi placa S12. 

 

Figura 70: Selectarea plăcii S12. 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

 În pagina Definire, din lista derulantă Nivel superior, selectaţi în raport cu nivelul inferior. 

 În câmpul Valoare, introduceţi valoarea 1.7 m (înălţimea rampei). 

 

Figura 71: Definirea înălţimii la care se află placa 

3. Apăsaţi <OK>. 
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În acelaşi mod, modificaţi înălţimea la care sunt amplasate grinzile C18 – D18 şi D17- D18 relativ la nivelul 
inferior. 

1. Selectaţi grinzile C19 – D19 şi D17 – D18. 

 

Figura 72: Grinzile pentru podestul intermediar al rampei 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

 În pagina Definire, din lista derulantă Nivel superior, selectaţi în raport cu nivelul inferior. 

 În câmpul Valoare, introduceţi valoarea 1.7 m (înălţimea rampei). 

 

Figura 73: Rampă 
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Creaţi cea de-a doua rampă. Profilul rampei trebuie să fie definit ca în vederea din faţă a rampei. 

 

Figura 74: Profilul rampei 

Pasul 6: Crearea poliliniei ce defineşte panta rampei 

Pentru a defini panta rampei, desenaţi două linii auxiliare ce definesc proiecţiile rampei. 

1. În bara de instrumente AutoCAD® Draw, clic pe butonul . 

2. Întrucât rampa este formată din placa S11, utilizaţi punctele plăcii (AutoCAD® Snap) pentru a defini 
lungimea rampei. 

 

Figura 75: Primul segment al poliliniei 

3. Deplasaţi cursorul pe direcţia Y, introduceţi valoarea 1.25 în linia de comandă şi validaţi apăsând Enter. 

4. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

5. Desenaţi un segment pentru a închide polilinia. 

 

Figura 76: Crearea celei de-a doua polilinii 
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Pasul 7: Crearea celei de-a doua suprafeţe a rampei 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Acoperiş şi Rampă, clic pe butonul . 

2. Selectaţi polilinia creată anterior. 

3. Definiţi primul punct al rampei la intersecţia E17. 

4. Definiţi al doilea punct al rampei la intersecţia E18. 

 

Figura 77: Crearea celei de-a doua rampe 

5. Stergeţi polilinia. 

Pasul 8: Ajustarea poziţiei celei de-a doua rampe 

 Utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza rampa din lateral 
(Figura 78). 

1. Selectaţi suprafaţa rampei. 

 

 

 

Figura 78: Selectarea celei de-a doua rampe 

2. În bara de proprietăţi, în câmpul Value, introduceţi înălţimea la care se află rampa relativ la cota superioară 
a etajului: -1.25 m. 

 
3. Apăsaţi Enter pentru a termina. 
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Rampa este acum în poziţia corectă. 

 

Figura 79: Rampa – Vedere din lateral 

 Utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza modelul în 3D. 

 

Figura 80: Bara de instrumente View din AutoCAD® 

Pasul 9: Utilizaţi suprafaţa pentru a crea rampa 

1. În bara de instrumente Model, clic pe butonul . 

2. În linia de comandă, introduceţi C (Conectare) şi apăsaţi Enter. 

3. Selectaţi elementele ce urmează a fi conectate: suprafaţa de control şi placa S11. 

4. Apăsaţi Enter. 

 Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din 
AutoCAD®. 

  

 

Figura 81: Rampa 
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Pasul 10: Ascunderea suprafeţei de control 

1. În Pilot, clic pe butonul  pentru a afişa meniul de acces rapid. 

2. Selectaţi Afişare după tip. 

 

Figura 82: Pilot – meniul de acces rapid 

3. În fereastra de dialog "Vizibilitate element", selectaţi elementele ce trebuie ascunse. Semnul  devine . 

 

Figura 83: Fereastra de dialog “Vizibilitate element” 

4. Clic Aplică. 

5. Clic Anulare pentru a închide fereastra de dialog. 

 

Figura 84: Vedere 3D a modelului 
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Lecţia 8: Crearea golurilor 

În această lecţie, veţi crea lifturi şi toate golurile necesare pentru uşi, instalaţia electrică, ţevi, etc. 

Veţi învăţa să creaţi: 

 Goluri în pereţi şi plăci 

 Goluri pentru uşi şi ferestre 

 Nişe în pereţi 

 Goluri în grinzi 

 

Figura 85: Goluri în model 
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Înainte de a începe 

Înainte de a începe să creaţi golurile, creaţi pereţii pentru cele două lifturi. Zoom pe zona din model indicată în 
Figura 86. 

 

Figura 86: Zona în care vor fi create cele două lifturi 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

 Notă:  Pe parcursul creării, puteţi modifica proprietăţile peretelui folosind bara de proprietăţi sau fereastra 
de proprietăţi. 

2. În bara de proprietăţi, definiţi proprietăţile peretelui liftului: 

 Din lista derulantă Material, selectaţi Zidărie.  

 Din lista derulantă Grosime, selectaţi 20 cm pentru grosimea peretelui.  

 Din lista derulantă Stil, selectaţi stilul de reprezentare Zidărie.  

3. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

4. În fereastra de proprietăţi, pagina Joncţiuni, selectaţi opţiunile Extremitatea 1 şi Extremitatea 2 şi 
introduceţi 0 m pentru fiecare. 

 

Figura 87: Fereastra de proprietăţi – Modificarea joncţiunii pereţilor 
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 Notă: În pagina Joncţiuni, puteţi defini valoarea razei de joncţiune pentru fiecare extremitate a elementului 
selectat. Dacă cele două cercuri de la extremităţile elementelor se intersectează, atunci are loc 
joncţiunea. 

 

Figura 88: Exemplu de joncţiune 

5. Apăsaţi <OK>. 

Notă:  Activaţi modul ORTHO pentru a desena pereţii. 

6. Definiţi punctul de start la intersecţia D18.  

7. În bara de proprietăţi (Smartbar), selectaţi o excentricitate adecvată: . 

8. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia X, introduceţi valoarea 2.4 în linia de comandă şi validaţi apăsând 
Enter. 

9. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia Y, introduceţi 2.4 şi apăsaţi Enter. 

10. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia -X, introduceţi 2.4 şi apăsaţi Enter. 

11. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia -Y, introduceţi 2.4 şi validaţi apăsând Enter. 

12. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

 
Figura 89: Pereţii primului lift 

Notă: Observaţi că între peretele interior şi peretele liftului nu există linie de contur. Aceasta se întâmplă 
pentru că cei doi pereţi au aceeaşi prioritate. 
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În cele ce urmează, modificaţi prioritatea pereţilor liftului. 

1. Selectaţi pereţii liftului. 

 

Figura 90: Selectarea pereţilor liftului 

2. În bara de proprietăţi, introduceţi noua valoare pentru prioritate: 41.  

3. Apăsaţi Enter. 

 

Figura 91: Linia de contur a pereţilor liftului 

 Utilizarea funcţiei AutoCAD® Mirror (copiere prin simetrie) 

Deoarece al doilea lift are aceleaşi dimensiuni ca şi primul, puteţi folosi funcţia AutoCAD® Mirror pentru a crea 
cel de-al doilea lift. 

1. În bara de instrumente AutoCAD® Modify, clic pe butonul . 

2. Selectaţi peretele din dreapta şi cel din stânga.  

3. Apăsaţi Enter pentru validare. 

4. Clic pe mijlocul grinzii D18 – E18 pentru a defini primul punct al axei de simetrie. 

5. Activaţi modul ORTHO şi daţi clic pe un punct pentru a defini cel de-al doilea punct al axei de simetrie. 

 

Figura 92: Definirea axei de simetrie 
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6. În linia de comandă, apare apoi o întrebare: “Erase source objects? <Y/N>” (Ştergeţi obiectele sursă?). 
Introduceţi N (Nu) pentru a păstra peretele iniţial şi apăsaţi Enter. 

 

Figura 93: Pereţii celui de-al doilea lift 

Extinderea pereţilor folosind punctele grip 

1. Selectaţi peretele din partea inferioară a primului lift. 

2. Clic pe punctul grip din dreapta şi extindeţi peretele în direcţia X până la peretele din dreapta al celui de-al 
doilea lift. 

 

Figura 94: Extinderea peretelui liftului 

Procedaţi în acelaşi mod pentru a extinde şi peretele din partea superioară. 

 

Figura 95: Pereţii liftului 
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Pentru o vedere mai clară, mutaţi simbolul plăcii în afara golului. 

 

Figura 96: Mutarea simbolului plăcii 

Desenarea poliliniei auxiliare pentru pereţi 

Creaţi polilinia ce defineşte conturul peretelui în colţul F'21'. 

1. În bara de instrumente AutoCAD® Draw, clic pe butonul . 

2. Definiţi punctul iniţial în colţul stâlpului F’21’ ca în figura alăturată.  

3. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia -Y, introduceţi valoarea 0.2 în linia de comandă şi validaţi apăsând 
Enter. 

4. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia X, introduceţi 0.2 şi validaţi apăsând Enter. 

5. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia -Y, introduceţi 0.6 şi validaţi apăsând Enter. 

6. Deplasaţi cursorul mouse-ului în direcţia X, introduceţi 0.2 şi validaţi apăsând Enter. 

7. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

 

Figura 97: Linia auxiliară 
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Crearea pereţilor de-a lungul poliliniei 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, efectuaţi următoarele setări: 

 Selectaţi 7.5 pentru grosimea peretelui.  

 Selectaţi poziţionare relativ la latura superioară.  

3. Definiţi punctul iniţial şi creaţi pereţii de-a lungul poliliniei create. 

 

Figura 98: Pereţi 

Modificarea joncţiunii pereţilor 

1. Selectaţi pereţii creaţi.  

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

 Selectaţi pagina Joncţiuni. 

 Bifaţi opţiunile Extremity 1 şi Extremity 2 şi introduceţi valoarea 0.3 m. 

 

Figura 99: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Joncţiuni 

3. Apăsaţi pe <OK> pentru validare. 

 

Figura 100: Pereţii modificaţi 
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Pasul 1: Crearea golurilor în perete 

Notă: Obiectul "Gol" depinde în întregime de obiectul "Perete". În consecinţă, dacă deplasaţi un perete, 
golul existent în acesta se deplasează odată cu peretele. Dacă ştergeţi peretele, golurile din perete 
vor fi de asemenea şterse. 

În cele ce urmează, veţi crea goluri dreptunghiulare (R300x230) pentru pereţii E21’ - E20 şi D21’- D20. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Clic pe peretele D21’-D20. 

 

Figura 101: Selectarea peretelui D21’-D20 

3. În bara de proprietăţi, modificaţi proprietăţile golurilor. 

 Introduceţi dimensiunea golului: R300x230.  

 În câmpul Parapet, introduceţi 0 cm.  

4. Apăsaţi Enter. 

5. Clic pe mijlocul peretelui D21’ – D20 pentru a poziţiona golul. 

 

Figura 102: Gol în peretele D21’-D20 

Creaţi încă un gol (cu aceleaşi proprietăţi) în peretele E21’ - E20. 

  

Figura 103: Goluri în pereţi 
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Pasul 2: Crearea golurilor pentru ferestre 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Selectaţi peretele creat de-a lungul axei F. 

 

Figura 104: Peretele creat de-a lungul axei F 

3. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa catalogul de ferestre de unde veţi selecta un tip de 
fereastră. 

4. În fereastra de proprietăţi, clic Adaugă. Este afişat un al doilea panou al ferestrei de dialog. Pagina 
Cataloage prezintă lista tuturor golurilor disponibile în catalog. 

5. Selectaţi Dreptunghiulare din lista derulantă 
din partea dreaptă a ferestrei de dialog. 
Pagina Cataloage afişează lista tuturor 
golurilor pentru ferestre de formă 
dreptunghiulară. 

6. Selectaţi LD 160X135 C90 D8 EFGH8888. 

7. Apăsaţi Import. 

Golul este importat în proiectul curent. 
Golurile disponibile în proiect sunt afişate în 
lista de goluri şi în bara de proprietăţi. 

8. Apăsaţi <OK>. 

 

 

Figura 105: Importarea unui tip de fereastră în proiectul curent 
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Creaţi fereastra: 

9. În bara de proprietăţi, selectaţi LD 160X135 C90 D8 EFGH8888 şi introduceţi apoi dimensiunea dorită. 

 

10. Poziţionaţi prima fereastră pe peretele F18 - F19. 

11. Clic un punct oarecare din partea stângă pentru a stabili sensul de deschidere. 

        

Figura 106: Crearea golurilor pentru ferestre 

Procedaţi în acelaşi mod pentru a crea încă o fereastră de acelaşi tip în peretele F19-F20. Fereastra are 

următoarele dimensiuni:  

  

Figura 107: Crearea celei de-a doua ferestre 

  
Figura 108: Golurile pentru ferestre 
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 Utilizaţi bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza golurile pentru ferestre. 

