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Soluţia BIM GRAITEC Advance 2012 
 
Advance Design 2012 face parte din soluţia BIM GRAITEC Advance alături de Advance Concrete şi Advance Steel. 
 
BIM GRAITEC Advance este prima soluţie software ce include în acelaşi pachet instrumente avansate de 
analiză structurală, modelare CAD şi detaliere automată a structurilor din beton armat, metal şi lemn. 
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Advance Design 2012 vine cu o serie de implementări: 

 Diferite instrumente de lucru pentru îmbunătăţirea procesului de modelare (template-uri pentru 
proprietăţi, functionalităţi de gestionare avansate, noi ferestre de dialog etc.) 

 Continuarea implementărilor în ceea ce priveşte Eurocodurile şi Anexele Nationale 

 Analiza şi dimensionarea elementelor din lemn în conformitate cu Eurocodul 5 

 Noi instrumente de post-procesare a rezultatelor 

 Eurocod 2: analiza elementelor din beton armat – stâlpi, grinzi, elemente plane – luând în calcul ariile 
de armătură reală 

 Note de calcul detaliate pentru analiza şi dimensionarea elementelor din beton armat sau metal 

 Sisteme automate de testare şi validare 
 
 
 
 
Versiunea Advance Design 2012 este instrumentul necesar pentru o proiectare structurală performantă. 
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Interfaţă disponibilă în mai multe limbi 
 

 Advance Design 2011 era disponibil în limbile: 

 Română 

 Franceză 

 Poloneză 
 
 
Versiunea 2012 este disponibilă acum şi în limbile: 

 Engleză - Internaţional 

 Engleză - UK 

 Germană 

 Cehă 
 

 

 

 6 



 Noutăţi în Advance Design 2012 

Aplicaţie generală 
 

 Versiunea 2012 vine cu o serie de noi funcţionalităţi şi aplicaţii pentru modelare şi un calcul coerent şi 
performant: 

 Template-uri pentru proprietăţile elementelor 

 Gestionarea facilă a sistemelor în pilot 

 Posibiliatatea de afişare a adnotaţiilor doar pe o selecţie de elemente 

 Linie de comandă 

 Acces rapid la funcţionalităţile tehnologiei BIM 
 
 
Template-uri pentru proprietăţile elementelor 
 

 Această nouă funcţionalitate permite utilizatorului să creeze sau să aplice template-uri de proprietăţi pe 
elemente liniare sau elemente plane. Aceste template-uri pot fi apoi utilizate în orice alt model. 

 

 În partea de sus a listei de proprietăţi, utilizatorul poate accesa două funcţionalităţi: 

 Butonul  salvează lista curentă de proprietăţi sub forma unui 
template. Acesta este salvat sub forma unui fişier XML pe disc. 
 

 Butonul  încarcă, dintr-un fişier XML aflat pe disc, setul de 
proprietăţi ce le va suprascrie pe cele existente deja în lista de 
proprietăţi. 

 

 Aceste template-uri pot fi aplicate pe elemente liniare sau elemente 
plane şi suprascriu şi parametrii rolurilor definite pentru expertizele 
specializate. 

 

 În mod implicit, numele fişierului XML este acelaşi cu cel al 
elementului, definit în lista de proprietăţi.   

 

Această funcţionalitate permite o configurare prealabilă a elementelor, în funcţie de tipurile de structuri 
analizate. De exemplu, se poate crea un set de template-uri pentru proprietăţile elementelor ce alcătuiesc o 
structură metalică: stâlpi, contravântuiri, pane, grinzi secundare etc. 

