
 

 

 
 

 
  
 





Noutăţi în Advance Design 2011 
 

 3 

Cuprins 
 

BUN VENIT ÎN ADVANCE DESIGN 2011...................................................................................................... 5 
UN NOU PROCES DE INSTALARE ............................................................................................................... 6 
GRAITEC ADVANCE MANAGER .............................................................................................................. 7 

Interfaţă intuitivă pentru personalizarea setărilor ................................................................................................7 
Setări....................................................................................................................................................................8 
Aplicaţii ................................................................................................................................................................8 
Proiecte................................................................................................................................................................9 
Ajutor....................................................................................................................................................................9 
Licenţă ...............................................................................................................................................................10 

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMULUI ............................................................................................................. 11 
Noul motor de randare.......................................................................................................................................11 
Alte îmbunătăţiri.................................................................................................................................................11 

MODELARE............................................................................................................................................ 12 
Salvarea vederilor modelului .............................................................................................................................12 

GENERATORUL CLIMATIC....................................................................................................................... 13 
Încărcări din vânt pe acoperişuri multiple ..........................................................................................................13 
Presiunea vântului pe parapeţi ..........................................................................................................................13 
Acumularea de zăpadă......................................................................................................................................13 

UN NOU MOTOR PENTRU GENERAREA COMBINAŢIILOR ............................................................................ 14 
Tabelul de concomitenţă ...................................................................................................................................14 
Definirea regulilor...............................................................................................................................................15 

EXPERTIZĂ BETON ................................................................................................................................ 16 
Verificare la foc: EN1992-1-2 ............................................................................................................................16 

EXPERTIZĂ METAL................................................................................................................................. 17 
Eurocode 3: Expertiză la foc..............................................................................................................................17 

MOTORUL DE CALCUL............................................................................................................................ 19 
Motorul de calcul optimizat ................................................................................................................................19 
Condiţiile limită la elementele plane ..................................................................................................................20 
Legătură între elementele liniare şi elementele plane.......................................................................................22 
Inerţia secţiunii fisurate......................................................................................................................................24 

EXPLOATARE ........................................................................................................................................ 25 
Opţiuni de interpolare a valorilor extreme..........................................................................................................25 
Torsori calculaţi automat pe reazemele liniare..................................................................................................26 

NOTE DE CALCUL................................................................................................................................... 28 
Verificarea deplasărilor relative de nivel pentru combinaţii seismice ................................................................28 

CALCULUL ÎMBINĂRILOR ........................................................................................................................ 30 
ALTE ÎMBUNĂTĂŢIRI...............................................................................................................................32 





Noutăţi în Advance Design 2011 
 

Bun venit în Advance Design 2011 
 
Advance Design 2011, program de calcul structural, face parte din soluţia integrată BIM GRAITEC Advance, 
alături de programele de modelare şi detaliere: Advance Steel şi Advance Concrete. 
 
Programele din soluţia BIM GRAITEC Advance au câteva caracteristici în comun: 

 Un kit de instalare unic pentru toate cele trei softuri, pe un singur DVD, 

 O nouă aplicaţie: Graitec Advance Manager. 

 Cataloage de secţiuni utilizate atât în Advance Steel cât şi în Advance Design. 

 Integrare îmbunătăţită CAD - calcul. 
 
GRAITEC Advance este o soluţie unică şi integrată CAD - calcul. 

 5 

 
 
Advance Design 2011 aduce o serie de noi îmbunătăţiri în ceea ce priveşte: 

 Performanţa 

 Implementarea Eurocod-urilor 

 Calculul cu elemente finite 

 Exploatarea rezultatelor 

 Notele de calcul 
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Un nou proces de instalare 
 

 Noua versiune GRAITEC Advance 2011 este livrată pe un DVD unic şi permite instalarea celor trei softuri 
într-o singură etapă. 

 

                         
 
Browserul de instalare a fost reorganizat şi oferă mai multe informaţii despre: 

 Selectarea programelor ce urmează a fi instalate. 

