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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
PREZENTARE GENERALĂ
Advance Design Service Pack 1 aduce o îmbunătăţire majoră versiunii 3.1, în special în ceea priveşte exploatarea rezultatelor în
cazul analizei seismice.
Această versiune integrează peste 200 de îmbunătăţiri şi corecţii faţă de versiunea iniţială 3.1.
Datorită acestor numeroase îmbunătăţiri, formatul datelor a suferit mici modificări; din aceste motive, la deschiderea, în Advance
Design 3.1 SP1, a unui proiect realizat cu versiunea 3.1 de bază, se va lansa automat o secvenţă de convertire a acestuia într-un
format compatibil cu noua versiune.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
GESTIONAREA DATELOR


O nouă funcţie, "Compactare şi curăţare" permite optimizarea dimensiunilor fişierelor pe disc:
¾ Această comandă este disponibilă accesând din meniu "Fişier \ Compactare şi curăţare.” Pentru a aplica această comandă, nu este
necesar ca un proiect să fie deschis în Advance Design.
¾ Activarea acestei comenzi deschide o fereastră ce permite utilizatorului selectarea proiectului care va fi compactat.
¾ Această comandă poate reduce până la de zece ori dimensiunea proiectului şi optimizează rapiditatea de manipulare a modelului.

Notă: la compactarea fişierului, Advance Design creează o copie de siguranţă care este salvată în acelaşi folder cu fişierul iniţial.

4/23

Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
MODELARE
Funcţia “Copiere proprietăţi”



O nouă funcţie permite copierea proprietăţilor de la un obiect la altul. Această funcţie este accesibilă din bara de instrumente "Modelare",
prin iconiţa corespunzătoare, sau din meniul "Editare \ Copiere proprietăţi”.
Modul de utilizare al acestei noi funcţii:
¾ Activarea funcţiei cu ajutorul iconiţei sau a meniului corespunzător.
¾ Selecţia elementului sursă urmată de selecţia elementelor de actualizat.
¾ Prin mesaje clare şi explicite, consola indică etapa în care se găseşte utilizatorul.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Gestionarea secţiunilor utilizator


Gestionarea secţiunilor utilizator a fost revizuită total în vederea unei utilizări optime:
¾ Secţiunile utilizator pot fi stocate, la alegerea utilizatorului, în diferite cataloage de secţiuni disponibile (OTUA, ARBED sau Profiluri
Graitec). În acest fel, este posibilă optimizarea unei structuri pe baza unui catalog de profiluri utilizator.
¾ A fost creat un nou catalog, denumit "Secţiuni utilizator”.
¾ Modulul "Calculul secţiunii" importă secţiunile calculate în catalogul de secţiuni curent din Advance Design.

Noile butoane permit adăugarea, modificarea, calculul sau
ştergerea unei secţiuni utilizator din baza de date.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Memorarea ultimei funcţii utilizate


Acum este posibilă memorarea ultimei funcţii utilizate în meniul contextual din etapa de modelare. Ultima funcţie utilizată apare pe prima
poziţie din meniul contextual:
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Cataloage de roluri


Două noi butoane permit importul sau exportul unei serii de roluri în catalog, făcând posibilă aplicarea lor în alte modele.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Gestionarea greutăţii proprii


Pentru o definire mai rapidă a greutăţii proprii pe o selecţie de sisteme, este acum posibilă ignorarea unuia sau a mai multor sisteme din
selecţia respectivă prin folosirea literei "i” ca operator în expresie:

În acest exemplu, expresia "1-5 i4" indică faptul că Advance
Design va genera greutatea proprie pe sistemele de la 1 la 5,
excluzând sistemul cu numărul 4.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Generarea de încărcări pe selecţie


La generarea încărcărilor pe selecţie, utilizatorul are de acum acces la numărul cazului de încărcare direct din fereastra de proprietăţi a
încărcărilor. În versiunile anterioare era necesară specificarea cazului înainte de a selecta elementele pe care se genera încărcarea:
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
CALCUL
Funcţia "Verificarea discretizării”


Funcţia “Verificarea discretizării” intervine după realizarea discretizării modelului descriptiv. În SP 1 a fost adăugat un mesaj care
informează utilizatorul dacă programul a detectat erori în faza de verificare a discretizării:
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Definirea regulilor


Acum este posibilă definirea regulilor pentru rezultatele obţinute cu ajutorul modulelor de expertiză (expertiza betonului armat şi a
structurilor metalice). Definirea regulilor pentru aceste rezultate se realizează, de asemenea, în fereastra de dialog “Ipoteze \ Definirea
regulilor”.



De asemenea, mai multe reguli de rezultate pot fi exportate sub formă de catalog de reguli, în scopul utilizării acestora în alte proiecte
Advance Design.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
EXPLOATAREA REZULTATELOR
Torsori pe reazeme liniare


O nouă funcţie permite vizualizarea torsorilor din eforturi la centrul de gravitaţie al reazemelor liniare. Această funcţie accelerează
semnificativ procesul de exploatare a rezultatelor pe acest tip de reazeme care, în urma discretizării, sunt decupate în mai multe reazeme
punctuale.



Torsorii pot fi vizualizaţi în tabelul "Reacţiuni în reazemele liniare după caz de încărcare" şi sunt disponibili pe moduri proprii în cazul unei
analize seismice cu rezultatele salvate pe moduri proprii.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Torsori în pereţi


Este posibil acum calculul şi exploatarea torsorilor din eforturi pe pereţi pentru fiecare mod propriu. Această nouă funcţie este disponibilă
prin selectarea opţiunii de salvare a rezultatelor pe moduri din fereastra “Opţiuni Aplicaţie”, în pagina "Rezultate”.



