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Introducere în versiunea ADVANCE Design 2014 
 
ADVANCE Design 2014 face parte din soluţia BIM GRAITEC ADVANCE alături de ADVANCE Concrete, 
ADVANCE Steel şi ADVANCE CAD.  

BIM GRAITEC Advance cuprinde 4 aplicaţii software, ce automatizează întreg procesul de proiectare de la 
calculul structural până la obţinerea detaliilor de execuţie:  

 ADVANCE Design – program de calcul cu element finit şi dimensionarea stucturilor metalice, din 
beton armat şi lemn; 

 ADVANCE Steel – program pentru modelarea şi detalierea structurilor metalice; 
 ADVANCE Concrete – program pentru modelarea şi detalierea structurilor din beton armat şi crearea 

automată a planurilor de armare; 
 ADVANCE CAD – platformă CAD compatibilă 100% cu fişierele DWG. 

 

Versiunea ADVANCE Design 2014 aduce o serie de implementări şi îmbunătăţiri precum: 

 Noi instrumente pentru ajustarea automată a unui model descriptiv importat dintr-un fişier GTCx 
 Determinarea automată a rigidităţii unui reazem în funcţie de stratificaţia terenului de fundare 
 Generator 2D pentru încărcări climatice 
 Afişarea rezultatelor într-un caroiaj de axe 
 Opţiunea "Clădire modificată" conform Eurocod 8 
 Noi tabele cu înfăşurători de rezultate pentru reazeme 
 Definirea barelor de armătură pentru stâlpi 
 Legătură directă din ADVANCE Design către ADVANCE Concrete 

Versiunea ADVANCE Design 2014 reprezintă instrumentul necesar pentru o proiectare structurală performantă.  
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Generatorul Climatic 2D – Eurocod 1 
În această versiune a fost implementat un generator climatic 2D, în conformitate cu prevederile EN1991-1-3 / 
CR 1-1-3/2012 (Acţiunea zăpezii) şi EN1991-1-4 / CR 1-1-4/2012 (Acţiunea vântului).  

Acestă tehnologie are la bază funcţionalităţile deja existente ale generatorului 3D de încărcări climatice:  

 Considerarea coeficientului CsCd 
 Posibilitatea definirii parametrilor ce reprezintă caracteristicile acţiunii vântului pe direcții separate 
 Prevederi din Anexele Naţionale implementate 

Generatorul 2D de încărcări climatice poate fi utilizat atunci când spaţiul de lucru este setat în modul Plan:  

 

Lista de proprietăţi a familiei de cazuri de încărcări din vânt va conţine parametrii corespunzători.  

Aceşti parametri permit utilizatorului să definească :  

 Lungimea structurii (măsurată pe direcţia perpendiculară pe planul de lucru) 
 Poziţia cadrului în planul structurii 
 Valoarea coeficientului Cpi (dacă este necesar) 
 Deschideri / Goluri în fațade 

 

Parametrii suplimentari vor fi disponibili în lista de proprietăţi a elementelor liniare.  

Utilizatorul va avea la dispoziţie următoarele opţiuni:  

 Să activeze funcţiile generatorului climatic pe elementele selectate 
 Să definească elementul respectiv ca reprezentând un parapet, o copertină ... 
 Să definească mărimea deschiderii de ambele părţi ale elementelor (astfel încât ADVANCE Design să 

poată transforma încărcarea de suprafaţă într-o încărcare distribuită liniar pe element)  
 Să definească un coeficient de continuitate (util atunci când, spre exemplu, panele nu sunt simplu 

rezemate).  
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Generatorul climatic 2D va crea, în mod automat, încărcările corespunzătoare ce provin din acţiunea vântului 
sau ale zăpezii: 
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Eurocod 8 - Anexa Naţională pentru Franţa 
Potrivit unui document publicat în 22 octombrie 2010, structurile existente, având suprafaţa iniţială modificată, 
pot fi proiectate cu o valoare redusă a acceleraţiei terenului.  

În acest caz, agr poate fi avea o valoare redusă cu 60% din valoarea iniţială.  

  agr (clădiri modificate) m/s² 

  Categorie 

Zonă  agr (clădiri noi) m/s²  I  II  III  IV 

1 (foarte slab)  0,4  \  \  \  \ 

2 (slab)  0,7  \  \  0,42  0,42 

3 (moderat)  1,1  \  0,66  0,66  0,66 

4 (mediu)  1,6  \  0,96  0,96  0,96 

5 (înalt)  3  \  1,8  1,8  1,8 

 

A fost introdusă o nouă opţiune în lista de proprietăţi a familiei de cazuri de încărcări seismice, pentru a activa 
această opţiune ce reduce valoarea acceleraţiei terenului:  

 

Această opţiune este disponibilă doar când în Parametrii proiectului a fost aleasă Anexa Naţională pentru 
Franţa pentru Eurocod 8.  
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Importul şi Exportul reacţiunilor din reazeme 
Începând din această versiune, utilizatorii au posibilitatea de a exporta valorile reacţiunilor din reazeme; acestea 
pot fi reutilizate în cadrul altui model, unde reacţiunile vor fi importate sub formă de încărcări.  

Această funcţionalitate este valabilă pentru reazemele punctuale şi, în urma exportului, creează pe disc un fişier *.txt.  

Exportul reacţiunilor 
Din modelul de analiză, utilizatorul selectează unul sau mai multe reazeme punctuale, iar apoi accesează 
meniul Fişier / Export / Reacţiuni pe reazeme: 

 

ADVANCE Design 2014 va exporta valorile reacţiunilor provenind din toate cazurile de încărcări active din 
fereastra de selecţie a cazurilor şi combinaţiilor (Alt+Q). 
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Fişierul *.txt va conţine coordonatele reazemelor (X,Y,Z), valorile reacţiunilor (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ) dar şi 
numărul şi tipul cazului de încărcare (Permanente, Utile, Zăpadă, Vânt etc.): 

 

Importul reacţiunilor 
Importul fişierului poate fi realizat doar în modelul descriptiv (de ex. înainte de lansarea analizei).  

