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TECHNOLOGIE
Compatibilitatea cu platformele Autodesk

� Versiunea 8.1 este compatibilă cu următoarele platforme CAD Autodesk:

AutoCAD 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
ADT 2004, 2005, 2006, 2007
AutoCAD Architecture 2008

    

Compatibilitate cu Windows Vista Pro

� Versiunea 8.1 este compatibilă cu următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2000 Pro – SP4, Windows XP Pro şi Windows Vista
Pro.



NOUTĂŢI în Advance Beton 8.1

GRAITEC ROUMANIE Page: 6/53 11/02/08

Compatibilitate 64 biţi

� Puteţi instala versiunea Advance Beton 8.1 pe 64 biţi

Compatibilitate IFC 2x3

� Advance Beton 8.1 este compatibil cu IFC 2x3. Această normă permite schimbul de date între diferite programe utilizate în proiectarea
conctrucţiilor.

Optimizarea tehnologiei GTC

� Noua platformă GTC permite schimbul de date cu formatului IFC 2x3. O altă funcţionalitate permite exportul unui model mixt, realizat atât cu
Advance Beton cât şi cu Advance Metal. Pentru sincronizarea modelelor a fost creată o nouă fereastră de dialog.
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O nouă bară de instrumente: Project settings

� Toate proprietăţile proiectului pot fi accesate acum dintr-o singură bară de instrumente: unităţi, cataloage de materiale, cataloage de bare,
stiluri de reprezentare etc. ceea ce accelerează semnificativ lucrul.
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Salvarea configuraţiei globale a proiectului

� Toate setările unui proiect pot fi salvate într-un fişier cu extensia ACPRJ ce poate fi folosit ulterior în alte proiecte.
Fişierul configuraţie poate fi folosit apoi şi de alţi utilizatori – un avantaj, deoarece  operaţia este efectuată o singură dată.

� De exemplu, pentru ca un proiectant să folosească o configuraţie predefinită pentru un nou proiect, este suficient să selecteze fişierul
ACPRJ dorit din fereastra de configurare.
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MODELARE
O nouă metodă de gestionare a altitudinii etajelor

� Elevaţia fiecărui etaj poate fi definită în raport cu etajul inferior (ca în versiunea anterioară) sau în raport cu un punct origine.

Gruparea acoperişurilor

� Acoperişurile cu mai multe ape pot fi create mai repede grupând acoperişurile create separat.
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Plăci – Posibilitatea de a modifica simultan marginile laturilor

� Marginile laturilor unei plăci pot fi definite şi simultan.
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Plăci – Funcţie de tăiere

� In decursul proiectului, pe măsură ce sunt create noi elemente, devine necesară o nouă dispunere a plăcilor. Noua funcţie pentru tăierea
planşeelor permite adaptarea facilă a modelului fără a şterge plăcile create şi a le crea apoi din nou.
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Perete – Un nou atribut pentru crearea decupărilor pentru zidărie

� O nouă pagină în fereastra de proprietăţi a pereţilor permite crearea unei decupări pentru zidărie. Pornind de la o simplă polilinie puteţi
modela peretele pe întreaga lăţime sau parţial.
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O nouă opţiune pentru crearea unui element de tip "waterstop" la îmbinarea pereţilor

� O nouă opţiune a funcţiei "Break element" (tăierea unui element) permite reprezentarea unui element de tip "waterstop" la îmbinarea
pereţilor.

O nouă funcţie pentru izolarea sau ascunderea elementelor

� In bara de instrumente Advance tools a fost adăugat un nou buton pentru ascunderea sau izolarea unei selecţii de elemente.
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DESENE ŞI COFRAJE
Simboluri şi adnotaţii: posibilitatea de a afişa unitatea de măsură pentru fiecare atribut

� Pentru fiecare atribut afişat într-un simbol sau într-o adnotaţie, utilizând o sintaxă adecvată, poate fi afişată unitatea de măsură.