 

 

Figura 109: Golurile pentru ferestre – vedere din lateral 

 În bara de instrumente AutoCAD® View , clic pe butonul  pentru a reveni la vederea în plan. 

Pasul 3: Crearea golurilor pentru uşi 

Acest pas descrie modul de creare a golurilor pentru uşile celor două lifturi. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Selectaţi peretele de sus al liftului. 

 

Figura 110: Crearea uşii – selectarea peretelui 

3. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa catalogul de uşi de unde veţi selecta un tip de 
gol pentru uşă. 

4. În fereastra de proprietăţi, clic Adaugă. Este afişat un al doilea panou al ferestrei de dialog. Pagina 
Cataloage prezintă toate golurile disponibile în catalog. 
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5. Selectaţi Dreptunghiulare din lista derulantă din 
partea dreaptă a ferestrei de dialog. Pagina 
Cataloage afişează lista tuturor golurilor de formă 
dreptunghiulară pentru uşi. 

6. Selectaţi LD 70x215 D8 EFGH8880. 

7. Apăsaţi Import. 

Golul este importat în proiectul curent. Golurile 
disponibile în proiect sunt afişate în lista de goluri şi în 
bara de proprietăţi. 

8. Apăsaţi <OK>. 

 

 

Figura 111: Importarea unui tip de uşă din catalog 

4. În bara de proprietăţi, selectaţi LD 70x215 D8 EFGH8880 şi introduceţi dimensiunea dorită a uşii. 

 

5. Poziţionaţi prima uşă în mijlocul peretelui de sus al celui de-al doilea lift. 

 

Figura 112: Poziţionarea primei uşi 

6. Cu ajutorul mouse-ului, alegeţi sensul de deschidere al uşii. 

 

Figura 113: Crearea uşii din peretele liftului 

7. Apăsaţi Enter. 
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Golul pentru uşă este creat. 

 

Figura 114: Crearea primei uşi 

În acelaşi mod, creaţi o uşă de acelaşi tip şi având aceleaşi dimensiuni pentru celălalt lift. 

 

Figura 115: Uşile celor două lifturi 

Pasul 4: Crearea golurilor în placă 

În cele ce urmează, veţi crea goluri de dimensiunea R200x200 pentru cele două lifturi. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Clic pe simbolul plăcii S8 pentru a selecta placa.  

3. În bara de proprietăţi, definiţi proprietăţile golurilor. 

 Definiţi dimensiunea golului: R200x200.  

 Alegeţi punctul de prindere dreapta sus.  

4. Apăsaţi Enter. 
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5. Clic pe colţul dreapta-sus al primului lift pentru a poziţiona golul. 

 

Figura 116: Crearea primului gol 

6. Clic pe un punct pentru a defini poziţia golului. 

Repetaţi comanda pentru a crea un gol şi pentru cel de-al doilea lift. 

  

Figura 117: Goluri în placă 

În acelaşi mod, creaţi un gol dreptunghiular în placă pentru spaţiul dintre lifturi. Dimensiunea golului este de 
R60x20. 

 

Figura 118: Goluri pentru lift 
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Pasul 5: Crearea golurilor necesare pentru instalaţia electrică 

Creaţi un gol pentru panoul de comandă lângă uşa liftului. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Selectaţi peretele de sus al liftului. 

3. În bara de proprietăţi, definiţi proprietăţile golurilor. 

 Definiţi dimensiunea golului: R15x30. 

 Selectaţi Parţial dreapta şi definiţi adâncimea.  

 Alegeţi punctul de prindere.  

 Introduceţi 130 cm pentru înălţimea parapetului. 

4. Poziţionaţi golul. 

 

Figura 119: Poziţionarea golului 

În acelaşi mod, creaţi un gol pentru panoul de comandă al celuilalt lift. 

Creaţi un gol în mijlocul peretelui de sus al liftului. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Selectaţi peretele de sus al liftului. 

3. În bara de proprietăţi, definiţi proprietăţile golurilor: 

 Definiţi dimensiunea golului: R25x25. 

 Selectaţi Total.  

 Alegeţi punctul de prindere.   

4. Clic în mijlocul peretelui pentru a poziţiona golul. 

  
Figura 120: Goluri pentru lift 
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În acelaşi mod, creaţi un gol de acelaşi tip şi dimensiune în peretele din partea de jos. 

 

Figura 121: Zona liftului – Golurile pereţilor 

Ajustarea poziţiei golului 

Pentru cele două goluri introduceţi 210 cm pentru înălţimea parapetului  şi apăsaţi Enter. 

 

Figura 122: Golurile din peretele dintre lifturi 
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 Utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza golurile din faţă. 

 

 

Figura 123: Uşile liftului – vedere din faţă 

Pasul 6: Crearea golurilor din mijlocul grinzii 

Veţi crea goluri de formă circulară într-o grindă. 

Concept 

Obiectul linie pentru crearea golului nu depinde de obiectul grindă. În consecinţă, dacă deplasaţi o grindă, 
golurile nu sunt deplasate odată cu aceasta. Dacă doriţi să ştergeţi o grindă, linia pentru crearea golului nu 
este ştearsă. 

 

Zoom pe grinda D19 – E19. 

 

Figura 124: Grinda D18-D19  
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1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Definiţi punctul iniţial al liniei în mijlocul peretelui D19-E19. 

 

Figura 125: Punctul iniţial al liniei pentru crearea golurilor 

3. În bara de proprietăţi, definiţi proprietăţile golurilor. 

 Definiţi dimensiunea golului: D5.  

 Definiţi înălţimea la care este amplasat golul, în raport cu nivelul superior: -0.3 m.  

4. Apăsaţi Enter. 

5. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

Prima linie pentru goluri este creată. 

 

Figura 126: Crearea primei linii pentru crearea golurilor în grinzi 
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În acelaşi mod, creaţi alte două linii pentru crearea golurilor. 

 

Figura 127: Poziţionarea golului 

 

Figura 128: Golurile create în grindă 

 Utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza golurile create în 
grindă din faţă. 

 

 

Figura 129: Vedere din faţă a modelului 
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Creaţi încă o linie pentru crearea golurilor pe grinzile D19 – D20 şi E19 – E20, la o distanţă de 30 cm faţă de 
stâlpi. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Selectaţi primul punct al liniei în colţul stânga-sus al secţiunii stâlpului E18.  

3. Deplasaţi cursorul în direcţia Y şi introduceţi în linia de comandă 0.3 (distanţa).  

4. Apăsaţi Enter. 

5. Deplasaţi cursorul paralel cu grinda şi apoi daţi clic pentru a defini al doilea punct. 

 

Figura 130: Crearea liniei pentru golurile grinzii 

6. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

 

Figura 131: Goluri 
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În acelaşi mod, creaţi încă o linie pentru goluri în grindă, paralelă cu grinda E19  – E18. Golurile sunt create în 
grinzile E19 - F19 şi E18  – F18, la 20 cm de stâlpi. 

     

Figura 132: Reprezentarea golurilor 

Pasul 7: Crearea unui gol de formă poligonală într-o placă 

Veţi crea un gol de formă poligonală într-o placă, definind vârfurile poligonului. 

Zoom pe intersecţia F'21'. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Clic pe simbolul plăcii S3 pentru a selecta placa.  

3. Creaţi un gol de formă poligonală, în acelaşi mod în care creaţi o polilinie în AutoCAD® (Figura 133). 

 

Figura 133: Paşii pentru crearea golului de forma poligonală 

4.  Apăsaţi Enter pentru a termina. 
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Golul de formă poligonală este creat. 

 

Figura 134: Golul de formă poligonală 

Pasul 8: Completarea modelului cu toate golurile necesare 

Creaţi goluri de formă circulară cu diametrul de 5 cm în peretele D19 - E19. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Selectaţi peretele de sus al liftului. 

3. În bara de proprietăţi, efectuaţi următoarele setări: 

 Definiţi dimensiunea golului: D5.  

 Definiţi înălţimea parapetului: 265.  

 Alegeţi un tip de gol pe toată grosimea peretelui.  

În acelaşi mod, creaţi şi celelalte goluri de formă circulară în peretele liftului, în dreptul golurilor din grindă. 

 

Figura 135: Golurile create 
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 Utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD® pentru a vizualiza golurile din faţă. 

 

 

Figura 136: Goluri în pereţi - Vedere din faţă 
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Lecţia 9: Crearea puţului liftului 

În această lecţie, veţi crea o fundaţie cu un puţ pentru lift. Fundaţia este creată în etajul Fundaţie folosind o 
placă Advance. 

Veţi învăţa: 

 Să activaţi şi să vizualizaţi etajele clădirii 

 Să utilizaţi comanda “placă” pentru a crea fundaţia clădirii 

 Să creaţi un puţ pentru lift 

 

Figura 137: Puţul liftului 

Pe parcursul acestei lecţii, veţi crea o placă pentru fundaţie, având o grosime de 80 cm şi un puţ pentru lift cu 
adâncimea de 100 cm. 

În plus, creaţi două goluri în placă, lângă stâlpii F’20 şi F’18. 

 

Definiţie 

Etajul activ este etajul în care sunt create elementele. 

Un etaj vizibil este un etaj afişat pe ecran dar în care nu pot fi create elemente. 

Un etaj poate să fie vizibil fară să fie activ. 
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Pasul 1: Activarea şi vizualizarea etajelor 

Activaţi etajul Fundaţie. 

1. În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe Fundaţie şi 
selectaţi Activare din meniu. 

 

Figura 138: Activarea etajului Fundaţie 

Etajul Fundaţie este acum activ, dar singurul element vizibil este grila clădirii. Deoarece fundaţia este creată 
pentru întreaga clădire, este necesară afişarea elementelor create în Subsol Nivel 2. 

2. Clic dreapta pe Subsol Nivel 2 (-4.00 m) şi selectaţi opţiunea 
Vizualizare pentru a afişa elementele. 

 

Figura 139: Vizualizarea subsolului 
(Subsol Nivel 2) 

Elementele create în Subsol sunt afişate în culoarea gri. 

Puteţi lucra în continuare tot în Fundaţie, dar puteţi folosi şi elementele din Subsol Nivel 2. 

 

Figura 140: Subsol Nivel 2 - dezactivat 



TUTORIAL - ADVANCE CONCRETE  
 

76  

Pasul 2: Crearea plăcii de fundaţie 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, stabiliţi grosimea peretelui la 80 cm.  

3. Apăsaţi Enter. 

Creaţi o placă specificând punctele de colţ: primul punct este colţul stânga-sus al secţiunii stâlpului C21'. 

 

Figura 141: Primul punct al plăcii 

4. Clic pe punctele din colţul stâlpilor situaţi la intersecţiile F’21’, F’17 şi C17. 

 

Figura 142: Primul punct al plăcii 

5. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

 

Figura 143: Placa pentru fundaţie 
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Pentru o vedere mai clară, mutaţi simbolul plăcii, utilizând punctul grip. 

 

Figura 144: Ajustarea poziţiei simbolului plăcii 

Pasul 3: Crearea puţului liftului 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Clic pe simbolul plăcii pentru a selecta placa.  

3. În bara de proprietăţi, definiţi dimensiunea golului: R500x200.  

4. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

 În pagina Definire, din lista derulantă Adâncimea A, 
selectaţi Puţul liftului. 

 În câmpul alăturat, definiţi adâncimea puţului liftului: 
100 cm. 

 

 

Figura 145: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – 
pagina Definire 
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Alţi parametri pot fi modificaţi în pagina Caracteristici puţ lift. 

 

Figura 146: Parametrii puţului liftului 

5. Apăsaţi <OK>. 

6. Clic pentru a defini poziţia. Folosiţi pereţii liftului pentru a poziţiona puţul liftului. 

7. Clic pe un punct pentru a defini unghiul de rotaţie (0°). 

         

Figura 147: Puţul liftului 

 Utilizaţi bara de instrumente View din AutoCAD®, pentru a vizualiza puţul liftului. 

 

 

Figura 148: Puţul liftului – Vedere din faţă 

 În bara de instrumente AutoCAD® View, clic pe butonul  pentru a reveni la vederea în plan. 
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Pasul 4: Crearea golurilor din placa de fundaţie 

Veţi crea goluri de formă pătrată cu adâncimea de 40 cm. 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Goluri, clic pe butonul . 

2. Clic pe simbolul plăcii pentru a selecta placa.  

3. În bara de proprietăţi, efectuaţi următoarele setări: 

 Selectaţi opţiunea Parţial - deasupra. 

 Definiţi dimensiunea golului: R40x40.  

 Definiţi adâncimea golului: 40 cm. 

