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Bun venit în Advance Design 2010!
Advance Design 2010 este versiunea complementară versiunii precedente,
Advance Design 2009, ce a fost lansată pe piaţă în trimestrul al doilea al
acestui an. Majoritatea implementărilor, atât din versiunea precedentă, cât şi
din cea actuală, sunt cerinţe şi sugestii venite din partea utilizatorilor; de
aceea s-a decis ca actuala versiune Advance Design 2010 să apară la foarte
scurt timp după cea de 2009.
La lista de noi funcţionalităţi şi îmbunătăţiri din versiunea de 2009
(implementarea normativelor europene Eurocodes, optimizarea capacităţii de
calcul prin posibilitatea de rulare a modelelor de mari dimensiuni pe versiunea
de 64 biţi, analiza dinamică temporală etc.) au fost adăugate în Advance
Design 2010 altele noi, precum: implementarea Eurocode 8 pentru analiza
seismică, normativele britanice (BS8110) pentru expertiza betonului armat,
generatorul climatic conform Eurocode 1 etc.
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Tehnologie
Sistemul de protecţie FLEXnet
Advance Design 2010 utilizează tehnologia FLEXnet (Acresso) ce oferă
următoarele avantaje:
• Livrarea rapidă a licenţelor către utilizatori;
• Transferul rapid al licenţelor de pe o staţie de lucru pe alta.
Pentru mai multe informaţii despre metoda de licenţiere FLEXnet (Acresso),
consultaţi capitolul Instalare din Manualul de utilizare.

Un nou asistent la lansarea programului
La lansarea Advance Design, un nou asistent permite: crearea de noi proiecte,
setarea parametrilor pentru aplicaţie, deschiderea fişierelor recente etc.

La apăsarea butonului “Configurare”, utilizatorul are acces direct la setările
generale (limba folosită pentru interfaţă şi pentru notele de calcul, normele
specifice fiecărei ţări etc.).
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În fereastra "Opţiuni - Aplicaţie", o nouă opţiune permite activarea /
dezactivarea funcţiei de afişare a acestui asistent la fiecare lansare a
programului.
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Tehnologia GRAITEC BIM
Noile optimizări aduse tehnologiei GRAITEC BIM permit includerea secţiunilor
compuse la transferul de fişiere dintre Advance Design şi Advance Metal:
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Eurocode 1
Încărcări de vânt pe panouri de semnalizare (§7.4.3)
Advance Design poate calcula în mod automat efectele vântului asupra
panourilor de semnalizare, în conformitate cu Articolul 7.4.3. din Eurocode 1
(EN 1991-1-4).
Programul calculează rezultanta de vânt, luând în calcul coeficientul
Rezultanta

este

e = ±0.25b

plasată

pe

panou

în

funcţie

de

cf

.

excentricitatea:

Această nouă funcţie poate fi accesată din fereastra de proprietăţi a panoului:
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Încărcări de vânt pe structură cu zăbrele sau eşafodaje (§7.11)
Noua funcţie permite generarea automată a încărcărilor de vânt pe structuri
cu zăbrele sau eşafodaje, în conformitate cu Articolul 7.11 din Eurocode 1
(EN 1991-1-4).
Acest capitol din Eurocode 1 este disponibil doar pentru structuri cu zăbrele
cu baza pătrată sau triunghiulară. În cazul în care utilizatorul încearcă
generarea încărcărilor de vânt pe o structură de altă formă, un mesaj
informează despre limitele acestui cod.
Pentru detectarea automată a formei globale a structurii, utilizatorul trebuie să
realizeze panourile pe elemente portante. În fereastra de proprietăţi a acestor
elemente, utilizatorul trebuie să selecteze opţiunea corespunzătoare:

Când opţiunea "Structură zăbrelită"
este activă, programul va aplica
încărcările direct pe elementele
cadrului şi nu pe panouri.
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Elementele liniare dispun de o nouă proprietate care poate fi activată:
elementele corespunzătoare vor fi luate în considerare ca elemente portante
pentru calculul acţiunii vântului (opţiune specifică pentru această parte a
generatorului încărcărilor de vânt). Această opţiune permite utilizatorului să
nu ia în considerare elemente secundare ca elemente portante, în
conformitate cu §7.11 din Eurocode 1.

Coeficientul de forţă

c f , 0 este

definit în mod automat, în conformitate cu

Tabelele 7.33, 7.34 şi 7.35 din EN 1991-1-4.

Figura 7.32 - Structură cu zăbrele sau eşafodaje

Figura 7.34 - Coeficient de forţă cf,0 pentru o
structură cu zăbrele 3D compusă din profile în
funcţie de raportul de umplere φ

Figura 7.33 - Coeficient de forţă cf,0 pentru o
structură cu zăbrele plană, compusă din profile în
funcţie de raportul de umplere φ

Figura 7.35 - Coeficient de forţă cf,0 pentru structuri
cu zăbrele (în plan sau 3D) compuse din elemente
cu secţiune transversală circulară
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Vânt pe Streaşina de adăpost
Advance Design generează încărcările de vânt pe streaşina de adăpost în
conformitate cu Articolul 7.2.1 (Nota 3) din Eurocode 1:

Această funcţie poate fi accesată din fereastra de proprietăţi a panoului:
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Acumulare de zăpadă
Advance Design 2010 generează în mod automat acumulările de zăpadă
create de alte părţi din structură (capitolul 5.3.6 din EN 1991-1-3).
Acumularea este calculată în conformitate cu Articolul 5.3.6 din EN 1991-1-3:

