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Introducere în versiunea ADVANCE Concrete 2014 
 
 

Versiunea ADVANCE Concrete 2014 aduce o serie de implementări şi îmbunătăţiri: 

 Compatibilitatea cu AutoCAD 2014 

 Posibilitatea de personalizare a Paletei de instrumente 

 Optimizarea vitezei de tipărire a fişierelor PDF 

 Un nou modul de randare 

 Optimizarea interfeţei utilizator 

 Stabilitate sporită pentru toate modulele din ADVANCE Concrete 

 Optimizarea procesului de gestionare a fişierelor externe 
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Optimizarea interfeţei utilizator 
 

Interfaţă utilizator 1: Paletă de instrumente personalizabilă 
 

Versiunea 2013 a adus ca noutate o nouă paletă de instrumente ce conţine, pe categorii, comenzile cel mai des 
utilizate în cadrul unui proiect; din această versiune, paleta de instrumente poate fi şi personalizată. 

În partea de sus a paletei de instrumente, comanda Setări va deschide o fereastră de dialog ce pune la 
dispoziţie următoarele opţiuni: 

 Pot fi modificate culorile şi transparenţa 

 Pot fi modificate categoria şi dimensiunea butoanelor 

 Numărul icoanelor pe linii poate varia de la 1 la 4 

  

Icoanele pot fi reorganizate printr-un clic-dreapta pe paleta de instrumente, ceea ce va permite personalizarea. 
Sunt posibile următoarele personalizări: 

 Atingerea butonului roşu pentru a şterge incoana 

 Tragerea & Eliberarea unei icoane în cadrul aceluiaşi grup sau în alt grup 

 

Se pot personaliza şi grupurile ce apar prin apăsarea simbolului "+" în partea dreaptă-sus a paletei de 
instrumente. 
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Utilizatorul are apoi acces la funcţii suplimentare: 

 Mutarea unui grup sau crearea unui grup nou 

 Adăugarea unei icoane noi cu ajutorul opţiunii Comandă 

 Adăugarea unui separator cu ajutorul opţiunii Separator 

 Inserarea unui separator orizontal prin utilizarea opţiunii specifice 

    

Când se adaugă o nouă icoană cu opţiunea "Comandă", utilizatorii pot combina mai multe comenzi într-un 
singur buton. 

Paleta de instrumente personalizată astfel poate fi partajată între diferiţi utilizatori de ADVANCE Concrete; 
fişierul "GrPaletteData_User.xml" ce conţine aceste setări poate fi găsit în 
directorul:C:\Users\USER\AppData\Roaming\Graitec\AdvanceConcrete\2014\Support\GrPaletteData_User.xml" 

Interfaţă utilizator 2: Îmbunătăţiri generale ale interfeţei 
 

Optimizarea ribbon-ului Multi - utilizator: A fost modificată dispunerea icoanelor, astfel încât sunt afişate cu 
prioritate cele mai utilizate comenzi. Cele mai utile comenzi pot fi accesate rapid, prin mai mai putine clic-uri. 

 

Câteva corecţii ale denumirii comenzilor din Paleta de instrumente: 

 Comanda "SCU dinamic" funcţionează şi în cadrul altor comenzi. Comanda "AutoSCU" defineşte 
temporar un sistem de coordonate global pentru a defini elemente pe direcţii non-ortogonale. Se poate 
defini foarte simplu un gol într-un perete: 
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 Icoana din Paleta de instrumente - PEDIT (editează o polilinie) - nu funcţiona în anumite situaţii. 
Comanda putea fi accesată din consola - tastarea comenzii "PL" - însă icoana nu era funcţională. A 
fost corectată această comandă la accesarea prin intermediul Paletei de instrumente. 

 

Mai multe corecţii în interfaţa utilizator: 

 Au fost adăugate iconiţe noi în ribon-ul Modelare Extinsă / ACIS & Modificare pentru comenzile "Zid în 
trepte" şi "Fundaţie în trepte". 

        

 GRAITEC Advance Manager (GAM) poate fi pornit direct din interfaţa GRAITEC Advance Concrete. În 
cazul ADVANCE Concrete, GAM este folosit în special pentru definirea parametrilor cu care se 
iniţializează un proiect sau pentru gestionarea licenţelor. 
 

  

 Textul aferent icoanelor pentru comenzile de creare a desenelor nu era vizibil pentru anumite instalări 
ale ADVANCE Concrete. Acest aspect a fost corectat. 
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Opţiunea "Evidenţiază şi texte explicative" a fost corectată în cadrul platformei integrate CAD. Este posibilă 
comutarea rapidă între obiectele evidenţiate utilizând comanda "CTRL + I". 

