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Bun venit în Advance Design 2009! 
 
Încă de la prima versiune, Advance Design s-a dovedit a fi o soluţie completă 
pentru calculul şi analiza clădirilor complexe, prin metoda elementului finit. 
Advance Design vă pune la dispoziţie instrumente pentru modelarea structurii 
în plan sau 3D, discretizarea elementelor, calculul modelului, verificarea şi 
optimizarea structurilor din beton armat şi din metal, precum şi exploatarea 
rezultatelor. Advance Design face parte din pachetul GRAITEC Advance, ce 
integrează tehnologia BIM. Prin urmare, modelul calculat şi optimizat cu 
ajutorul Advance Design, poate fi exportat către programele de detaliere, 
Advance Beton sau Advance Metal pentru obţinerea planurilor de execuţie. 
Graţie formatului GTC pentru export-import între programele Graitec 
Advance, modelul exportat din Advance Design poate fi sincronizat cu cel din 
aplicaţiile de modelare. Astfel desenatorii primesc datele modificate de 
ingineri pentru acelaşi model structural, cu un minim de operaţii, eliminând 
sarcinile repetitive şi riscul de apariţie a erorilor. 
 

Ca implementări majore aduse versiunii Advance Design 2009, trebuie 
amintite normele europene de proiectare în construcţii (Eurocode 0, 
Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3), posibilitatea de a calcula modele de 
dimensiuni mari datorită versiunii pe 64 biţi, posibilitatea de export către 
motorul de verificare Joints EC3 din programul de detaliere Advance Metal 
2009, exportul soluţiilor de armare dinamică a elementelor din beton armat 
către programul de detaliere Advance Beton 2009, precum şi exportul 
automat către modulele de armare Arche. 
 

Pe lângă acestea mai putem enumera: 
• posibilitatea definirii elementelor de tip vută, pentru elementele din metal 
• posibilitatea definirii excentricităţii dinamice a maselor în analiza modală 
• exploatarea eforturilor pe grupuri de pereţi / pe nivel 
• secţiuni compuse de tip utilizator 
• optimizări de calcul – timp mult îmbunătăţit la discretizare şi calcul 
• funcţii noi de modelare şi manipulare a modelului descriptiv 
• un nou tip de analiză - Dinamică  Temporală  (Transient 

Dynamic Analysis) 
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Tehnologie 
 
Optimizarea componentelor 
 
În versiunea Advance Design 2009 au fost integrate numeroase implementări 
ce au ca scop optimizarea vitezei de lucru: 

 Timpul de transfer al încărcărilor pe elementele portante a fost 
redus cu ajutorul unui algoritm multiprocesor 

 Advance Design 2009 este cu 75% mai rapid la copierea unui 
număr mare de elemente 

 Viteza de afişare a unui model de dimensiuni mari, în modul grafic 
rendering, a crescut cu 30%. 

 
Versiune pentru 64 de biţi 
 
Advance Design 2009 poate fi folosit pe sistemele de operare Windows XP şi 
/ sau Vista x64. Această versiune permite calculul modelelor de dimensiuni 
mari şi reduce semnificativ durata de lucru. 
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Noul sistem de protecţie FLEXLM 
 
Începând cu versiunea Advance Design 2009 utilizatorii au la dispoziţie un 
nou sistem de protecţie: FLEXLM. Acesta oferă opţiuni suplimentare la 
configurarea sistemului de protecţiei, existând atât posibilitatea de instalare a 
licenţei pe o singură staţie de lucru (licenţa de tip SLM – Single Licence 
Manager), cât şi în reţea (licenţa de tip NLM - Network License Manager)  
 

Pentru clienţii ce au programul instalat pe cheie HASP, versiunea Advance 
Design 2009 asigură compatibilitatea dintre protecţia FLEXLM şi protecţia 
HASP. Selectarea sistemului de protecţie se realizează în fereastra de dialog 
“Advance Design - Protecţie”. 
 

 
 
Un alt beneficiu adus de protecţia de tip FLEXLM este acela că toate 
produsele Graitec Advance (Advance Metal, Advance Beton şi Advance 
Design) pot utiliza în comun un singur fişier de protecţie (local sau pe server). 
 
Pentru mai multe informaţii despre acest nou tip de protecţie consultaţi 
"Manualul de utilizare". 
 

 

O bază de date nouă 
 
Baza de date utilizată acum este de tip relaţional (SQL), ceea ce oferă o mai 
mare siguranţă datelor.  
 