 

Ulterior, într-un model nou, la crearea unui element, nu mai este necesar să se definească rând pe rând 
proprietăţile acestuia, ci se va încărca unul din template-urile salvate anterior. 
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Opţiune de creare rapidă a sistemelor în pilot prin copiere/lipire 
 

 Pentru crearea mai rapidă a sistemelor în pilot, poate fi utilizată noua opţiune de copiere/lipire. Comanda 
poate fi accesată din meniul contextual (clic-dreapta): 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

Adnotaţii pe un set de elemente selectate 
 

 În cazul afişării adnotaţiilor pe toate elementele, interpretarea informaţiilor poate fi dificilă: 
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 În Advance Design 2012, este posibilă afişarea adnotaţiilor doar pe un set de elemente selectate în 
prealabil. Această opţiune poate fi accesată din fereastra “Configurarea afişării”: 

 
 

Modificarea codului pentru un set de combinaţii selectate 
 

 În cazul unei selecţii multiple de combinaţii, există posibilitatea de a schimba simultan codul acestora: 

 
 

În versiunile anterioare, schimbarea codului nu putea fi efectuată decât prin selecţia individuală a fiecărei 
combinaţii.  
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Reorganizarea opţiunilor în ferestrele de dialog 
 

 Pentru o mai bună ergonomie a interfeţei, unele ferestre de dialog au fost reorganizate prin crearea unor 
grupuri de proprietăţi (după cum se poate observa în imaginea de mai jos): 

 
 

Interoperabilitate Advance Design  SuperSTRESS 
 

 Transferul modelelor, prin intermediul fişierelor de tip GTC, între Advance Design şi SuperSTRESS 

 
Model din Advance Design 

 

 

 

 

 

 

 Model din SuperSTRESS 
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Linie de comandă 
 

 Implementarea funcţionalităţii “linie de comandă” permite accesarea directă a comenzilor disponibile în 
Advance Design: 

 
 

 Cu ajutorul liniei de comandă, pot fi salvate script-uri în timpul modelării, care ulterior pot fi reluate în orice 
alt model. Aceste script-uri pot salva un set de comenzi ce se referă atât la partea de modelare cât şi la 
partea de post-procesare sau generare a notelor de calcul. 

 

 Aceste comenzi pot fi accesate direct din linia de comandă: 

 

 [Start înregistrare]: începe înregistrarea 
comenzilor utilizate, atât la modelare cât 
şi la post-procesare. 

 
 [Stop înregistrare]: opreşte sau întrerupe 

înregistrarea curentă. 
 

 [Salvează scenariul înregistrat]: salvează 
script-ul într-un fişier cu extensia *.ads 
(Advance Design Script file). 

 
 [Încarcă scenariu]: încarcă un fişier *.ads 

de pe disc . 
 

 [Start redare]: rulează script-ul încărcat. 
 

 [Stop redare]: opreşte rularea script-ului. 
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Exportul modelului de analiză în fişiere de tip GTC 
 

 În fereastra “Optiuni-Aplicaţie BIM Graitec”, poate fi activată opţiunea ce va permite exportul modelului de 
analiză discretizat într-un fişier de tip GTC: 

 
 

Exportul modelului descriptiv în fişiere *.txt 
 

 Modelul descriptiv poate fi exportat în fişiere cu extensia *.txt. Aceasta funcţionalitate poate fi accesată din 
meniul “Fişier \ Export \ Fişier text…”: 
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Bara de instrumente BIM Center 
 

 O nouă bară de instrumente “BIM Center” a fost creată pentru a grupa toate funcţionalităţile necesare 
schimbului de date între diferite aplicaţii: 

 

 
 

Se pot accesa rapid toate funcţionalităţile pentru schimbul de date, utilizând diferite formate GTC (fişiere 
Graitec BIM), IFC, SNDF, PSS, CIS/2, DFX etc. 

 

Direct din bara de instrumente pot fi apelate funcţiile de import, export şi sincronizare. 
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Instrumente pentru post-procesarea rezultatelor 
 

Eforturi după direcţiile principale 
 

 În Versiunea 2012, există posibiliatea de afişare, pe elementele plane, a eforturilor după direcţiile 
principale.  