 

Generatorul de extrase nu mai încarcă toate riboanele ADVANCE Concrete, doar instrumentele pentru editarea 
extraselor. Instrumentele pentru editarea extraselor permit utilizatorului crearea sau modificarea şablonului 
utilizat pentru extrase.  
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Model 
 

Model 1: General 
 

Comenzile pentru modificarea elementelor (de ex. "extindere") pot fi folosite pentru elementele ADVANCE 
Concrete sau elementele de CAD. De exemplu, un element de tip perete poate fi extins către un obiect CAD de 
tip linie. 

Comenzile "Ascundere rapidă" şi "Izolare rapidă" sunt corect aplicate o selecţie de elemente. 

Un cerc creat dintr-o polilinie poate fi convertit corect într-o placă prin detecţia conturului: 

 
 

Etichetele ce marchează extremităţile elementelor din model nu mai sunt vizibile dacă acestea nu sunt 
selectate: 

 

Unificarea haşurilor definite pe elementele specifice ADVANCE Concrete şi pe obiectele CAD, în cazul unor 
anumite tipuri de haşuri (de ex. "Honey") folosind haşurile pe elementele din ADVANCE Concrete: 
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Câteva îmbunătăţiri pentru următoarele funcţionalităţi şi comenzi: 

 Funcţionalitatea Model Watch: Model watch detectează erorile de modelare (de ex. un element ce 
intersectează un gol) 

 Comenzile UNDO / REDO 

 Placă creată cu opţiunea "prin detecţie" 

 Reprezentarea elementelor în modul orbit 

Model 2: Elemente curbe 
 

 Comanda "Tăiere" a fost optimizată şi pentru elementele curbe. 

 Elementele curbe sunt corect convertite în elemente ACIS: 

 

Model 3: Fundaţii şi piloţi 
 

 O fundaţie definită sub o placă (ascunsă / invizibilă) este reprezentată corect; fundaţiile nu mai sunt în 
modul de reprezentare cu linii ascunse. 

 Funcţia de creare a stratului de beton de egalizare sub fundaţii continue a fost corectată.  

 Haşura pentru un pilot nu mai este modificată după ce acesta a fost copiat. Haşura piloţilor este un 
indicator al lungimii acestora (adâncimea zonei de foraj): 
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Model 4: Goluri 
 

 Unele goluri pentru uşi erau reprezentate incorect în timpul utilizării comenzii Orbit. Această problemă 
a fost corectată. 

 Culoarea golurilor standard nu se mai modifică dacă există o intersecţie / suprapunere cu un gol de 
fereastră. 

 Modul de reprezentare 3D pentru anumite tipuri de goluri pentru uşi a fost corectat: 
 

    

Model 5: Suprafeţe de referinţă (acoperiş / rampă) 
 

Elementele de tip Acoperiş sau Rampă reprezintă suprafeţe de referinţă create din linii, polilinii sau suprafeţe 
CAD. Elementele de modelare pot fi alipite la aceste suprafeţe de referinţă. Aceste comenzi specifice se 
regăsesc în ribon-ul "Modelare extinsă" (AdvanceCAD) sau "AC Model" (AutoCAD). 

    

     

 Grinzile sunt corect lipite de o suprafaţă de tip acoperiş. 

 Suprafeţele unite de referinţă pentru acoperişuri pot fi mutate. 
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 Toate modificările aduse suprafeţelor de tip acoperiş sunt corect aplicate suprafeţelor de referinţă: 

 
 

 O suprafaţă de tip acoperiş poate fi copiată la un alt nivel prin utilizarea instrumentelor de 
management al nivelurilor "recopiază mai sus" şi "recopiază mai jos": 

    

 

 Plăcile legate la o suprafaţă de referinţă de tip acoperiş pot fi modificate (de ex. comanda 
"deplasare"). 

 Golurile din plăci se ajustează în funcţie de modificările plăcilor, dacă acestea sunt legate la o 
suprafaţă de referinţă de tip acoperiş 
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Armare 
 

Armare 1: Bare de armare – Îmbunătăţiri 
 

Vizualizarea 3D: Barele curbe sunt afişate corect în modulul de vizualizare 3D. În versiunile anterioare, barele 
curbe erau afişate sub forma unor elemente drepte: 

Întrerupe bara: Prin modificarea metodei de întrerupere a barei, acestea nu mai dispar din desen. 

Detectarea coliziunilor: Bara de proprietăţi nu era vizibilă într-un caz particular; această situaţie a fost corectată 

Repartiţii: 

 Cotele repartiţiilor: Setările pentru unităţile de măsură utilizate la simboluri sunt corect aplicate dacă 
acestea sunt folosite la cotele de repartiţie. 