 

Beneficiul imediat îl reprezintă 
siguranţa gestionării bazelor de date 
pentru proiecte de dimensiuni 
semnificative. 
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Testare automată 
 
GRAITEC a elaborat o aplicaţie ce rulează zilnic teste standard, pentru 
îmbunătăţirea calităţii produsului. Această aplicaţie rulează un grup de teste 
şi generează o serie de documente: abateri faţă de valorile de referinţă, teste 
de viteză, grafice etc 
 
Baza de date existentă include peste 250 de teste de validare internă a 
programului Advance Design. Testele ţin cont şi de normele de proiectare 
specifice fiecărei ţări, inclusiv Eurocode. 
 
Toate aceste teste sunt rulate pe sistemele de operare Windows XP 32 de biţi 
şi 64 de biţi şi Windows Vista. 
 
 
Compatibilitate cu sistemul de operare Windows Vista 
 
Advance Design 2009 utilizează Windows Vista UAC (User Account Control). 
Fiecare utilizator poate folosi Advance Design 2009 fără a efectua configurări 
suplimentare sau reinstalări. Fişierele utilizator sunt instalate în folderele 
specifice sistemului Windows Vista. 
 

 



 Noutăţi în Advance Design 2009 

 9/44 

Tehnologia GRAITEC BIM 
 
Conceptul de BIM (Building Information Model) înglobează reprezentarea 
digitală a procesului de proiectare a unei structuri, având scopul de a facilita 
schimbul de date în format digital. BIM reprezintă modelul informatic al unei 
structuri, care poate fi utilizat atât de arhitecţi, cât şi de inginerii proiectanţi şi 
de desenatori. 
 
Pachetul GRAITEC ADVANCE reuneşte trei aplicaţii dedicate proiectării 
structurilor metalice şi din beton armat: ADVANCE Design, ADVANCE Beton 
şi ADVANCE Metal. Astfel, utilizatorul are la îndemână o soluţie software 
completă de proiectare, de la calcul până la obţinerea planurilor de execuţie, 
prin intermediul tehnologiei BIM. 
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Prin intermediul tehnologiei GRAITEC BIM se pot transfera şi informaţii 
suplimentare de tipul rezultatelor de calcul cu EF sau armătură teoretică.  
 De exemplu: 

 Utilizatorii Advance Beton pot crea planuri de armare având la 
îndemână rezultatele obţinute în urma calculului de beton armat  
din Advance Design (vezi detalii la pagina 25). 

 Utilizatorii Advance Metal pot proiecta îmbinări pe baza eforturilor 
din noduri obţinute din calculul 3D MEF realizat cu Advance 
Design. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FEM şi expertiza de 
metal în AD 2009

Sincronizarea torsorilor pentru 
proiectarea îmbinărilor în Advance 

Metal 2009
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Normele europene de proiectare - Eurocode 
 
Gestionarea combinaţiilor – EC0 / EC1 
 
Generatorul automat de combinaţii conform normelor europene de proiectare 
Eurocode: 

 Combinaţii ULS: 
o Combinaţii EQU pentru verificarea echilibrului global 
o Combinaţii STR / GEO pentru proiectare 

 Combinaţii SLS: 
o Combinaţii caracteristice 
o Combinaţii frecvente 
o Combinaţii cvasi-permanente 

 Posibilitatea ca utilizatorii să modifice / adapteze coeficienţii ψ în 
funcţie de situaţie. 
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Generatorul climatic - EC1 
 
Noul generator climatic 3D, în conformitate cu Eurocode 1: 

 EN 1991 part 1-3 pentru încărcări de zăpadă 
o Zăpadă cu sau fără acumulare 
o Acumulări specifice 

 EN 1991 part 1-4 pentru încărcări din vânt ce includ acoperişuri 
multiple: 

o Calculul automat al coeficienţilor de presiune (interni şi 
externi) în funcţie de geometria structurii 

o Generarea automată a încărcărilor şi zăpadă pe diferite 
tipuri de acoperişuri 
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Expertiza beton - EC2 
 
Noul motor de expertiză beton, în conformitate cu Eurocode 2: 

 Proiectarea grinzilor pe baza diagramei tensiuni-deformaţii cu palier 
înclinat 

 Expertiza stâlpilor prin metode specifice (metoda simplificată, 
metoda rigidităţii nominale, metoda curburii nominale, metoda 
generală) 