 Accesul direct la documentaţie. 

 Accesul direct la paginile de Internet pentru informaţii suplimentare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



 Noutăţi în Advance Design 2011 

GRAITEC Advance Manager 
 

 Noua aplicaţie Graitec Advance Manager (GAM) implică o serie de opţiuni: 

 O nouă interfaţă pentru personalizarea setărilor 

 Personalizarea cataloagelor de secţiuni 

 Gestionarea proiectelor 

 Gestionarea licenţelor 

 Acces direct la Online Help şi documentaţie 

 Sfaturi interactive 

 Lansarea aplicaţiilor GRAITEC Advance 
 

Aplicaţia GAM se poate instala pe sistemele de operare de 32-biţi şi/sau 64-biţi. 

 
Interfaţă intuitivă pentru personalizarea setărilor 
 

 Odată lansată aplicaţia, utilizatorul are acces rapid la o serie de funcţii de personalizare a spaţiului de 
lucru; noutăţile precum şi alte detalii şi informaţii suplimentare, se află in consolă. 

 

 

Panoul central cu acces direct la 
diferite componente 

Informaţii suplimentare oferite de 
serverul GRAITEC. 
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Setări 
 

 În fereastra “Setări” se pot defini opţiunile globale pentru soluţia BIM GRAITEC Advance: 
 

 Unităţile de măsură (se poate defini şi direct din Advance Design). 

 Calea folderului de lucru. 

 Setările implicite pentru cataloagele de secţiuni folosite atât în Advance Design cât şi în Advance Steel. 

 Parametrii ancore pentru calculul îmbinărilor şi planşele din Advance Steel. 
 

 
 
Aplicaţii 
 

 Din fereastra “Aplicaţii” se pot lansa toate cele trei programe Graitec: Advance Design, Advance Concrete 
şi Advance Steel. 
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Proiecte 
 

 Din fereastra “Proiecte” se pot gestiona rapid şi cu uşurinţă toate proiectele: putem afla informaţii 
referitoare la dimensiunea fişierelor, denumirea proiectelor sau putem crea noi proiecte: 

 

 
 
Ajutor 
 

 Fereastra “Ajutor” oferă acces direct la documentele disponibile: 
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Licenţă 
 

 Din fereastra “Licenţă” se pot gestiona licenţele pentru programele GRAITEC Advance: 
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Îmbunătăţirea programului 
 
Advance Design 2011 are o viteză mai mare de procesare a modelelor complexe, de dimensiuni mari. 

 Un nou motor de randare 

 Procese de Import / Export 

 Acces rapid la baza de date 

 Optimizarea componentelor programului 
 
Noul motor de randare 
 

 A fost implementat un nou motor de randare ce oferă numeroase avantaje: 

 

 Motorul de randare este independent 
şi poate rula pe OpenGL, DirectX sau 
alte platforme. 

 

 Optimizarea vitezei de vizualizare şi 
de manevrare a modelelor 3D 
randate: procesul este de 3-4 ori mai 
rapid. 

 

 Optimizarea afişării adnotaţiilor şi 
simbolurilor. 

 

 
Alte îmbunătăţiri 
 

 Mai multe procese pot fi realizate într-un timp mult mai scurt atât în etapa de modelare cât şi în cea de analiză: 

 38% mai puţin timp pentru importul unui fişier GTC 

 50% mai puţin timp pentru deschiderea unui model de dimensiuni mari 

 85% mai puţin timp pentru salvarea unui model de dimensiuni mari 

 44% mai puţin timp pentru selectarea unui număr semnificativ de elemente 

 57% mai puţin timp pentru crearea modelului de analiză 

 30% mai puţin timp pentru distribuirea încărcărilor de pe panouri 

 50% mai puţin timp pentru salvarea vederilor de exploatare 

 43% mai puţin timp pentru actualizarea notelor de calcul şi a vederilor de exploatare 
 

Aceste teste au fost realizate pe un model cu: 