 Repartiţie de tip secţiune: Barele dintr-o repartiţie pe secţiune sunt dispuse în ordine alfabetică, dacă 
sunt utilizate litere în mărcile barelor.  

 Barele nu mai sunt reprezentate în afara cofrajului dacă este utilizată distribuţia "după cantitate" 
(AutoCAD sau platforma integrată CAD) 

 Repartiţia liniară pe un arc: Au existat probleme la modificarea repartiţiilor cantitative ce aveau ca 
parametru “Prin cantitate”. Această problemă a fost corectată: 

 

 

Editarea unei bare poligonale (ştergere/adăugare segmente): Tastele ENTER sau SPACE închid comanda. 

Evaluarea atributului <RepartElementQuantity> era incorectă dacă acesta era utilizat la etichetarea unei cote de 
repartiţie. Această problemă a fost corectată. Atributul arată valoarea corectă. 

Corecţie a comenzii "Întrerupe bara" în combinaţie cu utilizarea comenzii de CAD "copiere". Unele bare de 
armare erau dispuse incorect după copiere. Această problemă a fost corectată. 



 Noutăţi în Advance Concrete 2014 

 15 

Armare 2: Detalii de îndoire 
 

Orientarea textului pe un detaliu de bară dreaptă: Textul cu referire la lungimea barei era amplasat la partea de 
jos a barei şi nu depindea de direcţia de desenare a acesteia. 

Detaliu de bară: În mod implicit, poziţia textului este întodeauna în afara detaliului de bară. 

 

Armare 3: Plase sudate 
 

Opţiunea de distribuţie a plaselor sudate după marcă (opţiune în linia de comandă) funcţionează în ADVANCE 
Concrete 2014. 

Numerotare plase sudate: La renumerotarea plaselor îndoite se determină/compară forma reală şi lungimea 
desfăşurată a plasei. Plasele îndoite având diferite forme, dar aceeaşi lugime a desfăşuratei vor primi mărci 
diferite. În versiunile anterioare, la renumerotare, plasele îndoite primeau aceeaşi marcă dacă lungimea 
desfăşuratei era aceeaşi: 

  

 

Contururile de plase sudate în cazul unui gol circular: Acoperirea cu beton pentru goluri este aplicată pe partea 
corespunzătoare. 

Au fost aduse câteva corecţii comenzii "Contur de plase sudate"; de exemplu, a fost îmbunătăţită funcţia de 
detecţie automată a conturului de plase sudate pe desenele de armare create pentru obiectele ACIS. 

Comanda "Găseşte distribuţia" este disponibilă şi pentru distribuţiile liniare de plase sudate. 
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Armare 4: Extrase de armare 
 

Modificare asupra listelor - Lungimile segmentelor detaliilor de bară - printr-un dublu-clic pe detaliul de bară din 
listă se va activa punctul de snap pentru a muta segmentul de text. 

Extrasul necesită actualizare dacă lungimea repartiţiei pe secţiune este modificată (datorită modificării cantităţii 
de bare şi a lungimii acestora prin modificarea lungimii distribuţiei). 

Crearea de liste folosind dialogul de filtrare: Filtrul “Blocuri referinţă” poate evalua blocurile şi atributele din 
interiorul blocurilor în cadrul listelor din ADVANCE Concrete: 

 

Instalare US: În funcţie de tipul listei create, schiţa barei poate să nu fie afişată. Această eroare a fost corectată, 
iar forma barei este afişată indiferent de tipul listei create. 

Armare 5: Performanţă îmbunătăţită 
 

"Copierea 3D a armăturilor": Îmbunătăţire majoră a performanţei - de la 3 minute la 15 secunde – pentru 
copierea armăturilor, într-un desen de armare, de la un element la altul. Datorită acestor îmbunătăţiri, acest 
instrument devine cheia obţinerii rapide a planurilor de armare.  

 

Performanţă îmbunătăţită la renumerotarea distribuţiilor panourilor de plase sudate.  

Performanţe sporite la actualizarea şi activarea desenelor de armare. 
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Desene 
 

Desene 1: Tehnologia de externalizare a fişierelor 
 

Optimizări / îmbunătăţiri la gestionarea fişierelor externe: 

 Optimizări la încărcarea în model a setărilor proiectului şi la actualizarea informaţiilor 

 Optimizare la crearea unor desene noi sau la încărcarea unor desene existente. 

 Structura modelului (Exploratorul proiectului) se actualizează după încărcarea sau actualizarea unui desen. 