 Dacă sunt selectate rezultatele de tip “F” sau “M”, cele două direcţii principale sunt afişate în aceeaşi 
fereastră: 

 
 

 Se poate opta pentru vizualizarea unei singure direcţii principale prin selecţia: F1 sau F2, M1 sau M2. 
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Calculul rezultatelor “la faţa elementelor” 
 

 Noua funcţionalitate de calcul a rezultatelor “la faţa elementului” este utilă atât în faza de post-procesare, 
dar şi pentru dimensionarea optimă a elementelor. 

 În lista de proprietăţi a elementelor liniare este disponibilă o nouă funcţionalitate “Rezultate la faţa 
elementului”: 

 

Faţă de ambele extremităţi, în funcţie de 
axele locale, se poate impune o distanţă 
la care să fie afişate rezultatele: 

- Calculată automat. 
- Impusă de către utilizator 

 
  

 Dacă este selectat “Impus”, se poate introduce o distanţă masurată de la extremitatea elementului. 
 

 Dacă este selectat “Automat”, distanţa va fi determinată în mod automat (în timpul rulării motorului de 
calcul) prin respectarea următoarelor ipoteze: 

 
o Cazul unei grinzi conectate cu un stâlp: 

Stâlpul va fi dimensionat pe baza 
eforturilor din punctul B – fibra inferioară 
a grinzii, considerându-se şi înălţimea 
vutei, dacă aceasta este definită pe 
grindă. 
Grinda va fi dimensionată pe baza 
eforturilor din punctul A, de la faţa 
stâlpului. 
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o Cazul unui stâlp conectat cu două grinzi: 

 

 
În acest caz, Advance Design va considera distanţa maximă, adică punctul B, din figura de mai sus. În 
orice caz, există posibilitatea de a se impune orice valoare numerică pentru această distanţă. 

 
 Diagramele pot fi afişate ulterior, fie în extremitatea elementelor, fie “la faţa elementului”. Această opţiune 

este disponibilă în fereastra “Rezultate / Opţiuni”: 

 

Moment încovoietor în extremitatea elementului

 
 

 

 

 

 

 

 Moment încovoietor la faţa elementului 
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Torsori în secţiuni definite de către utilizator 
 

 Această nouă funcţionalitate este utilă mai ales în cazul interpretării rezultatelor provenind din analiza 
seismică. În Advance Design, după analiza seismică a unei structruri, se pot obţine în mod automat valori 
ale torsorilor în pereţii verticali. Aceste valori sunt calculate pentru fiecare mod propriu în parte, iar apoi 
Advance Design realizează combinaţiile de tip CQC ale acestor rezultate. Calculul are loc în timpul rulării 
analizei. 

Din această cauză, nu se pot obţine valori ale torsorilor într-o secţiune creată în modelul de analiză, după 
ce calculul a fost deja efectuat. 

 

 Cu Versiunea 2012, se pot defini linii de secţiune în modelul descriptiv, iar ulterior, se pot determina, în 
modelul de analiză, valorile torsorilor în aceste secţiuni definite iniţial. Rezultatele pot fi accesate dintr-o 
notă de calcul generată automat (Analiză – Elemente Finite \ Rezultate \ Torsori \ Torsori în secţiuni 
utilizator): 
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Vizualizarea 3D a tensiunilor pe secţiunea elementelor liniare 
 

 În Advance Design 2012, este posibilă afişarea tensiunilor în reprezentare 3D, pe o secţiune a unui 
element liniar. Acest nou instrument poate fi accesat din meniul contextual al elementului liniar, în etapa de 
post-procesare a rezultatelor: 

Bara de setări 

Puncte de tensiune specifice 

Diagrama de tensiuni pe 
secţiune (vizualizare 2D sau 
3D) 

Caracteristicile secţionale 

Diagrama de tensiuni, pe 
lungimea elementului 

Poziţia abscisei 

 
 

Toate valorile şi rezultatele pot fi vizualizate într-o fereastă unică.  