 Algoritm pentru calculul automat al lungimii de flambaj 
 Considerarea efectelor de curgere şi contracţie în betonul armat 
 Opţiunea de stabilire a procentului minim de armare 
 Stabilirea unghiului de înclinare a armăturii transversale şi a bielei 

din beton 
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Expertiza metal - EC3 
 
Noul motor de expertiză a elementelor din metal, în conformitate cu Eurocode 3: 

 Calculul automat al clasei de secţiune 
 Verificarea săgeţilor 
 Algoritm specific pentru calculul automat al lungimii de flambaj 

(metoda η1-η2) 
 Verificarea flambajului şi a flambajului lateral 
 Fişă de profil detaliată 
 Optimizare în conformitate cu parametrii impuşi de către utilizator 

nivel de solicitare minim şi / sau maxim, filtru pentru cataloagele de 
secţiuni etc 
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Grinzi ajurate - EC3 
 
În 2007, s-au pus bazele unui parteneriat strategic între GRAITEC şi 
ARCELOR-MITTAL în scopul îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii 
programelor GRAITEC şi al facilitării accesului inginerilor proiectanţi la 
produsele ARCELOR-MITTAL. 
Mai multe informaţii: http://www.graitec.com/ro/news.asp?NewsID=256 

                 
 

 Posibilitatea de a defini grinzi ajurate într-un model tridimensional (cu 
redare grafică OpenGL) şi proiectarea lor prin intermediul modulului Arcelor, 
în conformitate cu EC3. 
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Modelare 
 
Intersecţie de tuburi 
 
A fost implementată o nouă funcţie, care permite intersecţia automată a 
diferitelor tipuri de tuburi (cu secţiune circulară, dreptunghiulară, pătrată etc.) 
 
Această funcţie poate fi accesată din meniul "Modificare > CAD > Intersecţie 
tuburi": 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Noutăţi în Advance Design 2009 

 17/44 

Gestiunea planurilor de limitare 
 
A fost implementată o nouă funcţie pentru gestionarea adâncimii vederii, prin 
definirea a două valori. Funcţia permite şi definirea unghiului de vedere. 
 
Activarea comenzii se realizează din bara de instrumente “Vederi predefinite“: 
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Secţiuni compuse 
 
Utilizatorul are posibilitatea să definească o secţiune compusă, cu ajutorul 
unui nou generator ce dispune de: 

 O serie de familii de secţiuni compuse predefinite 
 Posibilitatea de a crea secţiuni compuse din secţiuni parametrice şi 

/ sau secţiuni din catalog 
 O previzualizare a secţiunii şi a cotelor aferente 
 Funcţia de import şi export a secţiunilor compuse 
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Rotirea secţiunii din fereastra de catalog 
 
O nouă opţiune permite rotirea unei secţiuni chiar în cadrul catalogului: 

 

 
 
O nouă secţiune parametrizabilă 
 
O nouă secţiune parametrizabilă: secţiune tubulară rectangulară deschisă. 
 

 

Secţiune dreptunghiulară 
deschisă 
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Definirea vutelor 
 
A fost implementat un nou obiect de tip “vută” cu un set complet de proprietăţi 
specifice: 

 Definirea vutei la începutul şi / sau sfârşitul elementului liniar 
 Opţiune de poziţionare a vutei la partea superioară şi / sau 

inferioară a elementului liniar 
 Lungimea şi înălţimea vutei pot fi definite prin valori numerice sau 

printr-un raport dintre lungimea şi înălţimea grinzii principale 
 Acelaşi tip de secţiune ca şi grinda principală sau o secţiune 

utilizator 
 Actualizarea automată a vutei în momentul modificării grinzii 

principale 
 

 
 

 

Set complet de proprietăţi şi 
redare grafică tridimensională 
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Motor de calcul 
 
O nouă analiză de tip Dinamic Temporală (Transient Dynamic 
Analysis) 
 
Noi funcţionalităţi pentru analiza de tip Dinamic Temporală: 

 Funcţii armonice, explozii, şoc etc. 
 Salvarea automată a rezultatelor pe cazuri statice de încărcare 
 Salvarea rezultatelor în funcţie de timp (deplasări, viteză sau 

acceleraţie) 
 Post-procesare grafică a rezultatelor în funcţie de timp 

 

               
 
Un nou cod seismic: RPS 2000 (Maroc) 
 