4. Poziţionaţi primul gol lângă stâlpul F’20 ca în Figura 149. 

 

Figura 149: Crearea primului gol 

În acelaşi mod, creaţi cel de-al doilea gol lângă stâlpul F’18. 

 

Figura 150: Crearea celui de-al doilea gol 
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În Pilot, clic dreapta pe Subsol Nivel 2 şi selectaţi Vizualizare din meniul contextual. 

 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

  

  

 

Figura 151: Vedere 3D a modelului 

 Utilizaţi bara de instrumente AutoCAD® Orbit pentru a roti modelul în 3D. 

  

Figura 152: Bara de instrumente Orbit din AutoCAD® 
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Lecţia 10: Crearea etajelor superioare şi inferioare 

În această lecţie, veţi adăuga noi etaje. 

Veţi învăţa: 

 Să copiaţi un etaj existent 

 Să creaţi un nou etaj deasupra clădirii 

 Să copiaţi elemente dintr-un etaj în altul 

Veţi crea trei etaje: Subsol Nivel 1, Etaj 1 şi Parter şi veţi copia elementele liftului dintr-un etaj în altul. 

 

Figura 153: Toate etajele modelului 

Pasul 1: Crearea unui nou etaj deasupra clădirii 

1. În Pilot, clic dreapta pe Subsol Nivel 2 şi selectaţi Recopiază deasupra. 

 

Figura 154: Copierea etajului 

2. În linia de comandă apare următoarea întrebare: 

Doriţi să copiaţi elementele vizuale (cotele, adnotaţiile,)? [Da/Nu] 

Introduceţi N (Nu) şi apăsaţi Enter. 
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Etajul selectat, împreună cu toate elementele sale, este copiat. 

 

Figura 155: Noul etaj afişat în Pilot 

Ştergeţi elementele care nu sunt necesare în noul etaj: plăcile S5 şi S8 şi peretele D19 - E19.  

  

Figura 156: Selectarea plăcilor S5 şi S8 şi a peretelui D19 - E19 

Pasul 2: Modificarea pereţilor liftului 

Selectarea pereţilor liftului 

1. Încadraţi zona liftului într-o fereastră de selecţie. 

 

Figura 157: Selectarea pereţilor liftului 
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 Utilizaţi funcţia AutoCAD® Quick select pentru a selecta numai pereţii liftului. 

2. Clic dreapta pe elementele selectate şi alegeţi Quick Select din meniul contextual. 

 Din lista derulantă Apply to, alegeţi current selection (selecţia curentă). 

 Din lista derulantă Object type, alegeţi Wall (Perete). 

 Din lista derulantă Operator, alegeţi Select all. 

 

 

Figura 158: Selectarea pereţilor folosind funcţia Quick select 

3. Apăsaţi pe <OK> pentru validare. Acum sunt selectaţi numai pereţii liftului. 

Modificarea înălţimii pereţilor 

1. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

 În pagina Definire, în câmpul Valoare, definiţi 
înălţimea în raport cu nivelul superior: 0,95 m. 

 

 

Figura 159: Fereastra de proprietăţi - pagina Definire 

2. Apăsaţi <OK>. 
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 Utilizaţi bara de instrumente View din AutoCAD® pentru o vedere din faţă a pereţilor liftului. 

 

 

Figura 160: Vedere din faţă a modelului 

 În bara de instrumente AutoCAD® View, clic pe butonul  pentru a reveni la vederea în plan. 

Pasul 3: Crearea etajului intermediar 

În cele ce urmează, veţi crea un nou etaj compus dintr-un singur planşeu. 

1. În Pilot, clic dreapta pe Tutorial şi selectaţi Creare > Etaj superior din meniul contextual. 

 

Figura 161: Crearea etajului superior 

2. În pagina Proprietăţi, în câmpul Elevaţie, definiţi 
înălţimea etajului la 0.95m. 

 

 

Figura 162: Fereastra de dialog “Proprietăţi etaj” – pagina 
Proprietăţi 



 TUTORIAL - ADVANCE CONCRETE 
 

 

 

 85 

3. Apăsaţi <OK>. 

Noul etaj este creat. 

 

Figura 163: Etajul superior afişat în Pilot 

Pasul 4: Redenumirea etajelor 

1. În Pilot, daţi clic dreapta pe Etaj 1 şi selectaţi Proprietăţi din meniul contextual. 

 

Figura 164: Accesarea proprietăţilor etajului 1 

2. În pagina Proprietăţi, introduceţi noul nume: Subsol Nivel 1. 

3. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 165: Redenumirea etajului 
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Pasul 5: Adăugarea elementelor în etajul intermediar 

În cele ce urmează, creaţi o placă în etajul superior, deasupra pereţilor liftului. 

1. În Pilot, clic dreapta şi selectaţi Creare element > Placă. 

 

Figura 166: Accesarea comenzii pentru crearea plăcilor din meniul contextual 

2. În bara de proprietăţi, stabiliţi grosimea peretelui la 18 cm.  

3. Definiţi punctele plăcii ca în Figura 167. 

 

Figura 167: Punctele ce definesc placa 

4. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

Placa este creată. 
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 Utilizaţi bara de instrumente View din AutoCAD® pentru o vedere din faţă a pereţilor liftului. 

 

 

Figura 168: Vedere din faţă a modelului 

Pasul 6: Crearea etajului “Parter” 

1. În Pilot, clic dreapta pe Tutorial şi selectaţi Creare > Etaj superior. 

 

Figura 169: Selectarea opţiunii Etaj superior 

2. În fereastra de dialog "Proprietăţi etaj" efectuaţi următoarele modificări:  

 Introduceţi un nou nume pentru etajul creat: Parter. 

 În câmpul Elevaţie, definiţi înălţimea etajului: 3.50 m. 

3. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 170: Parter 

Notă: Observaţi că în Pilot înălţimea etajului este afişată automat. 
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Pasul 7: Copierea elementelor liftului în etajul “Parter“ 

 Înainte de a începe, daţi clic pe butonul  din bara de instrumente View din AutoCAD®, pentru o 
vedere în plan. 

1. Selectaţi pereţii liftului. 

 

Figura 171: Selectarea pereţilor liftului 

2. În bara de instrumente Modelare, clic pe butonul  pentru a copia elementele liftului. 

3. În fereastra de dialog "Copiere/Deplasare", din lista derulantă Etaj destinaţie, selectaţi Parter. 

4. Selectaţi opţiunea Copiere. 

5. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 172: Fereastra de dialog “Copiere/Deplasare”  

Elementele liftului sunt copiate în Parter. 

 

Figura 173: Parter – pereţii liftului 
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Pasul 8: Crearea unei plăci în etajul “Parter“ 

Creaţi o placă pe pereţii liftului. 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Structură, clic pe butonul . 

2. Clic pe colţurile plăcii ca în Figura 174. 

 

Figura 174: Poziţionarea plăcii 

3. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

 

Figura 175: Placa 
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Modificarea marginilor plăcii 

1. Clic pe simbolul plăcii pentru a selecta placa. 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Muchii definiţi marginile. 

 

Figura 176: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – Definirea marginilor plăcii 

4. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 177: Marginile plăcii 

 Utilizaţi bara de instrumente View din AutoCAD® pentru o vedere din faţă a pereţilor liftului. 

 

 

Figura 178: Vedere din faţă a modelului 
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Pasul 9: Modificarea înălţimii pereţilor liftului 

1. Selectaţi pereţii liftului. 

 

Figura 179: Pereţii selectaţi 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Definire, definiţi înălţimea pereţilor liftului în raport cu nivelul superior. În câmpul Valoare, 
introduceţi 0 m. 

4. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 180: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Definire 

Înălţimea pereţilor s-a modificat. 

 

Figura 181: Pereţii ajustaţi 
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 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

……………..  

Figura 182: Vedere 3D a modelului 

În Pilot, clic dreapta pe Tutorial şi selectaţi Activare pentru a vizualiza întreaga clădire în 3D. 

 

Figura 183: Afişarea tuturor etajelor 

 

Figura 184: Clădirea în vedere 3D 
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Pasul 10: Ajustarea elementelor 

Pentru a definitiva modelul, sunt necesare câteva ajustări în Etaj 1.Veţi modifica dimensiunea secţiunii grinzii şi 
înălţimea relativ la nivelul superior. 

1. În Pilot, daţi dublu clic pe Etaj 1 pentru activarea şi afişarea sa în vedere de sus. 

 

Figura 185: Vedere asupra plăcii din Etajul 1 

2. În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe Subsol Nivel 1 şi selectaţi opţiunea Vizualizare din meniul 
contextual pentru a afişa elementele etajului. 

 

Figura 186: Vizualizarea etajului Subsol Nivel 1  

4. Selectaţi golurile din mijlocul grinzii şi ştergeţi-le. 

 

Figura 187: Golurile din mijlocul grinzii 



TUTORIAL - ADVANCE CONCRETE  
 

94  

5. Selectaţi grinda D19-E19. 

  

Figura 188: Selectarea grinzii D19-E19 

6. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

7. În pagina Definire, definiţi înălţimea la care se află grinda: 0.95 m în raport cu nivelul superior. 

 

Figura 189: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Definire 

7. Apăsaţi <OK>. 

Modificaţi proprietăţile grinzilor situate în dreapta şi în stânga plăcii. 

1. Selectaţi grinzile. 

 

Figura 190: Selectarea grinzilor D18-D19-D20 şi E18-E19-E20 
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2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Definire, efectuaţi următoarele setări: 

 În lista derulantă Secţiune, modificaţi 
secţiunea grinzilor: R40x155. 

 Definiţi înălţimea la care se află grinda, în 
raport cu nivelul superior: 0.95 m. 

 

Figura 191: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Definire 

3. Apăsaţi <OK>. 

Procedaţi în acelaşi mod pentru grinda D18-E18 şi definiţi nivelul superior la 0.95m. 

 

Figura 192: Grinda ajustată 

Procedaţi în acelaşi mod pentru peretele D20-E20 şi definiţi nivelul la 0.95m. 

 

Figura 193: Peretele ajustat 
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Vizualizaţi întreaga clădire în 3D 

În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe Tutorial şi selectaţi Activare din meniul contextual, pentru a afişa toate 
etajele. 

 

Figura 194: Pregătirea modelului pentru vizualizare în 3D 

 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

  

Figura 195: Vedere 3D – Placa creată    

Observaţi că înălţimea stâlpului trebuie ajustată. 

 Înainte de a începe, daţi clic pe butonul  din bara de instrumente View din AutoCAD®, pentru o 
vedere în plan. 
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1. Selectaţi stâlpii de pe fiecare latură a plăcii (D18, D19, D19 ş E18, E19, E20). 

 

Figura 196: Selectarea stâlpilor 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Definire, definiţi nivelul superior la 0.95 m. 

 

Figura 197: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Definire 

3. Apăsaţi <OK>. 
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Vizualizaţi întreaga clădire în 3D 

În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe Tutorial şi deselectaţi opţiunea Activare. 

 Pentru a modifica direcţia vederii, utilizaţi butoanele din bara de instrumente View din AutoCAD®. 
Pentru o reprezentare realistă a modelului, utilizaţi bara de instrumente Visual Styles din AutoCAD®. 

 

  

 

     

Figura 198: Stâlpii după ajustarea înălţimii 
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Lecţia 11: Crearea desenelor 

Odată încheiată etapa de modelare, puteţi începe crearea automată a detaliilor de execuţie. 

Veţi învăţa: 

 Să creaţi secţiuni, elevaţii, vederi izometrice, şi secţiuni totale sau parţiale 

 Să modificaţi proprietăţile detaliilor 

 

Figura 199: Detalii pe Model 

Pasul 1: Crearea secţiunilor 

Crearea unei secţiuni 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

2. Definiţi planul de secţiune desenând o linie verticală ce intersectează clădirea. 

 

Figura 200: Crearea primei secţiuni 
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3. Apăsaţi Enter. 

4. Deplasaţi cursorul în direcţia –X pentru a defini adâncimea secţiunii. Includeţi toată partea dreaptă a clădirii 
aşa cum este indicat în Figura 201 şi daţi clic.  

 

Figura 201: Crearea secţiuni 

Calcularea secţiunii 

1. În Pilot, clic   pentru a trece în modul Desene. 

2. În Pilot, apare Secţiune A-A. Un marcaj roşu indică faptul că vederea nu este calculată. 

 

Figura 202: Secţiunea A-A - necalculată 
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3. Dublu-clic pe Secţiunea A-A  pentru calcul. 

  

Figura 203: Secţiunea A-A 

În acelaşi mod, creaţi secţiuni ca în figura următoare. 

 

 

Figura 204: Secţiuni 

 Notă:  Secţiunile sunt numerotate automat: Secţiune A-A, Secţiune B-B, Secţiune C-C,etc. Dacă o secţiune 
este ştearsă, etichetele lipsă din numerotare sunt utilizate automat pentru noile secţiuni create.  
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Pasul 2: Crearea unei secţiuni după o linie poligonală 

1. În Pilot, clic  pentru a trece în modul Model. 

2. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

3. Creaţi un plan de secţiune în acelaşi mod în care desenaţi o poliline în AutoCAD®. 

4. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

 

Figura 205: Secţiunea creată 

Pasul 3: Crearea unei elevaţii 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

2. Creaţi planul de definiţie, specificând punctele, în acelaşi mod în care desenaţi o polilinie în AutoCAD®. 

3. Clic un punct în partea de jos a desenului şi deplasaţi cursorul în direcţia X. 

 

Figura 206: Crearea elevaţiei 

4. Apăsaţi Enter pentru a confirma. 

5. Clic un punct în desen pentru a defini poziţia planului posterior. 

Elevaţia este creată. 
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Pasul 4: Crearea unei vederi de sus 

Veţi crea o vedere de sus cu ajutorul asistentului corespunzător. 

1. În Pilot, modul Model, activaţi etajul Subsol Nivel 2. 

2. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . Este lansat asistentul 
pentru crearea vederilor de sus/de jos. 

3. În prima fereastră de dialog, definiţi parametrii vederii. 

 În zona "Definire vedere", selectaţi sensul vederii: de sus în jos. 

 Definiţi înălţimea planului de secţiune relativ la Subsol Nivel 2 (etajul pentru care trebuie să fie 
calculată vederea). Selectaţi primul buton radio şi din lista derulantă selectaţi Subsol Nivel 2. 

Definiţi limita inferioară şi cea superioară (în funcţie de direcţia vederii). 

 H2: 1 m 

 H1: 1.2 m 

 

Figura 207: Fereastra de dialog “Asistent creare vederi de sus / de jos” – definirea parametrilor 

4. Clic Înainte pentru a stabili reprezentarea obiectelor vizibile. 

 În zona "Definire muchii vizibile secţionate", selectaţi opţiunea Muchii uniforme iar din lista derulantă 
Grosime linie, selectaţi 0.50 mm. 

 În zona "Definire muchii vizibile nesecţionate", selectaţi Muchii uniforme pentru a afişa toate muchiile 
vizibile utilizând acelaşi tip de linie. Apoi, selectaţi culoarea (Roşu), tipul şi grosimea liniei. 

 

Figura 208: Grosimea liniei de reprezentare a muchiilor vizibile secţionate şi nesecţionate 

 În zona "Haşură uniformă", selectaţi Haşură pentru a haşura obiectele vizibile. 
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Apoi selectaţi proprietăţile haşurii: 

 Scara: 0.35 

 Culoarea: Alb 

 Grosimea liniei: 0.13 mm 

 

Figura 209: Proprietăţile haşurii 

5. Clic Înainte pentru a defini modul de reprezentare a obiectelor ascunse. 

 În zona "Definire obiecte ascunse", selectaţi Muchii uniforme şi definiţi parametrii ca în Figura 210. 

 În zona "Definire haşură obiecte ascunse", selectaţi Nehaşurat. 

 

Figura 210: Setarea haşurii pentru obiectele ascunse 

6.  Clic Înainte pentru a modifica grosimea liniilor de contur (care delimitează elementele). 

În zona "Muchiile din interiorul secţiunii": 

 Din lista derulantă Grosime linie, selectaţi 0.25 mm. 

  

Figura 211: Modificarea grosimii liniilor de contur 

7.  Clic Înainte până ajungeţi la fereastra de dialog "Elemente vizuale". 

8. În fereastra de dialog "Elemente vizuale", selectaţi Afişează simbolurile cofrajului. 
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9. Clic pe butonul Parametri. 

10. În fereastra de dialog "Simboluri multiple", selectaţi obiectele pentru care vor fi create simboluri: selectaţi 
numai Grinzi şi Stâlpi. 

 

Figura 212: Fereastra de dialog "Simboluri multiple" 

11. Selectaţi poziţia simbolului faţă de obiect: 

 Pentru grinzi:  

 Pentru stâlpi:  

Proprietăţile selectate sunt afişate în zona de vizualizare: secţiunea grinzii. 

12. Apăsaţi <OK>. 

13.  Apăsaţi Termină. 

Vederea în plan este creată. Pilotul trece automat în modul Desene. 

 

 

Figura 213: Vedere de sus 
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Pasul 5: Crearea unei vederi de sus (sau de jos) locale 

În Pilot, în modul Model, activaţi Parter şi afişaţi toate etajele clădirii. 

 

Figura 214: Pilot – Etajele activate 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

2. În fereastra de dialog "Asistent creare vederi de sus / de jos", selectaţi Creează vederi locale de sus / de 
jos. 

 

Figura 215: Asistent creare vederi de sus / de jos – opţiunea Creează vederi locale de sus / de jos 

3. Apăsaţi Termină. 

4. Desenaţi o polilinie pentru a delimita zona pentru care urmează să creaţi vederea locală. Zona este definită 
prin trei puncte şi include pereţii liftului (Figura 216). 

 

Figura 216: Definirea vederii locale 

5. Clic dreapta pe polilinie şi selectaţi opţiunea Activare şi actualizare desen din meniul contextual. 



 TUTORIAL - ADVANCE CONCRETE 
 

 

 

 107 

Secţiunea este calculată, iar modul Desene este activat. 

 

Figura 217: Vederea locală 

Pasul 6: Crearea unei vederi izometrice 

Notă: Înainte de a crea vederile izometrice, este necesară selectarea unghiului de vedere, din bara de 
instrumente AutoCAD® View, pentru o vedere adecvată asupra modelului. 

  

Figura 218: Bara de instrumente View din AutoCAD® 

1. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

 

Figura 219: Fereastra de dialog “Vedere izometrică” 

2. Apăsaţi pe <OK> pentru validare. 
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Advance trece automat în modul Desene. Vederea izometrică este afişată pe ecran. 

 

 
 

Figura 220: Vederea izometrică a clădirii 

 Notă:  Toate vederile izometrice sunt grupate, implicit, în folderul Izometrii. 

Modificarea proprietăţilor vederii izometrice 

În cele ce urmează, veţi elimina plăcile din vederea izometrică. 

1. În Pilot, în modul Desene, clic dreapta pe Vedere izometrică 1 şi selectaţi Proprietăţi din meniul 
contextual. 

 

Figura 221: Accesarea proprietăţilor vederii izometrice 
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2. În fereastra de proprietăţi, deselectaţi opţiunea Consideră plăcile pentru a nu mai afişa plăcile în vederea 
izometrică. 

 

Figura 222: Opţiunea pentru afişarea plăcilor în vederea izometrică 

3. Apăsaţi pe <OK> pentru validare. 

Notă:  Dacă doriţi să vizualizaţi rezultatul modificării, recalculaţi desenul. 

Pasul 7: Modificarea şi actualizarea detaliilor 

Actualizaţi vederea izometrică. 

În Pilot, în modul Desene, clic dreapta şi selectaţi Vedere izometrică 1 > Activare şi actualizare din meniul 
contextual pentru a vizualiza rezultatul.  

 

Figura 223: Vederea izometrică după actualizare – Plăcile nu sunt reprezentate 
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Modificarea proprietăţilor desenelor 

1. În Pilot, modul Desene, clic dreapta pe Secţiune A-A şi selectaţi Proprietăţi din meniul contextual. 

2. În fereastra de dialog, selectaţi pagina Obiecte vizibile şi modificaţi grosimea liniei. 

 În zona Definire muchii vizibile secţionate, selectaţi 0.50 mm pentru grosimea liniei. 

  

Figura 224: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Obiecte vizibile 

3. Apăsaţi <OK>. 

Secţiunile modificate sunt marcate cu . Pentru a vizualiza rezultatul, este necesară actualizarea desenului. 

În Pilot, în modul Desene, clic dreapta pe Secţiune A-A şi selectaţi Activare şi actualizare din meniul 
contextual. 

 

Figura 225: Secţiunea A-A actualizată 
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Actualizarea mai multor detalii 

1. În bara de instrumente Model, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

O fereastră de dialog afişează toate desenele create. Desenele actualizate sunt marcate cu , iar cele 

neactualizate sunt marcate cu . 

 

Figura 226: Lista tuturor desenelor din proiect 

2. Selectaţi toate secţiunile care nu sunt actualizate. 

Notă:  Pentru o selecţie multiplă, utilizaţi tasta CTRL. 

 

Figura 227: Selectarea secţiunilor 

3. Apăsaţi <OK>. 

Secţiunile sunt actualizate. 

Pasul 8: Gruparea şi degruparea secţiunilor 

Veţi grupa toate secţiunile create. 

1. În Pilot, în modul Desene, clic dreapta pe Secţiune A-A şi selectaţi Grupează desene din meniul 
contextual. 

2. Selectaţi toate secţiunile şi apăsaţi <OK>. (Utilizaţi SHIFT şi săgeţile pentru o selecţie multiplă.) 

 

Figura 228: Selectarea secţiunilor 

3. În linia de comandă, introduceţi r (rânduri) şi apăsaţi Enter pentru a grupa desenele într-un rând. 

Chenarele desenelor sunt ataşate de cursorul mouse-ului. 
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4. Clic în originea sistemului de coordonate pentru a poziţiona grupul de secţiuni. 

 

Figura 229: Secţiuni grupate 

Degruparea detaliilor 

1. În Pilot, în modul Desene, clic dreapta pe grupul de secţiuni şi selectaţi Degrupează desene din meniul 
contextual. 

  

Figura 230:  Selectarea secţiunilor 

2. În fereastra de dialog “Listă desene”, selectaţi Secţiune D-D 
şi apăsaţi <OK>. 

 

 

Figura 231:  Selectarea desenului 
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Secţiunea D-D este extrasă din grupul de secţiuni. 

 

Figura 232: Secţiunea extrasă din grup 

Pasul 9: Crearea unui plan de armare 

Veţi crea un plan de armare cu 3 vederi (o secţiune, o vedere de sus şi o elevaţie) pentru peretele creat de-a 
lungul axei 21'. 

Notă:  Această comandă poate fi apelată numai în modul Model. 

Activaţi modul Model: 

1. În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe Subsol Nivel 1 şi selectaţi Activare din meniul contextual. 

 

Figura 233: Activarea etajului Subsol Nivel 1 
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2. Selectaţi peretele situat de-a lungul axei 21’. 

 

Figura 234: Pereţi de-a lungul axei 21' 

3. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

4. În fereastra de dialog "Crearea unui plan de armare", grupul 3 Vederi, selectaţi Secţiune stânga, vedere 
de sus şi secţiune faţă. 

 

Figura 235: Fereastra de dialog “Crearea unui plan de armare” 

5. Clic Înainte. Apare fereastra de dialog "Parametri vedere". 

6. Clic Înainte.  
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7. În fereastra de dialog "Obiecte vizibile", definiţi stilul de reprezentare pentru muchiile obiectelor vizibile.  

 În zona "Definire muchii vizibile secţionate", selectaţi 0.50 mm pentru grosimea liniei. 

 

Figura 236: Definirea grosimii liniei 

8. Clic Înainte. 

9. În fereastra de dialog "Obiecte ascunse", definiţi stilul de reprezentare pentru muchiile obiectelor ascunse. 

 În zona "Definire elemente ascunse", introduceţi 0.25 mm pentru grosimea liniei. 

 

Figura 237: Fereastra de dialog “Obiecte ascunse” 

9. Clic Înainte în toate ferestrele de dialog "Finisare", "Desen", şi "Elemente vizuale" până ajungeţi la 
fereastra de dialog "Titlu". 

10. În fereastra de dialog "Titlu", selectaţi informaţiile ce vor fi afişate în titlul planului de armare. 

 Selectaţi opţiunea Nume elemente pentru a afişa numele peretelui în titlul planului de armare. 

 Selectaţi opţiunea Numele etajului în titlu pentru a afişa numele etajului în titlul planului de armare. 

 Deselectaţi Cantităţi. 

 

Figura 238: Selectarea informaţiilor ce vor fi afişate în titlul planului de armare 

11. Apăsaţi Termină. 
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Planul de armare este creat. 

 

Figura 239: Planul de armare rezultat 

Pasul 10: Crearea unui desen nou 

1. În Pilot, în modul Model, dublu clic pe Tutorial şi activaţi toate etajele. 

2. Clic dreapta pe Tutorial şi selectaţi Desen nou din meniul contextual. 

 

Figura 240: Crearea unui nou desen 

Noul desen este afişat în modul Desene. 

 

Figura 241: Pilot – Noul desen 
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Accesarea proprietăţilor desenului 

1. În Pilot, în modul Desene, clic dreapta pe Desen nou şi selectaţi Proprietăţi din meniul contextual pentru 

a accesa proprietăţile desenului. 