Fişierul de setări Advance Concrete Project Setting (ACPRJ) este corect transferat către fişierele externe. 

Un caz particular referitor la lipsa golurilor în “Plan Vedere” a fost corectat. 

“Actualizare Vederi” nu schimbă conţinutul unei vederi izometrice (izometria pe un singur nivel era înlocuită cu 
cea a întregii clădiri): 

   

Modificările preciziei unităţilor de măsură sunt corect transferate la fişierele externe. 

Operaţia de Zoom funcţionează corespunzător în desenele ce conţin izometrii, după prima activare sau 
actualizare a acestora. 

Opţiunea “Marchează intersecţia săgeţilor simbolurilor” funcţionează şi în cadrul proiectele ce utilizează fişierele 
externe. 

Vedere în plan: A fost corectată afişarea simbolurilor pentru golurile de ușă. 

Setările proiectului sunt corect transferate către fişierele externe prin actualizarea structurii Exploratorului proiectului. 

Mai multe îmbunătăţiri pentru vederile în plan la reprezentarea impactului nivelului superior pe nivelul curent. 

Mai multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte gruparea desenelor. 

Desene 2: General 
 

Câteva îmbunătăţiri legate de reprezentarea elementelor, vizibilitate, invalidarea desenelor şi stabilitate. 

A fost corectat modul de actualizare al desenelor create cu versiunile mai vechi ADVANCE Concrete. 

A fost îmbunătăţită dispunerea secţiunilor locale pentru elementele curbe. 

Tipul şi culoarea liniilor sunt corect actualizate în vederea de sus/de jos. 

Desenele de armare recunosc blocurile cu elemente de tip ACIS. 

Desene 3: Simboluri şi etichete 
 

Modificările preciziei unităţilor de măsură sunt corect transferate la fişierele externe. 

Comanda “Transfer proprietăţi” nu ascunde linia săgeţii dacă proprietăţile unui simbol, cu linia săgeţii 
debifată/inactivă, sunt transferate unui simbol de tip 'piepten'. 

Simbolurile pentru armătură create cu opţiunea "multiplu" (M) vor fi amplasate într-o poziţie mai bună.  

A fost rezolvată o problemă specifică legată de lipsa mărcilor din simbolurile barelor. Această problemă a fost corectată. 
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Desene 4: Cote 
 

Îmbunătăţiri la nivelul cotelor: 

 Capătul cotei de tip "punct plin" poate fi utilizat şi pentru cotele repartiţiilor: 

 

 Gruparea cotelor crează un bloc (grup) de cote. Această problemă apărea pe instalarea în limba 
germană. 

 A fost corectată o situaţie în care săgeţile unei cote pentru repartiţie erau inversate. 

 Comanda "Redă vizibilitatea" afişează imediat cotele ascunse, fără utilizarea comenzii "Regenerare". 

Cote asociative 

 A fost corectată orientarea textului după schimbarea sistemului de coordonate global. 

 Modificarea distanţei dintre cote nu duce la modificarea poziţiei cotei asociative: 

 

Cote de nivel: 

 Comanda "Transfer proprietăţi" transferă corect proprietăţile unei cote de nivel. 

 Cota de nivel copiată va indica valoarea corectă în funcţie de noua poziţie. 

 Reprezentare corectă a cotei de nivel, utilizând setările standard pe instalarea în limba germană. 

 Mici corecţii referitoare la reprezentarea textului, pentru instalarea US. 

 Atributul <Altitudine> este intepretat corect în cota de nivel afișată prin simbol.  

 Atributul <SignedAltitude> este intepretat corect în cazul cotelor de nivel, utilizând unităţi de măsură în 
sistem imperial. 
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Planşe 
 

Adăugarea unui desen pe un Layout, utilizând comanda "Adaugă" funcţionează corespunzător. 

Simbolul pentru planşe nu îşi mai modifică scara / mărimea după reîncărcarea unui XREF (tehnologia de 
salvare externă a fişierelor). 

Modificarea numelui (redenumirea) unui desen este transferată corect în layout, după actualizare. 

Datele proiectului sunt corect actualizate în titlul unui Layout. 

A fost corectată o problemă de stabilitate la activarea / dezactivarea opţiunii "Afişează chenar Viewport" 

Au fost aduse câteva corecţii la actualizarea / reîncărcarea layout-urilor într-un proiect în care este utilizată 
tehnologia de salvare externă a fişierelor.  

La selectarea unui Viewport, scara de reprezentare este afişată corect în Bara de proprietăţi. 

Comanda "Zoom extend" afişează corespunzător întregul layout.  