Generarea automată a spectrelor seismice conform normei de proiectare 
marocane, RPS 2000: 
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Legături semi-rigide 
 
Noi legături semi-rigide între elementele liniare: utilizatorul are posibilitatea să 
definească o variaţie neliniară a rigidităţii (rigiditate-deplasare şi rigiditate-
unghi) pentru fiecare grad de libertate: 
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Excentricitate accidentală pentru analiza seismică 
 
La efectuarea unei analize seismice a unui model tridimensional (analiza 
modală), Advance Design 2009 oferă posibilitatea de a defini o excentricitate 
accidentală de 5% pe fiecare direcţie (vezi P100/2006, art. 4.5.2.1). Această 
funcţie este disponibilă în fereastra de proprietăţi a analizei modale. 

 
Utilizatorul trebuie să specifice direcţia după care trebuie activată această 
excentricitate (+X, -X, +Y, -Y). 
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Post-procesare 
 
Torsori pe pereţi în funcţie de nivel / grup 
 
Cu Advance Design 2009, utilizatorul poate să obţină în mod automat torsori 
pe pereţi în funcţie de nivel şi / sau pe grupuri de pereţi. 
 
Post-procesarea poate fi realizată grafic sau cu ajutorul tabelelor din notele 
de calcul, iar torsorii sunt calculaţi în raport cu centrul de greutate al nivelului 
sau al grupului. 
 
Pentru a obţine torsorii, utilizatorul trebuie să activeze funcţia respectivă (nivel 
sau grup de pereţi) în fereastra de proprietăţi a sistemelor. 
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Soluţii de armare DYNamic 
 
Advance Beton 2009 oferă un concept unic: soluţia de armare dinamică – 
tehnologie ce permite utilizatorului definirea de modele de armare. 
 
O soluţie de armare dinamică poate fi aplicată unui singur element structural 
sau unui ansamblu de elemente, luând în considerare şi îmbinările dintre 
acestea (de exemplu: stâlp / reazem, grindă / stâlp, placă / perete etc.). 
 
Utilizatorul realizează carcasa de armare utilizând vederile de armare şi 
punctele de referinţă. 
 
Advance Design poate importa armături predefinite, realizate de către 
utilizator în Advance Beton 2009. În Advance Design 2009 a fost 
implementată o nouă bară de instrumente ce permite gestionarea eficientă a 
soluţiilor de armare: 

 Atribuirea unei soluţii de armare pentru un element sau o selecţie 
de elemente 

 Modificarea soluţiilor de armare predefinite 
 Ştergerea soluţiilor de armare predefinite 
 Accesul la gestionarul soluţiilor de armare dinamică prin intermediul 

căruia se poate realiza selecţia şi modificarea elementelor asociate 
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O nouă bară de instrumente: “Analiză - Rezultate E.F.” 
 
Bara de instrumente “Analiză - Rezultate E.F.“ a fost modificată în scopul unei 
gestionări eficiente a sub-etapelor analizelor specifice: a fost adăugată o 
nouă listă derulantă pentru a permite acces direct la sub-etapele procesului 
de analiză. 

 Pentru analiza modală 
 Pentru analiza dinamică temporală 
 Pentru analiza non-liniară 
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Noi tabele de rezultate ale expertizei pentru metal 
 
Advance Design 2009 aduce o îmbunătăţire majoră a notelor de calcul în 
ceea ce priveşte rezultatele expertizei pentru metal: 

 Posibilitatea de a genera noi tabele de rezultate pentru înfăşurători, 
inclusiv rezultatele specifice expertizei pentru metal 

 Noi opţiuni de sortare a fişelor de profil 
 Posibilitatea de a obţine fişa de profil pentru elementul cel mai 

solicitat dintr-o selecţie multiplă de elemente 
 
Cu aceste noi implementări, utilizatorul are acces rapid la rezultatele dorite, în 
urma optimizării structurilor metalice. 
 