 

Figura 242: Fereastra de dialog “Proprietăţi desene” 

2. Apăsaţi <OK>. 

Pasul 11: Crearea unei vederi în plan 

Veţi crea o vedere în plan pentru Etajul 1. 

Definiţie 

O vedere în plan este un caz particular de vedere deoarece este reprezentarea unui model şi nu o vedere 
generată. Aşadar, vederea în plan este actualizată în timp real. 

1. În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe un etaj şi selectaţi Activare din meniul contextual. 

2. În bara de instrumente Modelare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul . 

3. În fereastra de dialog "Selectează un etaj", selectaţi Etaj 1. 

  

Figura 243: Fereastra de dialog “Selectează un etaj” 

3. Apăsaţi <OK>. 

Vederea în plan este creată automat iar Advance trece automat în modul Desene. Vederea în plan este afişată 
pe ecran. 

 
Figura 244: Vedere în plan 
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Modificarea proprietăţilor vederii în plan 

În cele ce urmează, veţi afişa elementele care sunt în contact cu placa de sus. 

1. În Pilot, în modul Desene, clic dreapta pe Plan etaj şi selectaţi Proprietăţi din meniul contextual. 

 

Figura 245: Accesarea proprietăţilor unei vederi în plan 

2. În fereastra de dialog "Proprietăţi plan etaj", bifaţi opţiunea Impact etaj superior pentru a afişa elementele 
din Parter care sunt în contact cu placa. 

 

Figura 246: Fereastra de dialog “Proprietăţi plan etaj" 

Pereţii liftului sunt afişaţi în vederea în plan. 

 

Figura 247: Vedere în plan – Amprenta etajului superior 
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Lecţia 12: Crearea cotelor 

În această lecţie, veţi cota vederea în plan pentru Subsol. 

Veţi învăţa: 

 Să creaţi cote prin intersecţie 

 Să selectaţi elementele intersectate 

 Să creaţi o cotă asociativă 

 Să creaţi o cotă prin puncte 

 Să creaţi un simbol 

 

Figura 248: Cote pe vederea în plan 
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Înainte de a începe 

Înainte de a începe, creaţi o vedere în plan pentru Subsol. 

1. În Pilot, în modul Model, clic dreapta pe Tutorial şi selectaţi Creare > Vedere în plan din meniul contextual. 

2. Selectaţi Subsol Nivel 1. 

  

Figura 249: Crearea unei vederi în plan 

3. Apăsaţi <OK>. 

Vederea în plan este creată. 

 

Figura 250: Pilot – Vederea în plan 

 În cele ce urmează, veţi utiliza setările pentru cote din AutoCAD® pentru a afişa textul între liniile 
ajutătoare ale cotei. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale clic pe butonul . 

2. Din lista Styles, selectaţi GrDimensions. 

 

Figura 251: Fereastra de dialog “Dimension Style Manager” 
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3. Clic pe Modify. 

4. În fereastra de dialog “Modify dimension style”, în pagina Fit, efectuaţi următoarele setări: 

 Bifaţi opţiunea Always keep text between 
ext lines. 

 Deselectaţi opţiunea Suppress lines if they 
don’t fit inside extension lines. 

 

 

Figura 252:  Fereastra de dialog "Modify Dimension Styles" 
– pagina Fit 

5. Clic <OK> pentru a valida şi a reveni la fereastra de dialog "Dimension Style Manager". 

6. Clic Close pentru a termina. 

Pasul 1: Crearea cotelor prin intersecţie 

Veţi cota elementele situate de-a lungul axei C (vezi linia roşie din Figura 254), luând în considerare stâlpii. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa proprietăţile. 

Notă: Setările realizate în timpul creării elementului sunt utilizate ca setări implicite în proiectul curent. 

3. În fereastra de proprietăţi, extindeţi ramura Elementele modelului şi selectaţi elementele ce urmează a fi 
cotate: stâlpii. 

Pont: Elementele luate în considerare la cotare sunt marcate cu un semn albastru  iar cele omise sunt 

marcare cu un X roşu . Pentru a deselecta toate elementele, daţi dublu clic pe . Apoi, puteţi 
selecta elementele de cotat. 

 

Figura 253:  Fereastra de dialog “Proprietăţi cote” – Selectarea stâlpilor 
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4. Clic <OK>. 

5. Clic două puncte pentru a defini linia de cotă ca în Figura 254. 

 

Figura 254: Crearea primei cote prin intersecţie 

6. Apăsaţi Enter. 

7. Clic un punct în desen pentru a stabili poziţia cotei de intersecţie. 

  

Figura 255: Poziţionarea cotei prin intersecţie 
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Linia de cotă este creată automat. 

 

Figura 256: Linia de cotă 

Procedaţi în acelaşi mod pentru a cota elementele create de-a lungul axelor D, E, F'. 

 

Figura 257: Poziţionarea cotelor prin intersecţie 

Notă: Asiguraţi-vă că linia intersectează stâlpii. 
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Folosind aceleaşi setări, creaţi cote prin intersecţie ca în Figura 258. 

 

Figura 258: Cote prin intersecţie 

Cotare luând în considerare axele grilei 

În cele ce urmează, veţi cota stâlpii în funcţie de axele grilei. Zoom pe stâlpul D20.  

1. În bara de instrumente Elemente vizuale, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa proprietăţile. 

3. În fereastra de dialog "Proprietăţi cotă", selectaţi 
elementele intersectate. 

 Deschideţi grupul Elemente model. 

 Selectaţi Grid. 

4. Apăsaţi pe <OK> pentru validare. 

 

Figura 259: Selectarea elementelor intersectate 
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5. Clic două puncte pentru a defini poziţia liniei de cotă.  

6. Apăsaţi Enter. 

7. Clic un punct în desen pentru a stabili poziţia cotei de intersecţie. 

Linia de cotă este creată automat.  

În acelaşi mod, cotaţi stâlpul D20 luând în considerare axele grilei.  

Cotaţi fiecare latură a stâlpilor, ca în figurile 260 şi 261. 

 

Figura 260: Cote prin intersecţie pentru stâlpii C18, C19 şi C20 
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Figura 261: Cote prin intersecţie pentru stâlpii din zona liftului 

Cotare luând în considerare alte elemente 

În cele ce urmează, veţi cota o latură a secţiunii stâlpului D20, luând în considerare grinzile, pereţii şi stâlpii. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa proprietăţile. 

3. În fereastra de dialog "Proprietăţi cotă", selectaţi elementele intersectate. 

 Deschideţi grupul Elementele modelului. 

 Selectaţi Grinzi, Stâlpi şi Pereţi. 

 

Figura 262: Fereastra de dialog “Proprietăţi cotă” – pagina Definire 

4. Clic <OK> pentru a valida şi a închide fereastra de dialog. 
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5. Clic două puncte pentru a defini linia de cotă paralel cu latura superioară a stâlpului. Linia trebuie să 
intersecteze stâlpul şi peretele. 

 

Figura 263: Linia de definire a cotei 

6. Apăsaţi Enter. 

7. Clic un punct în desen pentru a stabili poziţia cotei de intersecţie. 

 

Figura 264: Stâlpul D20 – Cotă prin intersecţie, luând în considerare peretele 

Folosind aceleaşi setări, creaţi cote pentru fiecare latură a secţiunii stâlpului D20. 

 

Figura 265: Stâlpul D20 – Cotă prin intersecţie, luând în considerare grinzile şi pereţii 
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Afişarea zecimalelor şi a milimetrilor la exponent 

În cele ce urmează, veţi afişa dimensiunile în milimetri la exponent şi zecimalele. 

1. În Pilot, clic  pentru a trece în modul Desene. 

2. Clic dreapta pe Proiect şi selectaţi Setări proiect pentru a afişa bara de instrumente Setări Proiect. 

 

 

Figura 266: Pilot – accesarea barei de instrumente Setări proiect 

3. În bara de instrumente Setări Proiect, clic pe butonul  pentru a accesa opţiunile de personalizare. 

4. Selectaţi pagina Adnotare desen şi efectuaţi următoarele setări: 

 În zona “Cote”, în câmpul Număr de zecimale, 
introduceţi 1. 

 Selectaţi opţiunea Eliminare zero-uri nesemnificative 
pentru a nu afişa zero-urile nesemnificative. 

 Selectaţi opţiunea mm la exponent pentru a afişa 
milimetri la exponent. 

 

Figura 267: Setările cotelor 

5. Apăsaţi <OK>. 

Notă:  Când distanţele sunt mai mari de 1 m, acestea sunt exprimate în metri iar dacă sunt mai mici de 1 m, 
sunt exprimate în centimetri. 

 

Figura 268: Stâlpul D20 - Cote cu milimetri la exponent 
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Pasul 2: Crearea unei cote asociative 

Veţi cota pereţii liftului utilizând o cotă asociativă. 

Notă: Crearea unei cote asociative este posibilă numai în modul Desene. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale, clic pe butonul . 

2. Selectaţi pereţii din mijloc, cel din dreapta şi cel din stânga. 

 

Figura 269: Selectarea pereţilor liftului pentru a crea cota asociativă 

3. Apăsaţi Enter. 

4. Clic pe un punct în desen pentru a stabili poziţia cotei asociative. 

Cota asociativă este creată automat. 

 

Figura 270: Cota asociativă 
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Selectarea cotelor afişate 

1. Selectaţi cota asociativă. 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa proprietăţile. 

3. Selectaţi pagina Definire pentru a adăuga sau a şterge cote. 

  

 Figura 271: Fereastra de dialog “Proprietăţi cotă” – pagina Definire 

 Din lista Cote disponibile, selectaţi Cotă totală. Prin clic pe butonul  adăugaţi elementul în lista 
cotelor ce urmează să fie afişate (Cote de afişat). 

 Clic pe  pentru a muta cota cu o poziţie mai sus. 

4. Selectaţi pagina Goluri. 

Această pagină este utilizată pentru a configura cota asociativă pentru golul selectat. Pot fi afişate câte 
două variabile deasupra şi sub linia de cotă. Variabilele sunt: înălţimea golului, lăţimea, înălţimea 
parapetului şi a pragului. 

 

Figura 272: Fereastra de dialog “Proprietăţi cotă” – pagina Goluri 

În exemplul nostru, selectaţi Lăţime gol şi Înălţime gol, desupra, respectiv sub linia de cotă. 

 Bifaţi opţiunea din stânga-jos şi selectaţi din lista 
derulantă Înălţime gol pentru a afişa înălţimea 
golului deasupra liniei de cotă, în stânga. 

 Deselectaţi opţiunea din dreapta-sus. 
 

Figura 273: Ajustarea înălţimii golului 
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 Clic pe săgeata de lângă Înălţime gol şi selectaţi 
Modificare prefix din meniu. 

 

Figura 274: Definirea prefixului 

 În câmpul Prefix inălţime gol, ştergeţi textul existent 
şi apăsaţi <OK>. 

  

Figura 275: Prefixul pentru înălţimea golului 

5. Apăsaţi <OK> pentru a termina. 

 

Figura 276: Cota asociativă 

În acelaşi mod, creaţi o cotă asociativă pentru golurile din pereţii D20 – D21’ şi E20 – E21’. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Definire, folosiţi săgeţile pentru a selecta doar Cote goluri în lista Cote de afişat.  

 

Figura 277: Fereastra de dialog “Proprietăţi cote”  

4. Selectaţi peretele D20 - D21’ şi apăsaţi Enter. 
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5. Poziţionaţi cota asociativă. 

 

Figura 278: Cotă ascociativă pentru stâlpii D20 - D21’ 

 Utilizaţi comanda Repeat din AutoCAD® pentru a repeta ultima comandă executată – grtcdimassoc 
în acest caz - şi creaţi cotele pentru goluri. 

Pasul 3: Crearea unei cote prin puncte 

Veţi cota peretele creat de-a lungul axei 21'. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale, clic pe butonul . 

2. Clic un punct pentru a defini poziţia liniei de cotă. 

 

Figura 279: Definirea poziţiei liniei de cotă 
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3. Clic pe primul punct al cotei: colţul din stânga-sus al secţiunii stâlpului C21'.  

4. Clic pe al doilea punct al cotei: colţul din dreapta-sus al stâlpului F’21'.  

Linia de cotă este creată. 

 

Figura 280: Linia de cotă 

În acelaşi mod creaţi cote prin puncte ca în figura următoare. 

 

Figura 281: Linia de cotă 

Pasul 4: Crearea unui simbol 

Un simbol conţine un anumit număr de atribute ale obiectului de care este legat. Simbolurile create sunt salvate 
în cataloage şi pot fi folosite ulterior în alte proiecte. 

În cele ce urmează, veţi crea un simbol personalizat pentru un stâlp. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale, clic pe butonul . 

2. Selectaţi elementul pentru care doriţi să creaţi simbolul. În acest exemplu, stâlpul D20.  
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3. În bara de proprietăţi, din lista derulantă Nume, selectaţi simbolul dorit. 