Utilizatorul va obţine, în mod automat, următoarea schemă de încărcare:
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Eurocode 8
Generatorul spectrului seismic a fost actualizat pentru a fi în conformitate cu
Eurocode 8.
Utilizatorul poate activa noua normă din fereastra de dialog pentru
configurarea localizării:

La crearea unuia sau a mai multor cazuri de încărcare seismice, utilizatorul
are acces direct la o serie de parametri ai Eurocode 8, din fereastra de
proprietăţi a cazului de încărcare respectiv:





Spectru elastic sau de proiectare.
Vizualizarea parametrilor solului şi
a perioadelor specifice, în funcţie
de datele introduse de către
utilizator.
Vizualizarea spectrului.
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Norma britanică BS8110
Un nou motor de expertiză beton, în conformitate cu BS8110:

Expertiză întindere şi compresiune

Calcul grinzi în funcţie de valori de armare solicitate

Calcul stâlpi în funcţie de metode specifice (stâlpi scurţi şi stâlpi
zvelţi)

Algoritm specific, pentru calculul automat al lungimii de flambaj

Opţiunea de stabilire a procentului minim de armare

Stabilirea unghiului de înclinare a armăturii transversale şi a bielei
din beton

Calculul exact al deschiderii fisurii

14

Noutăţi în Advance Design 2010

Modelare
Gestionarea condiţiilor limită la grinzi
O nouă opţiune, ce poate fi accesată din fereastra de opţiuni a aplicaţiei,
permite actualizarea automată a relaxărilor unei grinzi la crearea unei
îmbinări.

Exemplu de actualizare automată:

Utilizatorul creează o grindă articulată de un stâlp, ceea ce
înseamnă că rotaţiile sunt libere.

Apoi, în acelaşi loc, utilizatorul creează o îmbinare de tip “Îmbinare
de cadru cu şuruburi, cu vută”.

La detectarea acestei situaţii, Advance Design anulează automat
relaxarea în rotaţie dintre grindă şi stâlp.
Dacă acest tip de problemă este detectată în timp ce opţiunea este inactivă,
Advance Design va afişa un mesaj de eroare.
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Selecţie în funcţie de sistem
O nouă pagină a ferestrei de dialog de selecţie permite selectarea
elementelor în funcţie de sistem:

Unităţi de măsură pentru încărcări în fereastra de proprietăţi
Unitatea de măsură pentru încărcări este indicată în fereastra de proprietăţi:
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Funcţia de “Curăţare” sisteme
O nouă funcţie, “Curăţare”, permite ştergerea automată a sistemelor vide
(care nu conţin elemente).
Funcţia poate fi accesată din meniul contextual al pilotului: “Gestionarea
sistemelor / Curăţare”.
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Motor de calcul
Analiza Dinamică Temporală
La lansarea unei analize dinamice temporale, este nevoie să se specifice
punctele în care vor fi salvate rezultatele.
În fereastra de proprietăţi a analizei dinamice temporale, utilizatorul poate
defini o lista de puncte pentru care vor fi calculate şi salvate rezultatele
analizei temporale.

Dacă în timpul rulării analizei dinamice temporale nu este detectat niciun
punct definit, va fi afişat un mesaj de eroare.
Utilizatorul are, de asemenea, posibilitatea de a calcula rezultatele pe toate
nodurile structurii. Acest fapt duce, însă, la extinderea semnificativă a timpului
de calcul.
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Post-procesare
Vectori ai modurilor proprii pe selecţie
Cu Advance Design 2010, este posibilă vizualizarea vectorilor modurilor
proprii pe o selecţie de noduri. În versiunile precedente, vectorii modurilor
proprii erau întotdeauna afişaţi pe toate nodurile, rezultând un număr
semnificativ de pagini de rezultate pentru modelele mari cu un număr mare
de moduri calculate.
Această nouă opţiune va reduce timpul de lucru pentru ingineri, atunci când
se doreşte, spre exemplu, obţinerea vectorilor modurilor proprii pentru un
planşeu în scopul detectării punctului de aplicare a încărcărilor dinamice
pentru o analiză a vibraţiilor.

Selecţia combinaţiilor
Pentru a simplifica procesul de selecţie a combinaţiilor în faza de exploatare a
rezultatelor, câmpul destinat inserţiei manuale a codurilor a fost înlocuit cu o
lista derulantă ce conţine codurile disponibile din model.
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Scara automată a rezultatelor
Din fereastra de dialog a setărilor pentru rezultate, poate fi accesată o nouă
opţiune, care defineşte în mod automat scara optimă pentru afişarea
deformatei structurii.
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Diagrame pe elemente plane
Utilizatorul are opţiunea de a afişa rezultatele pe elemente plane prin
intermediul diagramelor axelor locale: “Diagrame pe x” sau ”Diagrame pe y”:

Funcţia este utilă la exploatarea grafică a momentelor de încovoiere pe
elemente plane.
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Adnotaţii pe îmbinări
Sunt disponibile două noi adnotaţii pentru îmbinări, în scopul facilitării
localizării îmbinărilor cu nivel de solicitare mai mare de 100% (ruperea
îmbinării) sau mai mic de 50% (design neeconomic).
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