 

 În bara de setări, ajustarea rapidă a mărimii textului este posibilă prin intermediul unui cursor: 
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 Prin acesarea butonului  din bara de setări, se poate comuta oricând între modul de reprezentare 
2D sau 3D a tensiunilor în secţiune. 

         
 

Diagrama de tensiuni 2D Diagrama de tensiuni 3D 
 

 Prin mutarea cursorului, se pot afişa în timp real rezultatele într-o secţiune specificată prin abscisă. 

 
 

 Oricând, prin accesarea butonului , se poate salva întregul conţinut al acestei ferestre, ce poate fi 
inserat ulterior într-o notă de calcul. 

 
 

 

 

 

 

 

 În vederea 3D, este posibilă utilizarea funcţiilor “orbit” sau “zoom”. 
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Eurocodul 1 
 
EN1991-1-4: Clădiri cu o faţadă dominantă 
 

 Utilizând generatorul climatic din versiunea Advance Design 2012, se pot genera încărcări pe structuri şi în 
situaţia în care acestea prezintă “o faţadă dominantă”.  

Aceste clădiri au una din faţadele laterale complet deschise, dar nici o altă deschidere în celelalte faţade. 
(vezi 7.2.9(4) din EN1991-1-4). 

 
Pentru acest tip de clădiri este necesar un calcul specific al coeficientului de presiune interioară (Cpi).  

Coeficienţii Cpi = +0.2 şi Cpi = -0.3  (7.2.9(6)-2), vor fi înlocuiţi cu valoarea  

Cpi = 0.90xCpe 

unde Cpe reprezintă valoarea coeficientului de presiune exterioară pe faţada dominantă.  

 

Exemplu: în cazul acestei structuri, pentru direcţia vântului -X, coeficientul de presiune exterioară pentru 
faţada dominantă va fi: 

Cpe = 0.707. 

 
 

Prin urmare, coeficientul de presiune interioară va avea valoarea: 

Cpi = 0.9 x 0.707 = 0.636. 
Valoarea Cpi va fi aceeaşi pentru toate panourile.  
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O nouă opţiune a fost adăugată în lista de proprietăţi a panoului, pentru a putea fi definit ca faţadă 
dominantă.  

 
Panoul va fi afişat într-o altă culoare.  

 
Valorile Cpi pot fi apoi verificate în tabelul Descrierea încărcărilor climatice.  

 
 

EN1991-1-4 NF: Informaţii adiţionale pentru ‘Categoria de teren’ 
 

 În lista de proprietăţi a familiei de încărcări din vânt se regăsesc acum informaţii detaliate referitoare la 
categoria de teren.  
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EN1991-1-3: Actualizare pentru Anexa Naţională franceză 
 

 Paragraful 5.2(6) din Anexa Naţională franceză a fost modificat în luna iulie 2011.  

Anterior acestei date, trebuia să se considere o încărcare suplimentară din zăpadă în valoare de 0.1 kN/m² 
sau 0.2 kN/m² în funcţie de panta acoperişului, considerându-se că zăpada poate reţine apa în această zonă.  

 

 
Conform acestui paragraf, doar acoperişurile cu pantă mai mică de 3% vor fi supuse unei încărcări 
suplimentare de 0.2 kN/m².  
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Eurocodul 3 
 

Definirea blocajelor laterale intermediare 
 

 În Advance Design 2012, se poate defini un set de blocaje laterale intermediare pe elementele liniare. 

LTχStabilirea acestor blocaje laterale poate mări semnificativ valoarea lui  (factor de reducere a lungimii 
de flambaj lateral), obţinându-se astfel valori reduse ale nivelului de solicitare.  

Se poate defini, de-a lungul elementului liniar, absicisa pentru fiecare blocaj lateral, dar şi tipul de 
prindere – articulată sau încastrată.  