Simbolurile sunt grupate în foldere, în funcţie de normele fiecărei ţări. 

 

Figura 282: Selectarea simbolului 

4. Poziţionaţi simbolul lângă stâlpul D20. 

 

Figura 283: Simbolul 

Editarea unui simbol 

1. Selectaţi simbolul. 

 

Figura 284: Selectarea simbolului 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 
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3. În pagina Definire apăsaţi Editare pentru a modifica simbolul. 

 

Figura 285: Fereastra de dialog a simbolului – pagina Definire 

Apare editorul de texte din AutoCAD® cu ajutorul căruia puteţi modifica identificatorii, fontul, dimensiunea 
caracterelor, adăugarea textelor,etc.  

 

Figura 286: Fereastra de dialog “Text Formatting” 

4. În zona de editare, modificaţi simbolul. De exemplu, tastaţi Stâlp, ştergeţi atributul <Name> şi apăsaţi 
Enter pentru a afişa dimensiunea secţiunii pe rândul următor. Textul inserat apare în desen. 

 

Figura 287: Simbolul modificat 

5. În bara de instrumente Text formatting, din AutoCAD®, daţi clic pe <OK>. 

6. În fereastra de proprietăţi, apăsaţi <OK>. 

 

Figura 288: Simbolul creat – noua reprezentare 
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Modificarea reprezentării simbolului 

În acest exemplu, veţi adăuga o linie de indicaţie simbolului creat. 

1. Selectaţi simbolul. 

2. În bara de proprietăţi efectuaţi următoarele setări: 

 Selectaţi opţiunea Linie săgeată pentru a "lega" simbolul de element. 

 Selectaţi opţiunea Săgeată pentru o linie cu săgeată. 

 

 

Figura 289: Simbol cu linie şi săgeată 

Salvarea simbolului 

1. Selectaţi simbolul. 

 

Figura 290: Selectarea simbolului 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Definire, clic pe butonul Salvare. 

 

 

Figura 291: Fereastra de proprietăţi a simbolului – pagina 
Definire 
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4. În fereastra de dialog “Salvează simbol”, introduceţi numele simbolului şi daţi clic pe butonul Răsfoire 
pentru a selecta folderul în care va fi salvat. 

 

Figura 292: Fereastra de dialog “Salvează simbol” 

5. Apăsaţi <OK>. 

6. În fereastra de proprietăţi, apăsaţi <OK>. 

Pasul 5: Crearea mai multor simboluri 

Simbolurile pot fi create automat pentru un set de obiecte selectate (de exemplu grinzi, stâlpi, plăci, etc.) 

În acest exemplu, veţi crea simboluri pentru toţi stâlpii din desen. 

1. În bara de instrumente Elemente vizuale, clic pe butonul . 

2. Încadraţi toate elementele desenului într-o fereastră de selecţie, şi apăsaţi tasta Enter. 

 

Figura 293: Selectarea elementelor 
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3. În fereastra de dialog "Simboluri multiple", bifaţi numai linia corespunzătoare stâlpilor (Stâlp pentru a crea 
simboluri doar pentru stâlpi. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 295: Fereastra de dialog "Simboluri multiple" 

Au fost create simboluri pentru toţi stâlpii din desen. 

 

Figura 295: Simboluri pentru stâlpi 
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Mutarea simbolurilor 

Pentru mai multă claritate, uneori este necesar să ajustaţi manual poziţia simbolurilor cu ajutorul punctelor grip 
ale acestora. 

1. Selectaţi un simbol. 

 

Figura 296: Selectarea simbolului 

2. Clic pe punctul grip al simbolului. 

Simbolul este ataşat de cursor. 

 

Figura 297: Mutarea simbolului 

3. Clic pe un punct în desen pentru a stabili noua poziţie a simbolului. 

4. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

 

Figura 298: Simbolul 

În acelaşi mod, ajustaţi poziţia tuturor simbolurilor din desen.  
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Lecţia 13: Armarea unei grinzi 

Utilizând Advance, puteţi crea planuri de armare pentru o selecţie de elemente. În funcţie de tipul de dispunere 
selectat, Advance creează secţiuni şi elevaţii. 

În această lecţie, veţi crea un plan de armare pentru o grindă. Pentru armarea grinzii se vor utiliza bare drepte şi 
etrieri, distribuiţi în mod diferit în cele trei zone ale grinzii. Planul de armare necesită o vedere personalizată, cu 
trei secţiuni şi o elevaţie. 

Veţi învăţa: 

 Să modificaţi setul de vederi al unui plan de armare 

 Să ştergeţi o vedere din planul de armare. 

 Să adăugaţi vederi în planul de armare 

 Să creaţi o bară dreaptă 

 Să creaţi un etrier 

 Să creaţi o repartiţie liberă. 

 Să creaţi o repartiţie liniară. 

 

Figura 299: Planul de armare final pentru grindă 

Înainte de a începe: 

1. În Pilot, clic pe  pentru a activa modul Model, apoi activaţi Subsol Nivel 2. 

 

Figura 300: Activarea etajului Subsol Nivel 2 
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Pasul 1: Crearea planului de armare 

În acest pas veţi crea un plan de armare pentru grinda F'20-E20, folosind un model de plan de armare cu o 
secţiune, o elevaţie şi o vedere de sus. Pe parcursul acestei lecţii, modelul de plan va fi modificat, deoarece 
planul de armare pentru grindă necesită un alt set de vederi.  

1. În bara de instrumente Armare, clic . 

2. Selectaţi grinda F’20-E20 şi apăsaţi Enter. 

 

Figura 301: Selectarea grinzilor 

5. Selectaţi Secţiune stânga, vedere de sus şi elevaţie faţă. 

 

Figura 302: Selectarea unui model de plan de armare 

4. Clic Înainte pentru a accesa fereastra de dialog “Parametri vedere” de unde se setează proprietăţile 
vederilor. În acest exemplu, modificaţi poziţia vederii Secţiune stânga. 
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5. În fereastra de dialog “View parameters”, selectaţi Secţiune stâng, apoi clic  pentru a seta 
poziţia secţiunii în desen. Planul de armare este calculat şi afişat. 

6. Utilizând mouse-ul, amplasaţi linia de secţiune în Vedere de sus, în prima jumătate a grinzii (Figura 303). 
Poziţia secţiunii este afişază în câmpul Poziţia secţiunii din fereastra de dialog “Parametri vedere”. 

 

Figura 303: Vedere de sus – Definirea poziţiei liniei de secţiune 

 

Figura 304: Fereasta de dialog “Parametri vedere” – Poziţia secţiunii 

Atenţie! Asiguraţi-vă că funcţia 3D Power este activată! Aceasta permite gestionarea reprezentării barelor de 
armare în toate vederile planului de armare. 

10. Clic Înainte. 
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11. În fereastra de dialog “Obiecte vizibile”, zona “Definire muchii vizibile secţionate”, selectaţi tipul de 
reprezentare a muchiilor obiectelor vizibile: 

 Muchii uniforme 

 Grosimea liniei: 0.50 mm. 

 

Figura 305: Fereastra de dialog “Obiecte vizibile” 

11. Clic Înainte. 

12. În fereastra de dialog “Obiecte ascunse”, zona “Definire elemente ascunse”, selectaţi tipul de reprezentare 
a muchiilor obiectelor ascunse. 

 Muchii uniforme 

 Grosimea liniei: 0.25 mm. 

 

Figura 306: Fereastra de dialog “Obiecte ascunse” 

13. Clic Înainte. 

14. În fereastra de dialog “Finisaje”, zona “Linii de întrerupere ale secţiunilor”, câmpul Lungime, definiţi 
lungimea liniilor de întrerupere: 0.1 m. 

 

Figura 307: Fereastra de dialog “Finisaje” 

13. Clic Înainte până la afişarea ferestrei de dialog “Elemente vizuale”. 
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14. În fereastra de dialog “Elemente vizuale”, clic pe săgeata de lângă scara simbolului şi selectaţi 1:25 din 
listă. 

 

Figura 308: Selectarea scării simbolului 

14. Clic Înainte. 

15. În fereastra de dialog ”Titlu”, definiţi următoarele setări: 

 În câmpul Prefix, introduceţi prefixul pentru numele vederii: Plan de armare - Grindă. Acest titlu 
apare pe desen, deasupra fiecărei vederi. 

 Deselectaţi opţiunea Cantităţi pentru ca numărul de bare să nu fie inclus în titlu. 

 Bifaţi opţiunea Lungimea şi suprafaţa. 

 În zona "Proprietăţi", câmpul Înălţime text, introduceţi 0.25 m. 

 

Figura 309: Fereastra de dialog “Titlu” 

15. Apăsaţi Termină. 

Pilotul trece automat în modul Desene iar planul de armare este afişat. 

 

Figura 310: Planul de armare 
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Pasul 2: Personalizarea planului de armare 

Pentru planul de armare al grinzii sunt necesare doar elevaţia şi secţiunea. De aceea, în acest pas, veţi şterge 
vederea de sus. În plus, veţi mai crea două secţiuni. 

Ştergerea unei vederi 

1. În bara de instrumente Vizualizare armare 3D, clic pe butonul . 

2. Includeţi vederea de sus într-o fereastră de selecţie. 

 

Figura 311: Plan de armare – selectarea vederii de sus 

3. Apăsaţi Enter. 

Planul de armare conţine, acum, doar elevaţia şi secţiunea. 

 

Figura 312: Planul de armare 

Adăugarea unei vederi 

În cele ce urmează, veţi adăuga încă o secţiune în planul de armare. 

1. În bara de instrumente Vizualizare armare 3D, clic pe butonul . 

2. Definiţi planul de secţiune desenând o linie verticală ce intersectează grinda, în zona din mijloc. 

3. Apăsaţi Enter. 

4. Deplasaţi cursorul în direcţia X şi daţi clic pentru a defini adâncimea secţiunii. 

 

Figura 313: Definirea adâncimii secţiunii 
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5. Amplasaţi secţiunea prin clic în desen. 

În acelaşi mod, creaţi o altă secţiune pe grindă, în zona din dreapta (Figura 314). 

 

Figura 314: Poziţia secţiunii pe grindă 

În planul de armare sunt acum trei secţiuni. 

 

Figura 315: Planul de armare 

Notă: Dacă este cazul, poziţia secţiunii poate fi modificată în fereastra de proprietăţi a planului de armare, 
pagina Parametri vedere. 

 

Figura 316: Definirea poziţiei secţiunii din stânga 

 Utilizaţi comanda AutoCAD® Move pentru a modifica poziţia secţiunilor. 

1. Includeţi cele trei secţiuni într-o fereastră de selecţie.  
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2. În linia de comandă, introduceţi move şi apăsaţi pe tasta Enter. 

3. Clic un punct pentru a stabili poziţia. 

4. Poziţionaţi secţiunile sub Elevaţie faţă 1. 

 

Figura 317: Deplasarea vederilor 

În acelaşi mod, deplasaţi textul centrat faţă de vederea Elevaţie faţă 1. 

Crearea unui model de plan de armare cu un alt mod de dispunere a vederilor 

Notă: Dacă în timpul realizării proiectului sunt necesare planuri de armare cu un mod personalizat de 
dispunere a vederilor, trebuie să fie creat un nou model (template). 

Pentru o mai bună înţelegere, în bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Desene, clic pe butonul  
pentru a afişa prima fereastră de dialog a asistentului de creare a planurilor de armare. 

 

Figure 318: Fereastra de dialog “Crearea unui plan de armare” – grupul 3 Vederi 

Modelele de planuri de armare din partea stângă a ferestrei de dialog sunt definite în fişierul Modele planuri de 
armare.txt din folderul \Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Graitec\AdvanceConcrete\[versiune]\Support\Template\. Toate modelele existente sunt în fişierul text, 
numele lor fiind precedat de caracterul #. Pentru fiecare model, dimensiunea zonei destinate unei vederi este 
definită în procente. 

 

TOP 

BOTTOM 

CUT_LEFT 

CUT_RIGHT 

ELEVATION_LEFT 

ELEVATION_RIGHT 

ELEVATION_FACE 

Figura 319: Lista vederilor ce pot fi create de un model de plan de armare 
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De exemplu, selectaţi Dynamic reinforcement: left, front, top, isometric. Acest model de plan conţine patru 
vederi. 

 

 

#Armare automata: stanga, fata, vedere de sus, izometrie 

ELEVATION_LEFT 

0 0 

50 50 

ELEVATION_FACE 

0 50 

50 100 

TOP 

50 0 

100 50 

ISOMETRIC 

50 50 

100 100 

Figura 320: Plan de armare dinamică 

Pentru a crea un model de plan de armare personalizat, cu trei secţiuni, pentru un plan de armare pentru grindă 
similar celui prezentat în această lecţie, introduceţi numele noului model, #Plan de armare pentru grinzi, cu 3 
secţiuni şi coordonatele din figura 321 (în procente) în fişierul text Modele planuri de armare. 