Exploatarea torsorilor pe modurile proprii se poate realiza prin generarea unei note de calcul sau prin afişarea grafică a rezultatelor:
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Selectarea combinaţiilor


În scopul facilitării selecţiei de cazuri şi/sau combinaţii pentru afişarea grafică a rezultatelor, au fost adăugate noi pagini în fereastra “Analize
şi combinaţii”.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Rezultate interpolate sau ne-interpolate


Opţiunea “Rezultate interpolate pe elementele plane”, din fereastra “Opţiuni \ Rezultate”, este activă doar dacă utilizatorul a activat, în etapa
de modelare, opţiunea corespunzătoare calculului acestora din fereastra “Opţiuni \ Aplicaţie”:

Dacă utilizatorul nu a selectat salvarea rezultatelor interpolate,
opţiunea va fi inactivă în faza de exploatare a rezultatelor.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Afişarea curbelor de rezultate


Este posibilă acum afişarea valorilor extreme pe abscisă. Această opţiune este disponibilă în fereastra de dialog “Configurare \ Axe”, care
poate fi accesată din fereastra de vizualizare a curbelor.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
CALCULUL ÎMBINĂRILOR
Noi tabele de rezultate


Sunt disponibile două noi tabele referitoare la calculul îmbinărilor:
¾ Tabelul “Tipuri de rezultate maxime după tip de îmbinare”, care afişează lista valorilor minime şi maxime care sunt exportate către
Melody Attaches, în funcţie de tipul de îmbinare calculat.
¾ Tabelul "Înfăşurătoare de torsori pe îmbinări”, care afişează înfăşurătoarea torsorilor exportaţi, pentru fiecare tip de îmbinare.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
ÎMBUNĂTĂŢIRI ŞI CORECŢII DIVERSE
Modelare


În versiunile precedente, atunci când utilizatorul activa funcţia “Scalare auto a încărcărilor”, vederile memorate de la nivelul pilotului îşi
pierdeau statutul "actualizat”. Acest comportament a fost corectat în Service Pack 1.



La nivelul ferestrei de definire a parametrilor de flambaj lateral, atunci când utilizatorul selectează "Axa neutră” pentru punctul de aplicare a
încărcării, valoarea “ya" devine nulă (fapt ce nu se întâmpla în cazul versiunilor precedente):

19/23

Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1


Rezolvarea unei probleme de CAD care făcea imposibilă modelarea unui model cu o toleranţă de 1.10-12.



Rezolvarea unei probleme de import a elementelor curbe cu ajutorul fişierelor GTC: unghiurile de orientare a elementelor nu erau importate
corect.



Motorul grafic „OpenGL" a fost optimizat:
¾ La nivelul fluidităţii, pentru a permite manipularea în timp real a modelelor de dimensiuni foarte mari.
¾ La nivelul compatibilităţii cu diverse drivere pentru plăci video.

Calcul


Gestionarea elementelor de tip "cablu” a fost modificată la nivelul funcţiilor de verificare a modelului: dacă utilizatorul lansează calculul unui
model ce conţine cabluri, fără a activa calculul pentru deplasări mari, aceste elemente vor fi considerate tiranţi, fără deformată sub efectul
greutăţii proprii.



În versiunea 3.1 SP 1, programul şterge automat combinaţiile vide înainte de lansarea calculului. În versiunile precedente, acestea blocau
exploatarea rezultatelor pentru înfăşurători.



Reducerea perioadei de aşteptare la sfârşitul secvenţei de calcul.



În această versiune este luată în considerare toleranţa discretizării la verificarea conexiunii dintre încărcări şi elemente portante.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1
Exploatarea rezultatelor


Tabelul „Mărimea modurilor proprii” a fost modificat în scopul includerii procentului masei modale pentru fiecare mod:



Îmbunătăţirea procesului de salvare a vederilor de exploatare a rezultatelor: acum este posibilă salvarea vederilor de exploatare chiar dacă
modelul de analiză nu este afişat.



Rezolvarea unei probleme privind gestionarea unităţilor de măsură din tabelul de descriere a elementelor plane: unităţile utilizate erau
asociate cu unităţile de măsură pentru lungime şi nu cu unităţile de măsură pentru secţiune.



Eliminarea unei probleme legate de exportul către Melody Attaches a îmbinărilor de tipul "bază stâlp".



Rezolvarea unei probleme care împiedica selectarea unui caz de încărcare al unei analize non-liniare, din fereastra de dialog "Analize şi
combinaţii“ de la nivelul generatorului de note.



Rezolvarea unei probleme de selecţie a combinaţiilor în funcţie de coduri: prima combinaţie din listă nu era selectată.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1


Tabelul „Acceleraţia nodurilor după caz de încărcare“ poate fi generat pe modurile proprii şi pe o selecţie de noduri (util, de exemplu, pentru
a obţine un spectru de planşeu). Selecţia modurilor de luat în calcul se realizează la nivelul ferestrei "Cazuri Combinaţii:



Rezolvarea unei probleme de afişaj în fereastra de exploatare a tensiunilor în secţiune, în cazul unei secţiuni asimetrice.



Adăugarea coeficientului "kd“ în fişa profilului. Acest coeficient era afişat doar atunci când era impus de către utilizator.
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Îmbunătăţiri Advance Design 3.1 SP1


Tabelul "Suma reacţiunilor în reazeme şi blocaje pe noduri (reper global)“ afişează acum, în partea de jos a tabelului, torsorul global (M, N,
T) în punctul corespunzător proiecţiei centrului maselor dinamice in planul Z = 0. Acest torsor poate fi obţinut pentru fiecare caz seismic sub
formă de combinaţie pătratică sau pentru fiecare mod (selecţia se realizează în fereastra de cazuri de încărcări şi combinaţii):

23/23