 
Astfel, se vor obţine valori ale lungimilor de flambaj lateral mai mici, care ulterior, vor fi utilizate în 
determinarea Mcr.  

 

Atenţie: Pentru ca rezultatele să fie corecte, este necesar ca în dreptul fiecărui blocaj lateral să existe un 
nod de element finit. În caz contrar, un mesaj de avertizare va fi afişat.  

 

Îmbunătăţirea rapoartelor pentru fişa de profil 
 

 Fişele de profil au fost refăcute în totalitate. 

Rezultatele intermediare – curbele de flambaj şi de flambaj lateral, valorile Ncry şi Ncrz, coeficienţii Cmy, 
Cmz şi CmLT etc. - obţiunute în conformitate cu prevederile Eurocodului 3, pot fi regăsite în nota de calcul, 
astfel încât să se poată analiza nivelul de solicitare, calculat automat cu ajutorul relaţiilor (6.61) şi (6.62).  

 
Fişa de profil din Advance Design 2012 

 23 



Noutăţi în Advance Design 2012 
 

 

 
Fişa de profil din Advance Design 2011 
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Calculul elementelor din beton armat 
 
Metoda Baumann  
 

 În ipotezele de calcul pentru elementele din beton armat, se poate selecta metoda de calcul a ariei 
teoretice de armătură în elementele plane => Metoda Baumann: 

 

 
 

Câteva principii de calcul ale acestei metode: 

 Utilitatea aplicării acestei metode este aceea de reducere a problemei încovoierii simple sau compuse 
într-o problemă de eforturi normale. 

o Divizarea elementului plan în N straturi având aceeaşi grosime. 

o Calculul eforturilor normale în fiecare strat. 

 Această metodă porneşte de la eforturile interne după direcţiile principale: N1 şi N2 pentru eforturile 
normale, M1 şi M2 pentru momentele încovoietoare. Apoi, se efectuează calculul armăturilor prin 
proiecţie după axele locale. 

 Pornind de la aceste eforturi interne proiectate, se obţin Sxx, Syy şi Sxy. 

 Prin considerarea unui gradient liniar, sunt calculate tensiunile de la limita fiecărui strat, iar apoi forţele 
axiale corespunzătoare şi braţul de pârghie “z” până la planul median. 

 Ulterior, pentru fiecare strat, eforturile în armăturile întinse (Nu şi Nv) şi efortul de compresiune în 
beton (Nw) sunt calculate conform figurii de mai jos: 

 
 

Prin această metodă se obţin rezultate similare cu cele obţinute prin metoda “Capra", dar într-un timp mult 
mai scurt.  
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Calculul coeficientului de inerţie fisurată 
 

 În versiunea 2011, exista posibilitatea de introducere a unei valori a “coeficientului de inerţie fisurată”, în 
lista de proprietăţi a unui element liniar: 

           
Element liniar Element plan  

 În versiunea 2012, acest coeficient poate fi determinat automat, în funcţie de aria reală de armătură, 
calculată pentru fiecare element: 

 Pe elementele liniare, acest coeficient este determinat doar în cazul activării opţiunii “Calcul grinzi”. 

 
 

 Pentru elementele plane, dacă nu se defineşte aria de armătură reală, acest coeficient este 
determinat în funcţie de valorile ariilor de armătură teoretice. Dacă pe plăci este definită aria de 
armătură reală, Advance Design va determina coeficientul de inerţie fisurată, în funcţie de aceste 
armături.  

 După obţinerea coeficienţilor de inerţie fisurată, Advace Design va ţine cont de aceste valori, în urma 
reluării analizei cu element finit.  
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Calculul tensiunilor şi deschiderea fisurilor în funcţie de armăturile reale 
 

 În Advance Design 2011 SP1 a fost implementat calculul tensiunilor în beton şi în armături precum şi 
calculul deschiderii fisurilor în conformitate cu EN1992-1-1. Acest calcul se efectua prin considerarea ariilor 
teoretice de armătură (în elementele liniare şi în elementele plane). 