 

ELEVATION_FACE 

0 50 

100 100 

CUT_LEFT 

0 0 

10 40 

CUT_LEFT 

10 0  

20 40 

CUT_LEFT 

20 0 

30 40 

Figura 321: Fişierul text Modele planuri de armare 

După salvarea fişierului .txt, prima fereastră de dialog a asistentului de creare a planurilor de armare afişează 
noul model. 

 

Figura 322: Fereastra de dialog “Crearea unui plan de armare” – Model de plan de armare personalizat 
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Modificarea scării desenului 

În Pilot, în modul Desene, clic  şi selectaţi din listă scara desenului: 1:25. 

 

Figura 323: Alegerea scării desenului 

Pasul 3: Crearea cotelor necesare 

Acest pas prezintă, pe scurt, crearea cotelor pentru vederile unui plan de armare (cote prin intersecţie, cote prin 
puncte şi cote de nivel). 
 

 Folosiţi cote prin intersecţie în vederea Elevaţie faţă 1, aşa cum este prezentat în Figura 324. 

 

Figura 324: Elevaţie faţă 1 – cote prin intersecţie 
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 Folosiţi cote prin puncte aşa cum este prezentat în Figura 325. 

 

Figura 325: Elevaţie faţă 1 – Cote prin puncte 

 Folosiţi cote de nivel pentru a marca înălţimea la care se află planşeul şi grinda (Figura 326). 

 Inversaţi cotele de nivel, dacă este cazul. 

 

Figura 326: Elevaţie faţă 1 – definirea originii cotei 

Cotaţi secţiunile folosind cote prin intersecţie şi cote de nivel. Figura 327 prezintă rezultatul. 

  

Figura 327: Secţiuni cotate 
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Pasul 4: Crearea barelor drepte în vederea Elevaţie faţă 1 

În cele ce urmează, veţi amplasa barele drepte necesare armării elementului, pe vederea Elevaţie faţă 1 a 
planului de armare. 

Crearea unei bare drepte cu cârlige 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Bare de armare, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În fereastra de proprietăţi, efectuaţi următoarele modificări:  

În pagina Definire: 

 Stabiliţi diametrul barei: Ø 20. 

 În câmpul de lângă lista derulantă Acoperiri 
beton, introduceţi 0.03 m pentru acoperirea cu 
beton. 

 Pentru acoperirile cu beton, selectaţi Toate şi 
introduceţi 0.03 pentru a defini aceeaşi acoperire 
cu beton pentru toate segmentele barei. 

 

 

Figura 328: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – 
pagina Definire 

În pagina Cârlige şi ancore: 

 Deselectaţi opţiunile Ancoră. 

 Selectaţi opţiunile Cârlig 1 şi Cârlig 2 pentru a 
adăuga cârlige la ambele capete ale barei. 

 Pentru fiecare ancoră, introduceţi un unghi de 90°, 
apoi selectaţi Lungime şi introduceţi 0.60 m pentru 
a stabili lungimea. 

 

Figura 329: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – 
pagina Cârlige şi ancore 

4. Clic <OK> pentru a închide fereastra de dialog. 

5. Amplasaţi bara dreaptă definind două puncte, ca în imaginea de mai jos. 

 

Figure 330: Elevaţie faţă 1 – primul şi al doilea punct pentru crearea barei 

6. Clic un punct deasupra elevaţiei pentru a defini orientarea barei. 

7. Apăsaţi Esc pentru a termina. 
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Ajustarea lungimii cârligului barei 

Bara dreaptă este amplasată. Dacă este necesar, puteţi modifica properietăţile. De exemplu, modificaţi 
lungimea cârligului. 

1. Selectaţi bara. 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Cârlige şi ancore, în câmpul Lungime, definiţi lungimea cârligului: 0.5 m. 

 

Figura 331: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Cârlige şi ancore 

4. Apăsaţi <OK>. 

 

Figura 332: Elevaţie faţă 1 – Bară ajustată 

Crearea barelor drepte cu cârlige şi ancore 

Folosiţi aceeaşi funcţie pentru a crea două bare drepte, cu un cârlig la o extremitate şi o ancoră la cealaltă 
extremitate. 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Bare de armare, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 
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3. În fereastra de proprietăţi, pagina Cârlige şi ancore, efectuaţi următoarele setări: 

 Selectaţi opţiunea Cârlig 1 pentru a crea un cârlig la prima extremitate a barei drepte. Introduceţi 0.6 
pentru lungimea cârligului. 

 Selectaţi opţiunea Ancoră 2 pentru a crea o ancoră la cealaltă extremitate a barei drepte. Introduceţi 
1.8 m pentru lungimea ancorei. 

 

Figura 333: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Cârlige şi ancore 

4. Amplasaţi bara dreaptă definind două puncte, ca în imaginea de mai jos. 

 

 

Figura 334: Elevaţie faţă 1 – Punctele de definire a barei 

5. Clic pe un punct sub elevaţie pentru a defini orientarea barei. 

6. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

Bara este creată. 

 

Figura 335: Elevaţie faţă 1 – Bară cu cârlig şi ancoră 
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Creaţi o nouă bară în stânga elevaţiei. 

 

Figura 336: Elevaţie faţă 1 – Punctele de definiţie  a celei de-a doua bare 

Crearea unei bare drepte cu ancore 

Pentru a finaliza armarea părţii superioare a grinzii, veţi crea o bară dreaptă cu ancore. 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Bare de armare, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În fereastra de proprietăţi, efectuaţi următoarele modificări:  

În pagina Definire, din lista derulantă Diametru, selectaţi diametrul barei: 12Ø. 

 

Figura 337: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Definire 

În pagina Cârlige şi ancore: 

 Selectaţi doar Ancoră 1 şi Ancoră 2 pentru a crea ancore la ambele extremităţi ale barei (deselectaţi 
opţiunile pentru cârlige, dacă sunt selectate). 

 Pentru fiecare ancoră, selectaţi opţiunea Lungime şi introduceţi 0.5 m pentru lungimea ancorei. 

 

Figura 338: Proprietăţile barei – adăugarea ancorei 
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4. Clic <OK> pentru a închide fereastra de dialog. 

5. Amplasaţi bara dreaptă folosind extremităţile barei din partea superioară a grinzii ca puncte de definire. 

 

Figura 339: Elevaţie faţă 1 – Amplasarea barei drepte 

6. Clic un punct deasupra elevaţiei pentru a defini orientarea barei. 

7. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

Bara este creată. 

 

Figura 340: Elevaţie faţă 1 – Barele drepte 

Pasul 5: Crearea unui etrier 

În acest pas veţi crea un etrier pe Secţiunea A-A şi un simbol pentru bară. 

Notă: În Advance Concrete, procesul de creare a simbolurilor de armare poate fi lansat în mod automat. 
Acest lucru este posibil numai dacă în fereastra de dialog "Preferinţe utilizator" sunt activate opţiunile 
corespunzătoare. 

Înainte de a începe: 

1. În Pilot, clic dreapta pe Proiect şi selectaţi 
Preferinţe Utilizator din meniul contextual. 

2. În fereastra de dialog “Preferinţe utilizator ”, 
pagina Elemente vizuale, selectaţi opţiunea 
pentru crearea simbolurilor de armare. 

 

Figura 341: Preferinţe utilizator – Pagina Elemente vizuale 
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1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Bare de armare, clic pe butonul . 

2. În bara de proprietăţi, selectaţi diametrul etrierului: Ø 10.  

3. Poziţionaţi etrierul definind două puncte diagonal opuse, ca în figura următoare. 

 

Figura 342: Secţiunea A-A – Al doilea punct al diagonalei barei 

4. Clic în colţul dreapta-sus pentru a defini poziţia cârligului. 

 

Figura 343: Secţiunea A-A – Definirea poziţiei cârligului 

5. În linia de comandă, efectuaţi următoarele setări pentru a modifica scara simbolului: 

 Introduceţi S (scară) şi apăsaţi Enter. 

 Introduceţi 2 şi apăsaţi Enter. 

6. Poziţionaţi simbolul în partea de jos a etrierului. 

 

Figura 344: Secţiunea A-A – Reprezentarea simbolului 

7. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

În acelaşi mod, creaţi un etrier în vederea Secţiune C-C. 

 

 

Figura 345: Etrieri în secţiunile planului de armare 
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Pasul 6: Creaţi o repartiţie liniară 

Repartizaţi etrierii din Secţiunea A-A şi Secţiunea C-C pe vederea Elevaţie faţă 1. 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Repartiţii, clic pe butonul . 

2. Selectaţi bara ce urmează a fi repartizată. În acest exemplu, utilizaţi etrierul din Secţiunea A-A.  

3. Clic pe săgeata orizontală pentru a defini direcţia de vedere.  

4. Creaţi repartiţia definind două punctele în figura următoare. 

 

Figure 346: Elevaţie faţă 1 – Punctele de definiţie ale repartiţiei 

5. În bara rapidă, din lista derulantă Qnt., selectaţi După cantitate pentru a defini numărul de bare din 
repartiţie utilizând o combinaţie de numere şi spaţii. În acest exemplu, definiţi 18x0.1 9x0.2 19x0.1 şi 

apăsaţi Enter.  

6. Clic un punct deasupra elevaţiei pentru a stabili poziţia repartiţiei. 

7. Este afişată o bară gri (copia barei de definiţie a repartiţiei), ataşată de repartiţie. Orientarea barei gri se 
modifică deplasând mouse-ul de o parte şi de alta a liniei de repartiţie. Selectaţi direcţia barei dând clic într-
un punct din partea dreaptă, cârligul fiind în această parte. 

 

Figura 347: Selectarea poziţiei barei 
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7. Apăsaţi Esc pentru a termina. 

Notă: Advance Concrete gestionează în mod automat reprezentarea barelor în toate vederile planului de 
armare; în consecinţă, Secţiunea B-B afişează un etrier ce are aceleaşi proprietăţi ca şi bara de 
definiţie a repartiţiei liniare.  

 

Figura 348: Etrieri 

În acelaşi mod, creaţi o repartiţie liniară a etrierului pe Secţiunea C-C. Selectaţi tipul de definiţie După spaţii 
(trunchiat) şi distanţa dintre bare de 0.15 m. 

 

Figura 349: Elevaţie faţă 1 – A doua repartiţie liniară 

Pasul 7: Crearea unei repartiţii libere 

Repartizaţi bara dreaptă din partea inferioară a grinzii. Este suficient să creaţi repartiţia în Secţiunea A-A. 
Opţiunea 3D Power permite reprezentarea barelor în mod automat în celelalte două secţiuni ale planului de 
armare. 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Repartiţii, clic pe butonul . 

2. În vederea Elevaţie faţă 1, selectaţi bara dreaptă din partea inferioară a grinzii (prima bară dreaptă creată). 

 

Figura 350: Elevaţie faţă 1 – Selectarea barei 
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3. Poziţionaţi primul punct al repartiţiei în colţul stânga-jos al Secţiunii A-A. 

 

Figura 351: Secţiunea A-A – Primul punct al repartiţiei 

4. Creaţi bare de-a lungul segmentului inferior al etrierului pe Secţiunea A-A, ca în figura următoare. 

 

Figura 352: Secţiunea A-A –  Repartiţie liberă 

5. Apăsaţi Enter pentru a termina. 

Barele apar, de asemenea, în Secţiunea B-B şi Secţiunea C-C. 

 

Figura 353: Secţiuni – Bare repartizate automat 
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În acelaşi mod, repartizaţi cele trei bare drepte din partea superioară a grinzii în Secţiunea A-A, Secţiunea B-B 
şi Secţiunea C-C. 

 

Figura 354: Crearea repartiţiilor libere ale barelor din vederea Elevaţie faţă 1 

   

Figura 355: Secţiunea A-A, Secţiunea B-B şi Secţiunea C-C – Repartiţii libere 

Notă: Observaţi că repartiţiile din Secţiunea B-B şi Secţiunea C-C nu sunt luate în considerare în liste. 

 

Figura 356: Proprietăţi repartiţie – Repartiţiile nu sunt luate în considerare 

Pasul 8: Crearea simbolurilor de armare pentru repartiţiile libere 

În acest pas, veţi crea simboluri pentru repartiţiile libere pe cele trei secţiuni din planul de armare. 

1. În bara de instrumente Reinforcement, iconiţa derulantă Symbols and annotations, clic pe butonul . 

2. Selectaţi un element al repartiţiei din partea inferioară a Secţiunii A-A. 

3. În linia de comandă, efectuaţi următoarele setări pentru a modifica scara simbolului: 

 Introduceţi S (scară) şi apăsaţi Enter. 

 Introduceţi 2 şi apăsaţi Enter. 