Tabele de rezultate pentru înfăşurători 
 
Două noi tabele de rezultate ale expertizei pentru metal: 

 Un tabel de rezultate cu valorile nivelurilor de solicitare maximă 
 Un tabel de rezultate cu valorile săgeţilor maxime 
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Aceste două tabele de rezultate pot fi sortate în funcţie parametrii impuşi de 
către utilizator: 

 După numărul de identificare 
 După discretizare 
 După rolurile de expertiză 
 După sistem 
 După nume 
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Sortarea fişelor de profil 
 
Proprietăţile fişelor de profil au acum trei opţiuni noi, ce au ca scop generarea 
exclusivă a fişelor elementului cel mai solicitat, în funcţie de parametrii impuşi 
de către utilizator: 

 În funcţie de rolurile de expertiză 
 În funcţie de nume 
 În funcţie de sistem 

 
În versiunile anterioare, generarea fişelor se realiza individual pentru 
elementele selectate, iar căutarea elementelor cu nivel de solicitare maximă 
necesita mai mult timp. 
 

 
 
 
 
Utilizatorul poate obţine fişa de profil a elementului cel mai solicitat şi prin 
selectarea grafică a elementelor cu ajutorul barei de instrumente “Analiză - 
Rezultate Metal“ 
 
 

 
 
În versiunea anterioară acest lucru nu era posibil, iar în cazul unei selecţii 
multiple, un mesaj de avertizare solicita selecţia unui singur element. 
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Calculul îmbinărilor 
 
Grupuri automate de îmbinări 
 
Advance Design 2009 poate grupa în mod automat îmbinările, în funcţie de 
proprietăţile comune: 

 Tipul de îmbinare 
 Unghiul îmbinării 
 Secţiunea elementelor îmbinate 

 
Această funcţie poate fi accesată din meniul contextual al unei selecţii de 
îmbinări. 

 
Un set de funcţii permite selecţia, în funcţie de grup sau ştergerea unei 
selecţii de îmbinări dintr-un grup existent. 
 
Utilizatorul poate să acceseze gestionarul de grupuri de îmbinări pentru a 
selecta şi modifica, dacă este cazul, criteriile de grupare definite în mod 
automat de către Advance Design. 

 
 

 
 
Gruparea îmbinărilor este utilă în optimizarea calculului îmbinărilor. La 
exportul unei îmbinări ce aparţine unui grup, către modulul de calcul (Melody 
Connection), este exportat torsorul maxim. 
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Generarea automată de sisteme 
 
În funcţie de anumite setări, Advance Design 2009 poate genera în mod 
automat sistemul potrivit atunci când utilizatorul creează o îmbinare. 
 
Această funcţie oferă următoarele beneficii: 

 Îmbinările sunt generate automat în sisteme predefinite 
 Selecţia tipurilor diferite de îmbinări printr-un singur clic 
 Utilizatorul poate post-procesa rezultatele îmbinărilor în funcţie de 

sisteme (generate automat) 
 Gestionarea mai uşoară a unui număr mare de îmbinări în modele 

de mari dimensiuni 
 
Fereastra de dialog ce permite setarea preferinţelor pentru generarea 
automată de sisteme este accesibilă din bara de instrumente “Crearea 
îmbinărilor": 
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Noi tabele de rezultate 
 
Noi tabele de rezultate referitoare la îmbinări: 

 Lista tuturor îmbinărilor din model 
 Criteriul pentru înfăşurători pentru fiecare tip de îmbinare 
 Coeficienţii torsorilor maximi în funcţie de îmbinări sau grup 
 Lista grupurilor de îmbinări 

 

 
 
 



 Noutăţi în Advance Design 2009 

 33/44 

Exportul către modulele de armare Arche 
 
Advance Design permite exportul către modulele de armare Arche: 

 Arche Grindă 
 Arche Stâlp 
 Arche Perete 
 Arche Fundaţie 

 
Funcţia de export poate fi accesată din meniul principal sau din meniul 
contextual al elementului selectat. 
La activarea funcţiei de export apare o fereastră de dialog în care sunt 
definite încărcările şi combinaţiile ce vor fi exportate către modulul Arche. 
Utilizatorul poate realiza automat planul de armare în modulul Arche, 
folosindu-se de rezultatele obţinute în Advance Design: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model Advance Design 
Arche Grindă 

Arche Fundaţie 

Arche Stâlp 
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Diverse îmbunătăţiri 
 
Import din Effel 
 
La importul unui model din Effel în Advance Design, o nouă opţiune permite 
utilizatorului să importe elementele în funcţie de grup => toate elementele 
grupului din Effel vor deveni sisteme în Advance Design, păstrându-şi 
denumirea iniţială. 
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Modelare 
 
Câteva îmbunătăţiri au fost integrate, ce au ca scop o modelare facilă şi 
intuitivă: 
 
La crearea unui element plan, (placă, panou, încărcare plană şi reazem de 
suprafaţă), este posibilă anularea ultimului punct definit, prin utilizarea tastei 
"Delete": 
 

                   
 
Funcţia de anulare a ultimei acţiuni efectuate are efect şi în cazul ştergerii 
golurilor. 
 