 
 În versiunea Advance Design 2012 aceste valori sunt calculate în funcţie de armătura reală. 

 

Definiţia armăturii reale pentru elementele liniare (Grinzi) 

 Şi în versiunile anterioare exista posibilitatea de a defini armătura longitudinală pentru stâlpi şi de a obţine 
curbele de interacţiune pe secţiunea astfel armată. 

 

 
 

 În Advance Design 2012 este posibil să se definească armătura reală (longitudinală şi transversală) 
pentru grinzi. În lista de proprietăţi, se poate specifica dacă elementul liniar are rol de stâlp sau de grindă: 

 

Element liniar cu rol de grindă 

Element liniar cu rol de stâlp 
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 Se pot stabili toti parametrii ce fac referire la armăturile reale - bare longitudinale şi etrieri – prin activarea 
opţiunii “Calcul grinzi”. 
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[1] 

[6] 

[2] 

[4] [3] 

[5] 

 
 

 [1] => Schiţa de armare cu bare de armătură longitudinale şi etrieri. 

 [2] => Graficele cu ariile teoretice de armătură şi ariile reale, pe lungimea elementului. 

 [3] => Definiţia armăturii reale (diametre, număr de bare, numărul de rânduri, dinstante, lungimi etc.). 

 [4] => Vedere în secţiune. 

 [5] => Impunerea soluţiei de armare. 

 [6] => Comutarea pe o altă deschidere (în cazul unei grinzi continue). 
 

 După o primă rulare a calculului, Advance Design propune automat o distribuţie a barelor de armătură. Se 
pot modifica diverşi parametri, ce pot fi impuşi printr-un clic pe butonul [5], iar apoi se poate rula din nou 
calculul de beton => verificările (tensiuni şi deschiderea fisurilor) sunt efectuate cu noile valori astfel 
impuse. 
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 Dacă nu se doreşte efectuarea unui calcul detaliat al armăturii reale pentru grinzi, această opţiune poate fi 
deselectată din fereastra cu ipoteze de calculul din Expertul de beton.  

 

 
 

Definiţia armăturii reale pe elementele plane 

 Din lista de proprietăţi a elementelor plane, se poate opta pentru definiţia armăturii reale după ambele 
direcţii: 
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 Această fereastră este divizată astfel: 

 “Definiţie globală” => se poate defini armătura generală pentru toată suprafaţa elementului plan, în 
raport cu axele locale (la fibra superioară şi fibra inferioară). După fiecare direcţie şi pentru fiecare 
fibră, se poate defini o soluţie de armare cu bare de armătură sau cu plase sudate. 

 
 

 “Definiţie pe zonă” => se pot specifica zone (printr-o selecţie interactivă direct pe element), pe care se 
pot stabili soluţii de armare separate (de ex. un reazem intermediar). Se vor efectua următorii paşi: 

o Se va adăuga o linie nouă în zona corespunzătoare, “Plase” sau “Bare”, utilizând butonul  

(butonul  este folosit pentru a şterge o linie creată). 
o În noua linie creată, printr-un clic pe butonul  se definesc marginile suprafeţei, direct pe ecran, 

prin utilizarea comenzilor CAD. Zona selectată trebuie să fie situată pe un element plan. 
o Clic pe butonul  pentru a modifica parametrii ce fac referire la armătura pe zona respectivă, după 

cele două direcţii: 
 

 
 

 Armătura totală va fi obţinută prin sumarea armăturilor stabilite atât prin “Definiţie globală” cât şi prin 
“Definiţie pe zonă”. 
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Definirea acoperirilor cu beton 
 

 Modul de definire al acoperirilor cu beton a fost schimbat pentru a lua în considerare armătura reală 
definită pe elementele liniare. 