 2268 elemente liniare 

 4970 elemente plane 

 2375 panouri 

 21793 încărcări plane 

 160000 noduri 
 

Folosind un sistem cu următoarea configuraţie: 

 64-biţi Advance Design 2011 

 Procesor: Xeon E5506 @ 2.13 GHz cu 12 GB de RAM 

 Windows 7 64-biţi 
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Modelare 
 
Salvarea vederilor modelului 
 

 A fost optimizat procesul de salvare a vederilor atât în etapa de modelare cât şi în etapa de analiză, pentru 
a oferi actualizarea vederilor chiar şi în cazul în care sunt create noi elemente. 

La salvarea unei vederi, Advance Design 2011 salvează într-un fişier XML identificatorii elementelor 
afişate. Dacă ulterior sunt adăugate elemente, acestea nu apar în vederile salvate decât după actualizarea 
completă. 

 
 

 

Utilizatorul poate înlocui o vedere cu ajutorul barei de 
instrumente Modelare. Funcţia ia în calcul şi elementele 
nou create (în cazul în care sunt afişate). 
 
Funcţia din pilot actualizează vederea ţinând cont de 
lista anterioară de elemente. 
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Generatorul climatic 
 
Încărcări din vânt pe acoperişuri multiple 
 

 Generatorul climatic EC1 poate genera încărcări din vânt pe acoperişuri multiple. 

Încărcările din vânt sunt generate în conformitate cu Articolul 7.2.7 din EN 1991-1-4 din Eurocod 

 

 

 
 
Presiunea vântului pe parapeţi 
 

 Coeficientul de presiune externă pe parapeţi este 1, aşa cum este definit în Anexa Naţională. 

 

 
 
Acumularea de zăpadă 
 

 Acumularea de zăpadă pe cadrele cu panta negativă este generată în mod automat. 
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Un nou motor pentru generarea combinaţiilor 
 
Advance Design 2011 are un nou generator de combinaţii în concordanţă cu Eurocode. Acesta permite definirea 
concomitenţei cazurilor de încărcare înaintea generării combinaţiilor Eurocode. 
 
Tabelul de concomitenţă 
 

 Utilizatorul poate accesa tabelul de concomitenţă din fereastra de combinaţii: 

 

 
 

 
 

În fiecare celulă a tabelului utilizatorul are posibilitatea de a defini trei scenarii: 

 “0” - cele două cazuri nu trebuie sa facă parte din aceeaşi combinaţie. 

 “1” - cele două cazuri pot fi incluse în aceeaşi combinaţie sau pot aparţine unor combinaţii diferite. 

 “2” - cele două cazuri trebuie să facă parte din aceeaşi combinaţie. 
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Definirea regulilor 
 

 Pentru eficienţa procesului de definire a matricei de concomitenţă, utilizatorul are la dispoziţie diverse 
funcţii pentru a defini reguli. 

Regulile pot fi definite pentru cazurile de încărcări şi familiile de încărcări. Fereastra de dialog se 
accesează din matricea de concomitenţă. 
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În această fereastră de dialog utilizatorul poate 
defini concomitenţe exclusive sau forţate între 
familii şi/sau cazuri de încărcare. 
 
Este posibilă salvarea acestor reguli de 
parametrizare pentru a fi folosite în alte 
proiecte. 
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Expertiză Beton 
 
Verificare la foc: EN1992-1-2 
 

 Advance Design 2011 poate realiza verificarea la foc în funcţie de metoda descrisă în Secţiunea 5 din 
EN1992-1-2 (metoda simplificată). 

 
Pentru realizarea verificării la foc, utilizatorul trebuie să definească rezistenţa la foc necesară: "Ipoteze > 
Expertiză Beton Armat > Ipoteze de calcul”. 

 

 

Verificarea la foc se realizează în timpul procesului de 
analiză a elementelor din beton. 
 
Advance Design 2011 va verifica atât dimensiunile 
secţiunilor cât şi acoperirea cu beton. 
 