Secţiuni: O nouă funcţionalitate pentru crearea secţiunilor din vederea în plan

� Secţiunile locale pot fi create direct din vederea în plan.
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Plan de armare: posibilitatea de a modifica parametrii vederilor şi după crearea vederii

� Chiar şi după ce planul de armare a fost creat, parametrii fiecărei vederi pot fi modificaţi

Cote de nivel: posibilitatea de a afişa milimetri la exponent

� Milimetri pot fi afişaţi la exponent şi în cotele de nivel.
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Secţiuni: posibilitatea de a deplasa etichetele axelor grilei atât în secţiuni cât şi în vederile calculate

� O nouă funcţionalitate ce permite utilizarea eficientă a grilei: în vederile calculate pot fi deplasate etichetele axelor grilei.
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PLANURI DE ARMARE
Etrieri: modificarea lungimii segmentelor din fereastra de proprietăţi

� Ca şi pentru celelalte tipuri de bare, lungimea fiecărui segment al etrierului poate fi modificată în fereastra de proprietăţi.
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Alegerea metodei de calcul a lungimilor barelor

� In versiunea 8.1 sunt 3 metode de calcul a lungimii totale a barelor:
� Calculul lungimii exacte
� Calculul prin însumarea lungimii proiecţiilor segmentelor
� Calcul pe baza unei formule date de utilizator

                            

Definirea numărului de cifre pentru marca barei

� Utilizatorul poate stabili numărul de cifre afişate în marca barei. De exemplu, 1 poate fi afişat în formatele 1, 01, 001…
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Selectarea atributelor ce urmează a fi afişate în marca barei

� Pentru fiecare tip de bară (bară dreaptă, bară curbă, bară variabilă), utilizatorul poate selecta atributele ale căror valori vor fi afişate în marca
barei: diametru, lungime, prefix, număr, sufix.

Controlul coliziunilor elementelor de armare

� A fost dezvoltată o nouă funcţionalitate pentru controlul coliziunilor, utilă în zonele cu armături complexe sau în zonele cu armare densă,
unde barele se pot suprapune. Advance detectează coliziunile şi le localizează rapid în carcasele de armare deduse din vederile 2D ale
planului de armare.
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Secţionarea unei bare: lungimea de suprapunere în funcţie de diametru

� La secţionarea unei bare, lungimea zonei de suprapunere poate fi determinată acum în funcţie de diametrul barei.

Secţionarea unei bare: noi opţiuni punctului de secţionare

� Funcţia de secţionare a unei bare dispune acum de mai multe opţiuni de poziţionare a capetelor barelor în zona de suprapunere: 3 modalităţi
automate şi una manuală.
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Secţionarea unei bare: poziţionarea automată a elementelor de cuplare

� La secţionarea barelor, în afară de tipul de suprapunere, puteţi selecta elemente de cuplare şi filete din catalog. Utilizatorul poate adăuga noi
tipuri de elemente de cuplare şi filete.
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Secţionarea unei bare: revenire la proprietăţile secţiunii

� Secţionarea a devenit o proprietate a barei. Intre barele obţinute în urma secţionării se păstrează o legătură, astfel încât proprietăţile secţiunii
pot fi modificate în orice moment.
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Crearea formelor de bare utilizator şi salvarea lor în catalog – formă cu segment opţional

� In plus faţă de formele de bare standard, utilizatorul poate crea şi salva noi tipuri de forme de bare ce pot fi personalizate.

Afişarea listelor corespunzătoare elementelor selectate

� După ce aţi ales un tip de listă de bare, apoi un alt tip pentru listele de plase sudate, Advance va afişa implicit tipul de listă corespunzător
elementelor selectate.
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Deplasarea vizuală a barelor - opţiune în meniul contextual

� In meniul contextual al barelor a fost adăugată o nouă opţiune  ce permite deplasarea vizuală a barelor în vederile în plan pentru mai multă
claritate. Opţiunea este utilă în cazul barelor suprapuse din acelaşi layer. Modificarea nu afectează modelul 3D.
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Factor de multiplicare în repartiţiile de tip secţiune

� Factorul de multiplicare poate fi aplicat acum şi repartiţiilor de tip secţiune, la fel ca şi celorlalte tipuri de repartiţii.

Gestionarea toleranţelor pentru lungimea barelor

� Regulile de toleranţă a lungimii pot fi aplicate barelor, pentru a reduce, atât cât este posibil, numărul de tipuri de bare. Rotunjirea poate fi
aplicată fiecărui segment în parte sau lungimii totale a barei. Valorile rotunjite apar în schema barei, în listele de bare şi sunt luate în
considerare la numerotarea barelor.
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Elemente vizuale create automat: o nouă modalitate de aranjare a schemelor barelor în funcţie de model

� Schemele barelor create automat sunt dispuse în funcţie de poziţia barelor în planul de armare şi nu în funcţie de lungime.

Liste de armături: opţiune pentru ascunderea mesajelor de avertisment ###

� In proprietăţile listelor de bare există o opţiune ce permite ascunderea eventualelor mesaje de avertisment.
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La modificarea unei bare: posibilitatea de a modifica toate barele ce au aceeaşi marcă

� Modul în care se comportă programul în cazul modificării unei bare este definit în setări. Sunt trei variante:
Modifică toate barele ce au aceeaşi marcă,
Atribuirea unei noi mărci barei modificate,
Alegerea metodei pentru fiecare bară modificată.