 

În lista de proprietăţi a elementelor liniare există 4 parametri ce reprezintă acoperirile cu beton (la fibra 
superioară şi la fibra inferioară, în raport cu ambele direcţii ale axelor locale): 

 

 
 

Însemnătatea acestor valori este diferită, în funcţie de metoda de calcul aleasă de către utilizator: 
 

 Dacă opţiunea “Calcul stâlp” este inactivă, valorile introduse reprezintă acoperirea cu beton, 
considerând faţa etrierilor. În Eurocodul 2, acoperirea corespunde valorii “cnom”. În acest caz, 
înălţimea efectivă “d” este calculată astfel: “h-c-6%*h”. 

 Dacă opţiunea “Calcul stâlp” este activată, valorile introduse reprezintă distanţa de la centrul de 
greutate al barelor de armătură pana la faţa elementului. În acest caz, înălţimea efectivă “d” este 
calculată astfel: “d=h-c”. 

 

Un mesaj este afişat în partea de jos a listei de proprietăţi, în momentul în care este selectat câmpul 
“Acoperire beton”: 
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Note de calcul detaliate pentru calculul grinzilor şi stâlpilor din beton armat 
 

 Pentru a putea analiza în detaliu rezultatele calculate conform Eurocodului 2, a fost implementată o nouă 
notă de calcul detaliată pentru elementele liniare de tip grindă şi stâlp din beton armat. Această notă de 
calcul prezintă toate rezultatele intermediare precum şi clauzele din Eurocod. 

 Această notă de calcul este disponibilă în lista de tabele, din generatorul de note de calcul: 

 
 

 Nota de calcul detaliată poate fi generată pentru un anumit element şi pentru o anumită combinaţie. 
Următorii parametri trebuie stabiliţi în “Proprietăţile tabelului”: 
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 Un exemplu de notă de calcul pentru o grindă din beton armat: 
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Armătura transversală pentru preluarea efectului de torsiune 
 

 A fost modificată modalitatea de post-procesare a rezultatelor pentru armătura transversală, pentru a 
separa valorile armăturilor provenite din efectul de forfecare de cele ce provin din efectul de torsiune. 

 

 În bara “Analiză – Rezultate beton Armat” au fost introduse 4 noi tipuri de rezultate pentru armătura 
transversală: 

 

 Aty: aria de armătură transversală (în cm²/ml) în lungul axei locale “y”, necesară pentru preluarea 
forţei tăietoare. 

 Atz: aria de armătură transversală (în cm²/ml) în lungul axei locale “z”, necesară pentru preluarea 
forţei tăietoare. 

 Ator,y: aria de armătură transversală (în cm²/ml) în lungul axei locale “y”, necesară pentru preluarea 
efectului de torsiune => valoare dată pentru faţa elementului. 

 Ator,z: aria de armătură transversală (în cm²/ml) în lungul axei locale “z”, necesară pentru preluarea 
efectului de torsiune => valoare dată pentru faţa elementului. 
 

 Pentru simplificarea post-procesării rezultatelor, aceste valori (Aty – Atz – Ator,y - Ator,z) includ şi valorile 
date de procentele minime de armare, impuse prin Eurocodul 2. Această facilitate nu era disponibilă în 
versiunile anterioare. 
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Catalogul de materiale de tip ‘Beton’ 
 

 Lista de materiale de tip “Beton” a fost completată cu toate tipurile de beton, inclusiv C90/105 (conform 
normei EN206): 
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Eurocodul 5 
 

Verificarea elementelor din lemn 
 

 În versiunea Advance Design 2012 se poate efectua verificarea elementelor din lemn, conform Eurocodului 
5 (inclusiv Anexele naţionale pentru Franţa, Marea Birtanie, România, Germania şi Republica Cehă). 
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 Lista de proprietăţi a elementelor liniare din lemn include: Clasă de serviciu, Umiditate procentuală, precum 
şi alţi parametri necesari pentru verificarea săgeţilor.  