În cazul în care aria secţiunii sau acoperirea cu beton 
sunt insuficiente, avertismentele sunt afişate în 
consolă. 
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Expertiză Metal 
 
Eurocode 3: Expertiză la foc 
 

 Verificarea este efectuată în conformitate cu Articolul §4.2 (metoda simplificată) din EN1993-1-2. 

 
Programul compară solicitările rezultate din combinaţiile de stări limită de serviciu cu frecvenţă cu 
solicitările maxime pe care elementul le poate suporta, la o anumită temperatură. 

 

 
 

Pentru a calcula solicitarea maximă, ADVANCE Design 2011 ia în considerare următoarele articole din 
EN1993-1-2: 

 

 §4.2.2 pentru clasificarea secţiunilor 

 Tabelul 3.1 pentru temperatura în secţiunea transversală şi coeficienţii corespunzători 

 §4.2.3 pentru solicitarea maxima pentru: 

 - Întindere / compresiune 

 - Încovoiere 

 - Încovoiere compusă biaxială 

 
Advance Design calculează temperatura critică cra ,θ  aşa cum este definită în §4.2.4. 
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Este necesar să se definească: 

 

 Timpul de expunere 
 

 
 

 Numărul de feţe expuse 
 

 
 

În urma calculului, nivelul de solicitare rezultat în urma verificării la foc este afişat în fereastra de dialog 
”Fişa profilului”. 
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Motorul de calcul 
 
Motorul de calcul optimizat 
 

 Advance Design 2011 oferă un motor optimizat de calcul thread safe, multi-core şi multi-threading al 
elementelor finite. 

 
În urma optimizării, timpul de calcul a fost redus considerabil, în special, în cazul modelelor de dimensiuni 
mari cu mii de cazuri de încărcare şi de combinaţii. 

 

 
 

Câteva rezultate ale optimizării: 

 Procesul de discretizare este cu 32% mai rapid. 

 Secvenţa de calcul completă este realizată de 15 ori mai rapid. 

 Procesul de salvare a rezultatelor pe disc este cu 30% mai rapid. 
 

Pentru acest model, realizarea secvenţei de calcul complete se realizează în 13 ore utilizând Advance 
Design 2010 şi în doar 52 minute utilizând Advance Design 2011: 
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Condiţiile limită la elementele plane 
 

 Pentru un model 3D în care plăcile şi pereţii sunt creaţi ca elemente plane, este necesară, uneori, definirea 
condiţiilor limită specifice pentru aceste elemente; de exemplu, pentru o placă a cărei rezemare se 
consideră articulată pe pereţii portanţi. 

 
Cu Advance Design 2011, aceste condiţii pot fi definite direct în fereastra de proprietăţi a fiecărui element: 

 

 Se poate defini condiţia de încastrare sau articulaţie pe laturile elementului. 

 Se pot defini condiţii diferite pentru fiecare latură a elementului. 
 

 

Definirea condiţiei de încastrare sau articulaţie pentru 
laturile elementului 
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Definirea condiţiei pentru fiecare latură a elementului 

 
 

În urma calculului, cele două elemente sunt conectate prin noduri master-slave, create în modelul de 
analiză. 
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Legătură între elementele liniare şi elementele plane 
 

 La modelarea unei structuri pentru analiza cu elemente finite, utilizatorul trebuie să modeleze conexiunea 
dintre elementele liniare şi elementele plane ce se află în acelaşi plan. De exemplu, un buiandrug modelat 
ca element liniar conectat cu un perete modelat ca element plan: 
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Buiandrug 

Pereţi  
 

Momentul de încovoiere al buiandrugului creează un moment în planul peretelui modelat ca shell (Mzz), 
folosind al 6-lea grad de libertate. 

 
Din punct de vedere teoretic, acest plan de rotaţie al gradului de libertate este obţinut prin combinarea 
efectelor membranei: 

 
 

)(
2
1

1,22,13 uu −=θ 
 
 
 

Pentru obţinerea rezultatelor corecte, buiandrugul trebuie extins peste o unitate de discretizare a 
elementului plan. 