Section A-A Section B-B Section C-C 
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4. În bara de proprietăţi, din lista derulantă Nume, alegeţi simbolul. 

 

Figure 357: Lista derulantă “Nume” 

5. Clic într-un punct pentru a amplasa simbolul în partea dreaptă a Secţiunii A-A. 

Simbolul este creat. 

 

Figura 358: Secţiunea A-A - Simbol 

În acelaşi mod, creaţi simbolurile de armare necesare în Secţiunile A-A, B-B şi C-C. 

 

Figura 359: Simbolurile copiate în vederi 

Notă: Datorită opţiunii 3D power, numărul de bare este afişat corect în simbolul de repartiţie al barelor. 
Repartiţiile nu sunt luate în considerare. 
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Pasul 9: Crearea detaliului de bară 

Notă: În Advance Concrete, comenzile pentru crearea detaliilor de bară şi a adnotaţiilor detaliilor de bară 
pot fi lansate automat, după crearea barei. Acest lucru este posibil numai dacă în fereastra de dialog 
"Preferinţe utilizator" sunt activate opţiunile corespunzătoare. 

Înainte de a începe: 

1. În Pilot, clic dreapta pe Proiect şi selectaţi 
Preferinţe Utilizator din meniul contextual. 

2. În fereastra de dialog “Preferinţe utilizator ”, 
pagina Elemente vizuale, selectaţi opţiunea 
pentru crearea simbolurilor de armare. 

 

Figura 360: Preferinţe utilizator – Pagina Elemente vizuale 

Înainte de a crea detaliul de bară, selectaţi scara desenului: 1:50. 

 

Figura 361: Selectarea scării desenului 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Repartiţii, clic . 

2. Selectaţi prima bară dreaptă creată pe elevaţie. 

 Detaliul de bară este ataşat de cursor. În linia de comandă apare următorul mesaj: 

 [POZitionare restrictionata/Scara/Rotatie/Aliniere/Termina] 

3. În linia de comandă, introduceţi poz (Poziţionare restricţionată) pentru a selecta modul de poziţionare 
restricţionat. 

 Detaliul de bară poate fi amplasat numai pe direcţii ortogonale. 

4. Poziţionaţi detaliul de bară sub elevaţie. 

Comanda de creare a adnotaţiei detaliului de bară se lansează automat. 
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5. În linia de comandă, efectuaţi următoarele setări pentru a modifica scara simbolului: 

 Introduceţi S (scară) şi apăsaţi Enter. 

 Introduceţi 2 şi apăsaţi Enter. 

 

Figura 362: Elevaţie faţă 1 – Detaliu de bară 

În acelaşi mod, creaţi detalii de bară şi simboluri pentru celelalte trei bare, ca în figura de mai jos. 

 

Figura 363: Detalii de bare 
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Cotarea ancorelor pe detaliul de bară 

În cele ce urmează, creaţi cote prin puncte pentru a măsura distanţa de suprapunere pe detaliul de bară. 

1. În bara de instrumente Cote, clic pe butonul . 

2. Clic un punct pentru a stabili poziţia liniei de cotă.  

3. Clic două puncte pentru a crea cota ca în Figura 484. 

Repetaţi comanda şi cotaţi cealaltă extremitate. 

 

Figura 364: Cotă prin puncte pentru distanţa de suprapunere 

Pasul 10: Crearea detaliilor de bară pentru etrieri 

Creaţi un detaliu de bară pentru etrierul din Secţiunea A-A. 

1. În bara de instrumente Armare, clic . 

2. Selectaţi etrierul din Secţiunea A-A. 

Detaliul de bară apare ataşat de cursor. 

 

Figura 365: Selectaţi detaliul de bară. 
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3. Poziţionaţi detaliul de bară lângă Secţiunea A-A. 

Crearea adnotaţiilor începe automat. 

4. În bara de proprietăţi, din lista derulantă Nume, alegeţi simbolul pentru detaliul de bară. 

5. Poziţionaţi simbolul deasupra detaliului. 

Detaliul de bară este creat. 
 

 

Figura 366: Secţiunea A-A – Detaliul de bară pentru etrier 

Modificarea lungimii cârligului barei 

1. Selectaţi detaliul de bară. 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. În pagina Detalii de bare, zona Reprezentare, selectaţi opţiunea Desfăşurat. 

 

Figura 367: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Detalii de bare 

4. Apăsaţi <OK>. 

  

Figura 368: Detaliu de bară deschis 
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Modificarea lungimii cârligului în detaliul de bară 

1. Dublu clic pe detaliu pentru a afişa toate punctele grip. 

 

Figura 369: Detaliu de bară – Puncte grip 

2. Clic pe punctul grip al cârligului şi extindeţi. 

  

Figura 370: Extinderea segmentului detaliului de bară 

Creaţi un detaliu de bară pentru etrierul din Secţiunea C-C. 

 

Figura 371: Secţiunea C-C – Detaliu de bară 
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Pasul 11: Cotarea repartiţiilor 

În acest pas, adăugaţi o cotă de repartiţie pe vederea Elevaţie faţă 1. 

Înaintea de a începe, modificaţi scara desenului la 1:100. În Pilot, clic  şi selectaţi scara 1:100 din listă. 

 

Figura 372: Alegerea scării desenului 

Crearea cotei repartiţiei 

1. În bara de instrumente Armare, clic . 

2. Selectaţi repartiţia ce urmează a fi cotată. În acest exemplu, prima repartiţie lineară creată. 

 

Figura 373: Elevaţie faţă 1 – Selectarea repartiţiei 

3. Poziţionaţi linia de cotă deasupra repartiţiei. 

 

Figura 374: Elevaţie faţă 1 – Poziţionarea cotei de repartiţie 



TUTORIAL - ADVANCE CONCRETE  
 

168  

Modificarea simbolului 

1. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

2. În fereastra de proprietăţi, selectaţi pagina Marcă şi detaliu de bară pentru a modifica simbolul. Din lista 
derulantă Nume, selectaţi simbolul dorit. 

 

Figura 375: Fereastra de proprietăţi “Proprietăţi cotă repartiţie” – Selectarea simbolului 

3. Apăsaţi <OK>. 

4. Poziţionaţi simbolul deasupra vederii Elevaţie faţă 1. 

 

Figura 376: Elevaţie faţă 1 – Simbol de repartiţie 
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Pasul 12: Renumerotarea barelor 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Numerotare armare, clic pe butonul . 

2. În zona “Domeniu”, selectaţi opţiunea numerotarea se aplică desenului curent. 

 

Figura 377: Fereastra de dialog “Renumerotare/redenumire poziţii” 

3. Clic <OK> în fereastra de dialog a renumerotării şi în fereastra de mesaj. 

 

Figura 378: Fereastra de confirmare 

Step 13: Crearea unui extras de armare pe plan 

1. În bara de instrumente Armare, iconiţa derulantă Extrase, clic pe butonul . 

2. În linia de comandă, introduceţi B (bare) pentru a adăuga toate barele în extras şi apăsaţi Enter. 

3. În linia de comandă, introduceţi V (Vedere) pentru a selecta toate elementele din vederea curentă şi 
apăsaţi Enter. 

Lista este ataşată de cursor. 

4. Poziţionaţi extrasul lângă vederea Elevaţie faţă 1. 

 

Figura 379: Extrasul de armare 
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Sortarea extrasului de armare 

1. Selectaţi extrasul de armare. 

2. În bara de proprietăţi, clic pe butonul  pentru a accesa fereastra de proprietăţi. 

3. Pe pagina Definire, lista derulantă Coloana de sortare, selectaţi PositionNum. 

 

Figura 380: Fereastra de dialog “Proprietăţi listă” – pagina Definire 

4. Apăsaţi <OK>. 

Pasul 14: Vizualizarea armăturii în 3D 

1. În bara de instrumente Vedere armare 3D, clic pe butonul . 

2. Includeţi toate vederile într-o fereastră de selecţie. 

 

Figura 381: Selectarea planului de armare 

3. Apăsaţi Enter. 
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Apare fereastra de vizualizare 3D. Carcasa poate fi rotită şi vizualizată din unghiuri diferite. 

 

Figura 382: Fereastra de vizualizare 3D 

Salvarea desenului 

1. În fereastra de dialog "3D Viewer”, clic pe butonul . 

2. În fereastra de dialog “Nume vedere”, definiţi numele desenului: Vedere de armare - Grinda B2. 

 

Figure 383: Denumirea desenului 

3. Apăsaţi <OK>. 

Noul desen este afişat automat în Pilot. 

 

Figura 384: Pilot – Noul desen 
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Utilizând metoda “drag and drop”, grupaţi desenul Vedere de armare - Grinda G2 cu planul de armare pentru 
grinda G2. 

 

Figura 385: Planul de armare 
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Lecţia 14: Crearea unei planşe 

În Advance, puteţi crea automat planşe pornind de la desene. Puteţi insera apoi indicatoarele şi chenarele 
necesare. 

Veţi învăţa: 

 Să creaţi o prezentare a unui desen 

 Să pregătiţi pagina pentru tipărire 

 Să modificaţi planul utilizând bara de proprietăţi 

 

Figura 386: Planşa pentru planul de armare 
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Modificarea aspectului paginii în vederea tipăririi 

Veţi stabili aspectul paginii pentru tipărire şi cum să îl denumiţi. 

1. În Pilot, în modul Desene, clic dreapta pe 2 Vedere de armare – Grinda G2 şi selectaţi Creează o planşă 
a desenului din meniul contextual. 

 

Figura 387: Pilot – Crearea planşei 

2. În fereastra de dialog “Proprietăţi”, clic pe butonul Nou pentru a crea o nouă prezentare. 

  

Figura 388: Fereastra de dialog “Proprietăţi” – pagina Definire 

3. Clic pe butonul Modifică formatul şi imprimanta pentru a alege formatul paginii şi imprimanta. 
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4. În fereastra de dialog “Page Setup Manager”, clic pe New pentru a crea un nou aspect de pagină. 

5. Introduceţi numele Setup for AO pentru aspectul paginii. 

  

Figura 389: Crearea unui nou aspect de pagină 

6. Apăsaţi <OK>. 

Pregătirea paginii pentru tipărire 

1. În fereastra de dialog ”Page Setup”, efectuaţi următoarele setări: 

 Din lista derulantă “Paper size”, selectaţi ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM). 

 În zona “Drawing Orientation”, selectaţi opţiunea Landscape pentru orientarea desenului. 

 

Figura 390: Selectarea poziţiei desenului 

2. Apăsaţi <OK>. 
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3. În fereastra de dialog “Page Setup Manager”, în zona “Page Setup”, selectaţi aspectul de pagină definit 
anterior: Setup for AO. 

 

Figura 391: Fereastra de dialog “Page Setup Manager” 

4. Clic Set Current pentru a aplica setările curente. 

5. Clic Close. 

Adăugarea unui chenar 

Adăugarea unui chenar 

1. În fereastra de dialog “Proprietăţi – Prezentare 1”, în zona Conţinut, selectaţi opţiunea Chenare şi linii de 
pliere. 

 

Figura 392: Adăugarea unui chenar 

2. Clic pe butonul  din dreptul opţiunii Chenare şi linii de pliere pentru a selecta chenarul prezentării. 

3. În fereastra de dialog “Chenare prezentare 1”, clic Adaugă pentru a adăuga un chenar. 

 

Figure 393: Fereastra de dialog “Chenare prezentare 1” 

4. Căutaţi şi selectaţi un cadru din folderul Advance. 

5. Apăsaţi <OK>. 
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Adăugaţi un cartuş 

1. În fereastra de dialog a prezentării, zona Conţinut, selectaţi opţiunea Indicatoare.  

 

Figura 394: Fereastra de proprietăţi – Adăugarea indicatorului 

2. Clic pe butonul   din dreptul opţiunii Indicatoare pentru a selecta indicatorul ce va fi adăugat în 
prezentare. 

3. În fereastra de proprietăţi “Indicatoare”, daţi clic pe Adaugă. 

 

Figura 395: Fereastra de dialog “Cartuş Prezentare 1” 

4. Căutaţi şi selectaţi un indicator din folderul Advance. 

5. Apăsaţi <OK>. 

6. Clic <OK> pentru a reveni la fereastra de dialog “Proprietăţi”. 

7. În fereastra de dialog “Proprietăţi”, în pagina Definire, selectaţi stilul de prezentare Prezentare1 şi daţi clic 
pe Defineşte curent pentru a aplica setările. 

 

Figura 396: Fereastra de dialog “Proprietăţi”  



TUTORIAL - ADVANCE CONCRETE  
 

178  

Modificarea scării planşei utilizând bara de proprietăţi 

1. Selectaţi planşa. 

2. În bara de proprietăţi, definiţi scara desenului la 1/20 şi apăsaţi Enter.  
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