Noi combinaţii de taste pentru accesul rapid la diverse funcţii CAD: 

 Subdivizare: CTRL + B 
 Tăiere: CRTL + U 
 Relimitare: CRTL + R 

 
Atunci când unul sau mai multe sisteme sunt selectate cu ajutorul meniului 
contextual din Pilot, consola afişează tipul şi numărul total de elemente 
selectate. 
 

 
 
La ştergerea unei combinaţii ce aparţine unei analize non-liniare, programul 
afişează un mesaj de avertisment. 

« DELETE » 
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Noi opţiuni în fereastra de instrumente de selecţie: 
 Selecţie în funcţie de nume 
 Selecţia îmbinărilor în funcţie de grup 

Selecţie în funcţie de rolurile de expertiză 
 

 
 
 
 
 

 
 

Acum este posibilă afişarea exclusivă a unui sistem ascuns. În versiunile 
anterioare, afişarea exclusivă a unui sistem ascuns era posibilă doar după 
dezactivarea funcţiei de ascundere pentru sistemul respectiv. 
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Încărcări şi combinaţii 
 
Gestionarea cazului de încărcare din greutate proprie a fost modificat: 
greutatea proprie este o caracteristică a cazului de încărcări permanente. 
 

Acum este posibilă aplicarea factorului de amortizare 

4.0
5
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ς

(ex. pentru 

norma seismica franceza PS92) chiar şi pentru spectrele definite de către 
utilizatori: 
 

 
 
 
Fereastra de proprietăţi a familiei de cazuri seismice a fost îmbunătăţită 
pentru a afişa spectrul orizontal şi vertical. În versiunile anterioare era afişat 
doar spectrul orizontal. 
 
Cu Advance Design 2009, este posibilă actualizarea cazurilor de încărcare 
din vânt fără a fi necesară refacerea combinaţiilor de încărcare. 
 
La selectarea unei încărcări în zona de lucru, cazul de încărcare 
corespunzător este evidenţiat în Pilot. 
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Motor avansat de discretizare şi calcul 
 
Dimensiunea implicită pentru discretizarea elementelor liniare este legată de 
opţiunea globală din fereastra de discretizare („Opţiuni” > „Discretizare”). 
 
Expert Metal 
 

În cazul unui expertize de metal, este posibilă setarea numărului maxim de 
iteraţii pentru întreaga secvenţă (calculul de element finit + expertiza metal). 
Această nouă funcţie poate fi activată din fereastra de ipoteze a Expertului de  
Metal: numărul maxim de iteraţii este 20. 
 

 
 
Expert Beton 
 
Utilizatorul are posibilitatea să definească o valoare a procentului minim de 
armare pentru elementele liniare şi plane (ex. pentru EC2): 
 

 
 
Acest procent minim poate fi stabilit şi în roluri. 
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Export DXF 3D 
 
Advance Design 2009 poate exporta fişiere DXF 2D şi 3D. Exportul se poate 
realiza ţinându-se cont doar de axele elementelor sau de forma 
tridimensională a fiecărei secţiuni. 
 
Advance Design 2009 are posibilitatea de a crea layere în concordanţă cu 
sistemele utilizator sau cu tipul de elemente existente în model. 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele AutoCAD 

Model Advance Design 
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Gestionarea documentelor 
 
Utilizatorul are la îndemână posibilitatea de a selecta diferenţiat limba 
interfeţei şi limba notelor de calcul. 

 
 
La crearea unui tabel utilizator, este posibilă definirea câmpurilor pentru 
înfăşurători (concomitente sau absolute) prin clic dreapta pe o coloană: 
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Tabelul “Caracteristicile vectorilor proprii” poate fi generat pe o selecţie de 
noduri, fapt ce ajută atunci când, de exemplu, utilizatorul doreşte să obţină 
maximul vectorilor proprii pentru un singur etaj. În versiunea anterioară, 
vectorii proprii erau generaţi pentru întregul model, iar accesul la informaţia 
dorită era dificil. 
 
Este posibilă şi crearea de tabele utilizator pe baza unui tabel standard. În 
versiunile precedente, exista doar posibilitatea de a crea tabelele de la zero. 
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