 
În versiunile anterioare ale programului, extensia trebuia realizată manual de către utilizator. 
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Cu Advance Design 2011, o opţiune din fereastra de proprietăţi a elementelor liniare permite utilizatorului 
să activeze o funcţie care va realiza acest lucru în mod automat. 

 

 
 
Folosind această funcţie: 

 Modelul descriptiv nu este afectat de către modelarea legăturii grindă-perete. 

 Extensia este realizată în mod automat în timpul realizării discretizării, reducând considerabil timpul. 
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Inerţia secţiunii fisurate 
 

 O nouă opţiune din fereastra de proprietăţi a elementelor liniare şi plane permite utilizatorului considerarea 
inerţiei secţiunii fisurate la calculul cu elemente finite. 

 

     
 

Elemente plane Elemente liniare  
 

Considerând termenul EI în matricea de rigiditate, acest factor multiplică valoarea lui “E” pentru elementul 
corespunzător. 

 

 
Unele coduri (EC8, P100) impun aceşti coeficienţi diferitelor elemente (grinzi, stâlpi, dale etc.) pentru a lua 
în considerare inerţia secţiunii fisurate la analiza globală. 
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Exploatare 
 
Opţiuni de interpolare a valorilor extreme 
 

 La realizarea calculului cu elemente finite, câteodată este dificilă interpretarea rezultatelor; de exemplu, la 
calcularea unui planşeu de tip dală (placă susţinută direct de reazeme punctuale sau stâlpi). 

 
Pentru a facilita analiza acestor rezultate, Advance Design 2011 permite opţiunea de activare a interpolării 
automate pe stâlpi şi/sau reazeme punctuale. 

 
Parametrii de interpolare pot fi definiţi în fereastra de dialog “Opţiuni - Aplicaţie”, pagina Rezultate: 

 

 
 

Utilizatorul defineşte elementele la a 
căror extremitate va fi realizată 
netezireavalorilor extreme şi dimensiunea 
zonei de interpolare. 
 

Această zonă va avea aceeaşi formă ca 
secţiunea stâlpului sau pătrată pentru 
reazem punctual. 

Zonele de interpolare sunt create în timpul etapei de discretizare. 

 

 

Advance Design va detecta automat cei 
doi stâlpi centrali care susţin, în mod 
direct, placa şi va genera zona de 
interpolare, în funcţie de aceste două 
elemente. 
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Zona de interpolare este definită de noduri master-slave între centrul elementului portant şi nodurile 
adiacente zonei de interpolare: 

 

 
 
Torsori calculaţi automat pe reazemele liniare 
 

 Advance Design 2011 oferă opţiunea de a exploata în mod automat torsorii pe reazemele liniare. 

 
Rezultatele pot fi accesate din fereastra de dialog “Rezultate” prin specificarea modului de vizualizare: 
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Sau în tabelul Torsori reazeme liniare din generatorul de note de calcul: 
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Torsorii pot fi calculaţi în funcţie de axele locale ale reazemelor lineare sau în raport cu axele globale. 
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Note de calcul 
 
Verificarea deplasărilor relative de nivel pentru combinaţii seismice 
 

 P100-1/2006, EC8 şi celelalte coduri seismice prevăd prescripţii privind verificarea deplasărilor relative de 
nivel pentru clădirile amplasate în zone seismice. 

 
Advance Design 2011 oferă o nouă funcţie pentru utilizarea automată a acestei verificări prin generarea 
unei note de calcul predefinite. 

 

 
 

Pentru a realiza această verificare, Advance Design ia în considerare deplasările maxime corespunzătoare 
fiecărui nivel. Pentru a putea utiliza această funcţie este nevoie de îndeplinirea anumitor condiţii de 
modelare: 

 

 În fereastra de proprietăţi a sistemului, utilizatorul trebuie să activeze opţiunea “Nivel”. 
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 De asemenea, trebuie asignat un număr fiecărui nivel. Acest număr va fi folosit în nota de calcul. 
 