   

Liste de armături: pagina de început

� Dacă o listă de armături are mai multe pagini, puteţi afişa numărul paginii în antet. In cazul în care lista urmează a fi îndosariată, alegeţi şi
prima pagină.
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Un nou tabel pentru tipul de oţel şi de acoperire cu beton

� A fost creat un nou tabel pentru a defini acoperirile cu beton în funcţie de tipul de oţel şi de calitatea betonului.
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Un nou tabel pentru lungimile de suprapunere în funcţie de diametru

� Lungimile de suprapunere sunt acum grupate într-un tabel special.
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 « Armare dinamică »: o nouă tehnologie ce permite noi soluţii de armare

� Utilizatorul poate folosi biblioteca de armături sau poate defini reguli de armare personalizate.
O soluţie de armare dinamică este definită pentru unul sau mai multe elemente de structură de exemplu stâlp-fundaţie, grindă/stâlp,
planşeu/perete.

Într-o primă etapă utilizatorul creează carcasa de armare cu ajutorul vederilor de armare şi a punctelor de referinţă.
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Soluţia este salvată:
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De asemenea, pot fi definite condiţiile în care urmează să fie aplicată soluţia: grosimea minimă sau maximă a elementelor, materialele
utilizate…
Aveţi la dispoziţie o serie de parametri pentru modificarea soluţiei de armare.

Fiecare soluţie de armare dinamică este salvată într-un fişier:
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La aplicarea unei soluţii de armare dinamice, Advance afişează soluţiile compatibile cu tipul elementelor selectate.

      

Armăturile astfel create se adaptează la dimensiunile elementelor din model. Elementele sunt astfel incluse în model şi pot fi luate în
considerare la crearea planurilor de armare sau a listelor.

Punctele forte ale acestei noi tehnologii:
Soluţiile de armare dinamică pot include condiţii de aplicare (dimensiunea minimă sau maximă…).
La aplicarea unei soluţii de armare dinamică Advance propune toate tipurile potrivite structurii.
Soluţiile sunt salvate în fişiere externe şi pot fi reutilizate, modificate, expediate …
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Repartiţia liniară: afişarea liniei de repartiţie (fără reprezentarea barelor)

� O nouă modalitate de reprezentare a repartiţiilor liniare: puteţi afişa numai linia de repartiţie, toate barele fiind ascunse.

            

Repartiţii: modificarea barei de definiţie

� Acum aveţi posibilitatea să modificaţi bara de definiţie şi pentru o repartiţie variabilă sau pentru o repartiţie una câte una.
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Repartiţia liniară: definirea unei toleranţe pentru distanţa dintre barele unei repartiţii

� O nouă opţiune în bara de proprietăţi a repartiţiilor liniare: spaţiile suplimentare pot fi eliminate prin definirea unei valori de toleranţă pentru
distanţa dintre barele repartiţiei.
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Repartiţia liniară: definirea grafică a unghiului

� La crearea unei repartiţii liniare, unghiul liniei de-a lungul căreia sunt dispuse barele poate fi definit în bara de proprietăţi sau direct pe ecran,
cu ajutorul mouse-ului.

Repartiţia cantitativă: reprezentare similară mărcilor

� O nouă opţiune în setările proiectului permite reprezentarea repartiţiilor cantitative şi a mărcilor în acelaşi mod. De asemeni, pot fi afişate în
culoarea roşie.
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Repartiţia variabilă: modul de indexare

� De acum puteţi alege modalitatea de indexare a barelor din repartiţiile variabile: cifre, majuscule, minuscule.

Repartiţia variabilă: un nou mod de aranjare a barelor în repartiţie

� O nouă opţiune în fereastra de proprietăţi a repartiţiilor liniare variabile permite crearea unei repartiţii variabile în trepte (Step Value=
lungimea treptei) utilizând una dintre cele două metode:
• Long bar – treptele sunt realizate în afara conturului repartiţiei
• Long bar – treptele sunt realizate în interiorul conturului repartiţiei
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Repartiţia variabilă: posibilitatea de a bloca ("îngheţa") lungimea unui segment

� Inainte de a crea o repartiţie variabilă, utilizatorul poate selecta (din meniul contextual al barei de definiţie) segmentele pentru care lungimea
rămâne fixă.