 
 

După rularea analizei, rezultatele pot fi afişate grafic, prin utilizarea barei de instrumente – “Analiză – 
Rezultate Lemn”. 
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Rezultatele detaliate pot fi vizualizate în fişa profilului, specifică elementelor din lemn. 

 
 

 De asemenea, se poate efectua şi verificarea elementelor din lemn la acţiunea focului, conform EN 1995-1-2.  
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Normative internaţionale 
 
Anexe naţionale 
 

 Advance Design 2012 include şi Anexele naţionale ale Eurocodurilor 0-1-2-3-5-8, pentru România, 
Franţa, Germania şi Republica Cehă.  
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Standarde americane 
 

 Advance Design 2012 vine cu o serie de localizări specifice standardelor americane: 

 ACI318-08 pentru calculul elementelor din beton. 

 AISC pentru calculul şi optimizarea elementelor din metal şi pentru verificarea îmbinărilor. 
 

 

 
 

 
 
 
NOTĂ: Pentru a valida în totalitate rezultatele, implementarea acestor standarde a fost amânată pentru un viitor 
Service Pack al versiunii Advance Design 2012.  
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Asigurarea calităţii 
 

 GRAITEC a investit continuu în procesele interne de validare a programelor din suita BIM GRAITEC 
Advance, pentru ca acestea să corespundă tuturor standardelor de calitate şi performanţă. 

 
Astfel, s-au urmărit două aspecte: 

 Implementarea unor funcţii care să permită transmiterea automată, din sistemul de operare al 
utilizatorilor, a unui raport în cazul apariţiei unei erori => “Crash Handler”. 

 Sistem automat de testare, ce rulează zilnic mii de teste de validare. 
 

Sistem automat de gestionare a erorilor – Crash Handler 
 

 În cazul apariţiei unui “crash”, sistemul automat de gestionare afişează o fereastră de dialog în care pot fi 
specificate detalii şi informaţii ce fac referire la ‘crash-ul’ survenit. Toate aceste informaţii pot fi trimise 
ulterior către GRAITEC, în mod automat: 

 Numele utilizatorului. 

 Paşii pentru a reproduce eroarea. 

 Fişiere ataşate. 
 

 Dacă utilizatorul acceptă trimiterea acestor informaţii, în baza de date GRAITEC se creează în mod 
automat un ‘eveniment’ ce semnalează acest lucru. Acesta va include fişiere şi informaţii cu privire la 
status-ul aplicaţiei dinaintea producerii erorii: 

 
 

Acest set de informaţii este foarte util în corectarea rapidă a erorilor. 
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Sistemul de testare automată 
 

 A fost implementat un sistem inteligent de testare automată a întregii suite de programe Advance. 

 Sistemul conţine mii de teste pentru întregul pachet GRAITEC Advance, ce validează toate 
funcţionalităţile programelor: funcţiile CAD, motorul de calcul cu element finit, afişarea rezultatelor, 
conţinutul notelor de calcul, desene etc. 

 
 

 Aceste teste sunt rulate zilnic, iar sistemul oferă informaţii necesare şi statistici (viteză, teste 
nevalidate, comparaţii în raport cu versiunile compilate anterior etc.). 

 
Exemplu al unui test de viteză pentru o verificare la foc, conform Eurocodului 3 
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Raport extras automat din sistemul de testare 

 

 Acest sistem automatizat este util atât în procesele de validare a noilor versiuni, dar şi pe parcursul 
întregului proces de dezvoltare software. În orice moment, sistemul poate permite aflarea numărului de 
teste efectuate (culoarea albastă din graficul de mai jos) precum şi numărul testelor nevalidate (culoarea 
roşie din graficul de mai jos): 

 

 
 

Pentru mai multe detalii referitoare la versiunea Advance Design  2012, vizitaţi pagina www.graitec.com/ro sau 
contactaţi un reprezentat GRAITEC. 
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