 
 

 Tabelul corespunzător poate fi generat cu ajutorul generatorul notelor de calcul: 
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Calculul îmbinărilor 
 

 Noul modul Advance Design Steel Connection oferă posibilitatea de a modela diverse îmbinări: 

 Îmbinări cu corniere 

 Îmbinări oblice, cu corniere 

 Îmbinări cu vută 

 Guseu pentru 1, 2 sau 3 contravântuiri 

 Plăci de capăt pentru preluarea momentului 

 Plăci de capăt între stâlpi şi grindă (Îmbinări grindă-stâlp cu 
plăci de capăt) 

 Plăci de bază pentru stâlpi 

 Îmbinări la coamă cu şuruburi şi vute 
 

 
Utilizatorul va defini elementele conectate: 

 

 
 

Apoi cazurile de încărcare: 
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Combinaţiile vor fi generate în mod automat, în concordanţă cu Eurocode 0. 

 
Apoi, utilizatorul poate defini şuruburile (distanţa şi diametrul), rigidizările şi grosimea plăcii. 

 

 
 

Modelul de îmbinare va fi actualizat în mod automat. În cazul existenţei unor anumite erori sau 
avertismente, acestea sunt afişate în fereastra de dialog a îmbinării. 

 

        
 

Advance Design Steel Connection va genera o notă de calcul şi un detaliu de nod ce afişează îmbinarea. 
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Alte îmbunătăţiri 
 

 Advance Design 2011 mai oferă şi următoarele îmbunătăţiri: 

 

 După instalare, limba implicită pentru interfaţă şi notele de calcul este limba definită la instalare. 

 Anexele naţionale implicite pentru Eurocodes depind de limba de instalare. 

 Fereastra de dialog de generare a cadrelor a fost îmbunătăţită: 
 

 
 

 Este posibilă salvarea vederilor (fie din etapa de modelare, fie din etapa de exploatare) în format PNG 
Funcţia poate fi accesată din fereastra de dialog "Opţiuni CAD avansate” (ALT + C): 
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 Din meniul contextual al unei selecţii de elemente, este posibilă filtrarea elementelor selecţiei, 
inversarea selecţiei sau ascunderea elementelor selectate: 

 

 
 

 Este posibilă crearea de noi materiale ortotrope, fiind posibilă definirea coeficientului Nu2z. 
 

 
 

 A fost rezolvată o problemă ce apărea la afişarea rezultatelor folosind două culori în legendă. 

 Atunci cănd este utilizată funcţia Creează buiandrug, elementele create sunt denumite în mod 
automat. 

 Ajustarea elementelor cu funcţiile “Subdivizare/Tăiere/Relimitare” se poate realiza în funcţie de 
elemente liniare ce aparţin unui plan diferit. 

 Au fost rezolvate câteva probleme ce apăreau în algoritmul de conversie la schimbarea versiunii. 

 Este posibil importul unei liste de încărcări punctuale sub forma unui fişier TXT, folosind funcţia 
Fişier/Import/Puncte. La editarea fişierului trebuie să se ţină cont de următoarele: 

o Linia de text citită este descrisă de către 9 parametri => X(m) Y(m) Z(m) FX(N) FY(N) FZ(N) 
MX(Nm) MY(Nm) MZ(Nm) şi identificatorul cazului de încărcare. 

o În cazul în care sunt definite doar 2 valori (X, Y), doar punctele geometrice cu Z=0 sunt 
importate. 

o În cazul în care sunt definite 3 valori (X, Y, Z), punctele geometrice definite tridimensional sunt 
importate. 

o În cazul în care nu sunt detectate cazuri de încărcare statică, încărcările punctuale nu vor fi 
generate. 

 A fost corectată o problemă ce ţinea de actualizarea Flash. 
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