Marimea Viewport-ului se potriveşte la scara desenului (nu mai apar chenare foarte mari). 

Meniul contextual al Viewport-ului: Comenzile "Redimensionaţi desenul" şi "Redimensionaţi conturul" 
funcţionează corespunzător în ADVANCE Concrete 2014: 
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Schimbul de date 
 

Import/Export 1: General 
 

Exportul unui extras într-un fişier Excel: 

 Dimensiunile detaliului de îndoire a barei sunt exportate corect. 

 Dimensiunile detaliului de îndoire a barei, având exponent în mm sunt exportate corect în Excel: 
 

 
 

 

 
 

Export în format PDF 3D şi DWF: 

 A fost îmbunătăţit exportul în format PDF al desenelor create în ADVANCE Concrete utilizat pe 
platforma AutoCAD 

 A fost corectată o problemă de stabilitate la exportul din ADVANCE Concrete în format PDF 3D. 

 Proprietăţile barelor de armare sunt exportate corect în fişierele DWF 3D. 

 Fişierele DWF obţinute prin exportul din ADVANCE Concrete (utilizat cu AutoCAD sau cu propria 
platformă CAD) sunt identice. 

Import/Export 2: IFC / GTCx 
 

 Exportul din ADVANCE Concrete: Poziţionarea peretelui faţă de axă este exportată corect în fişierele GTCx. 

 Fişiere GTCx, ce conţin elemente din metal, exportate din Revit: Elementele realizate din profile 
metalice sunt importate în ADVANCE Concrete. 

 Importul şi Exportul ID-ului obiectelor prin intemediul fişierelor IFC. 

 Au fost aduse multimple corecţii la importul / exportul prin intermediul fişierelor IFC / GTCx, în special 
în cazul elementelor curbe. 

 Mesaj de avertizare: Fişierele IFC create prin reprezentarea conturului (puncte carteziene – puncte ce 
definesc conturul) nu sunt importate în Advance Concrete 

Import/Export 3: Exportul în DWG 
 

Management sporit al layer-elor la exportul din fişierele externe. Obiectele exportate sunt amplasate în layer-ul 
corespunzător. De asemenea şi standard-ul de layer-e este aplicat corespunzător la exportul în format DWG. 

Layout-urile ce conţin Viewport-uri simplificate sunt corect exportate în DWG. 

Cota de nivel cu simbolul corespunzător este corect exportată în DWG. 
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Import/Export 4: ARCHE 
 

A fost corectat modul de reprezentare al elementelor după sincronizarea modelului cu un fişier GTCx exportat din 
modulul ARCHE Grindă. 

Corecţii la importul unei grinzi T, importată dintr-un fişier ce provine din modulul ARCHE Grindă. 

Exportul din ADVANCE Concrete în ARCHE Structură: Au fost actualizate proprietăţile unor materiale.  

Importul unui fişier GTCx ce provine din ARCHE Grindă: În unele situaţii, elementele de armare nu erau 
importate corect în ADVANCE Concrete. Această problemă a fost corectată. 

Elemente prefabricate exportate din ARCHE Grindă sunt corect importate în ADVANCE Concrete. 

Extrasul de bare dintr-un desen de armare importat din ARCHE Grindă se încadrează corespunzător în Layout. 
Au existat anumite situaţii în care un extras prea lung depăşea limitele Layout-ului. 

Multiple corecţii ale unor situaţii particulare în care, în urma importului din ARCHE Grindă, anumite elemente 
lipseau sau parametrii armăturilor nu erau importaţi corespunzător. 

A fost corectată o problemă de stabilitate la generarea raportului în urma sincronizării. 
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Diverse 
 

Diverse 1: Compatibilitatea cu AutoCAD 2014 
 

     

ADVANCE Concrete 2014 este compatibil cu AutoCAD® 2010-2014. 

Utilizatorii ADVANCE Concrete pot beneficia astfel de avantajele ultimei versiuni AutoCAD 2014. 

Diverse 2: Localizare 
 

Câteva îmbunătăţiri pentru instalarea ADVANCE Concrete în limba cehă: 

 Şabloane actualizate pentru extrase 

 Simboluri şi etichete actualizate 

 Noi stiluri de reprezentare în Layout-uri 

 Noi stiluri de imprimare 

 Stiluri implicite de text actualizate 

 Actualizarea metodei de estimare a greutăţii şi noi tipuri de liste de materiale 

Localizare Marea Britanie: 

 Au fost actualizate simbolurile pentru etichetele de la capătul barelor 

Au fost actualizate şabloanele pentru listele de materiale pentru a crea o listă cu elementele din model.
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