Pentru o bară secţionată: posibilitatea de a deplasa zona de suprapunere

� Mai multă flexibilitate pentru lungimea de suprapunere: poate fi deplasată direct pe ecran, cu ajutorul mouse-ului.



NOUTĂŢI în Advance Beton 8.1

GRAITEC ROUMANIE Page: 39/53 11/02/08

Mărci: adăugarea unei note de armare

� Prin dublu-clic pe o marcă a unei bare puteţi adăuga un text personalizat: o notă de armare. Notele create astfel pot fi salvate şi reutilizate
pentru alte bare.
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Plase sudate: descrierea detaliată a parametrilor este inclusă în catalogul de plase sudate

� Catalogul de plase sudate conţine acum şi o schemă foarte exactă ce descrie toţi parametrii fiecărui panou.
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Vizualizarea barelor în 3D: noi filtre

� In partea stângă a ferestrei de vizualizare în 3D a armăturii aveţi la dispoziţie un set de filtre pentru afişarea fiecărui tip de bare.
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Căutarea automată a codului corespunzător unei bare

� La crearea unei bare poligonale programul caută automat codul corespunzător.

        



NOUTĂŢI în Advance Beton 8.1

GRAITEC ROUMANIE Page: 43/53 11/02/08

Un nou modul de gestionare a materialelor

� Un nou modul pentru gestionarea materialelor permite crearea şi vizualizarea listelor de bare şi pregătirea comenzilor.
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Sortarea elementelor se face din structura arborescentă.

Elementele pot fi selectate direct de pe ecran.

Listele create pot fi exportate în Excel, în Word sau amplasate direct pe plan.
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De asemenea, acest modul permite pregătirea comenzilor în fişiere destinate maşinilor cu comandă numerică. Formatele disponibile sunt aSa
şi Soule.

Barele pentru care a fost făcută comanda nu mai pot fi modificate.
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Posibilitatea de a asocia armătura unui element de structură

� Armăturile sunt asociate automat unui element de structură dacă sunt create pornind de la un stil de armare sau de la o soluţie de armare
dinamică, dar pot fi asociate şi manual dacă au fost create cu ajutorul comenzilor de bază. In acest caz, gestionarul de materiale poate afişa
lista barelor aparţinând unui element.

Un nou tabel pentru ciocurile barelor

� Interfaţa Advance permite accesul la valorile implicite pentru ciocuri şi extremităţi. Toate datele se găsesc acum într-un nou tabel.



NOUTĂŢI în Advance Beton 8.1

GRAITEC ROUMANIE Page: 47/53 11/02/08

Controlul lungimii minime a segmentelor şi a ciocurilor

� Programul permite acum controlul lungimii minime a segmentelor de bare şi a ciocurilor. Aceste valori minime au fost adăugate în catalogul
de bare.

� Utilizatorul poate alege comportamentul programului: nici o operaţie, afişarea unui avertisment, interdicţie
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O nouă bibliotecă de distanţieri

� Un nou catalog este disponibil în Advance Beton: catalogul de distanţieri. (conţine distanţieri şi scaune). Comenzi specifice permit
repartizarea şi contabilizarea acestor noi elemente.
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O nouă funcţie pentru crearea distanţierilor

� A fost dezvoltată o nouă funcţie pentru crearea distanţierilor şi a scaunelor.
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Reguli de amplasare a distanţierilor

� Regulile de amplasare a distanţierilor şi scaunelor sunt definite într-un tabel specific. Utilizatorul poate defini o listă de anumiţi distanţieri în
funcţie de tipul elementului şi de dimensiunile acestuia.
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Estimarea cantităţilor

� La deschiderea unui folder, şeful de proiect poate estima cantitatea de bare. Estimarea poate fi mai mult sau mai puţin detaliată: structura
poate fi împărţită în zone sau etaje, după tipul de bare şi după diametru

      
Fiecărui detaliu îi poate fi asociată o anumită estimare.

           

Astfel puteţi urmări procentul de bare comandate sau desenate în decursul proiectului.
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 DOCUMENTE
Alegerea formatului pentru scara detaliului

� In plus faţă de formatele existente, utilizatorul poate defini propriul format de afişare a scării detaliului: de ex.  « 1 :# »

O nouă funcţie de copiere a documentului

� Dacă funcţia de copiere a unei prezentări AutoCAD este activată, este creată şi o copie a detaliului în navigator.



NOUTĂŢI în Advance Beton 8.1

GRAITEC ROUMANIE

Advance Beton
8.1

100
Page: 53/53 11/02/08

 DE NOI IMPLEMENTĂRI