Din meniul Fişier / Import / Reacţiuni pe reazeme - se alege fişierul *.txt şi se defineşte punctul de ancorare: 

 

Dacă în modelul curent nu există cazurile de încărcare ce provin prin intermediul fişierului importat, ADVANCE 
Design le va crea automat în Pilot. 
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Excentricitate grafică 
Începând cu versiunea ADVANCE Design 2014, utilizatorii au posibilitatea să definească excentricitate pe 
elemente, fără ca această opţiune să influenţeze rezultatele obţinute în urma analizei cu element finit.  

După definirea excentricităţii din lista de proprietăţi a elementelor liniare sau plane, se poate dezactiva opţiunea 
Considerare în analiza cu EF: 

 

Prin dezactivarea acestei opţiuni, rezultatele nu vor fi influenţate de valorile excentricităţii. 
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Calculul automat al rigidităţii reazemelor 
ADVANCE Design 2014 poate calcula în mod automat rigiditatea reazemului (în kN/m/m2) în funcţie de 
caracteristicie terenului de fundare:  

Utilizatorii vor putea defini stratificaţia terenului de fundare (tipul stratului şi grosimea acestuia), prin adăugarea 
acestora din baza de date predefinită: 

 

Apoi, ADVANCE Design va transforma conturul reazemului de suprafaţă într-o formă rectangulară echivalentă. 

 

În cele din urmă, în funcţie de dimensiunile formei rectangulare echivalente şi de caracteristicile terenului de 
fundare (grosimea straturilor şi modulul de elasticitate al acestora), ADVANCE Design 2014 va utiliza metoda 
coeficientului de pat pentru a calcula rigiditatea reazemului.   

Valoarea constantei elastice KTZ, din lista de proprietăţi a reazemului, va fi actualizată automat.  

 

Acest proces este valabil pentru reazemele de suprafaţă (elastice sau cele care lucrează în 
Întindere/Compresiune), dar şi pentru reazemele punctuale sau liniare. 
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Pentru determinarea formei rectangulare echivalente, în lista de proprietăţi a reazemelor punctuale sau liniare 
au fost introduşi parametri pentru definirea dimensiunilor fundaţiilor izolate/continue.  

   

Stratificaţia terenului poate fi definită din proprietăţile reazemului, în câmpul Rigiditate verticală - opţiunea Auto. 

  

Proprietăţile straturilor pot fi accesate şi din meniul Editare / Stratificaţii teren de fundare. 

 

Pot fi definite unul sau mai multe straturi:  
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Noile straturi pot fi apoi accesate din ferestra disponibilă în lista de proprietăţi a reazemului: 

 

În momentul în care calculul automat al rigidităţii fost activat pe unul sau mai multe reazeme, în generatorul de 
note de calcul devin disponibile mai multe tabele ce fac referire la acest capitol. 
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Instrumente pentru controlul schimbului de informaţii prin 
tehnologia BIM 
ADVANCE Design 2014 introduce un set de intrumente ce pot corecta şi ajusta cu uşurinţă, din punct de vedere 
geometric, un model ce a fost importat din ADVANCE Steel (sau alte programe CAD).  

Aceste comenzi se regăsesc pe bara de instrumente Modificări CAD.  

 

Noi funcţionalităţi disponibile: 

 
Control conectivitate 

 
Auto Tăiere & Relimitare 

 
Proiecţie pe plan 

 
Extindere către nod 

 
Anulare excentricitate 

Controlul conectivităţii 

Când este utilizată comanda "Control conectivitate", ADVANCE Design va detecta orice 'paralelipiped 
înfăşurător' al unui obiect ce se intersectează cu altul, dar fără ca axele celor două obiecte să fie conectate.  

Această această funcţie va indica elementele ce par a fi conectate deşi, din punct de vedere al calculului, 
acestea nu sunt: 
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Tot această funcţionalitate va indica şi nodurile care apar prea apropiate unul faţă de celălat (de ex. distanţa 
dintre cele două noduri este mai mică decât toleranţa).  

  

  

Toleranţa pentru Controlul conectivităţii poate fi definită din meniul Opţiuni / Aplicaţie - secţiunea BIM 
Graitec 

 

Dacă au fost detectate erori sau avertismente, acestea vor fi afişate în consolă.   

Efectuând un dublu-clic pe una din erorile din consolă, elementele la care se face referire vor fi marcate 
automat în spaţiul de lucru.   
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Funcţiile de Auto-tăiere şi Auto-relimitare 
Această comandă funcţionează în acelaşi mod ca şi comenzile "Tăiere" şi "Relimitare", cu excepţia faptului că 
poate fi aplicată doar pe o selecţie de elemente.  

În funcţie de toleranţă (din meniul "Opţiuni / Aplicaţie..."), ADVANCE Design va tăia sau extinde automat 
extremităţile obiectelor apropiate.  

De reţinut că această comandă nu modifică axele elementelor şi nu se aplică elementelor ce nu se află în 
acelaşi plan.  

În exemplul următor, grinzile şi stâlpii sunt conectate corespunzător, dar stâlpii sunt puţin mai lungi. 

 

Se va selecta întregul set de elemente şi prin accesarea comenzii "Auto Tăiere&Relimitare" acestea vor fi 
automat conectate corespunzător.   
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Funcţia "Proiecţie pe plan" 
Această funcţionalitate permite proiecţia unui set de elemente selectate pe un plan.   

Planul poate fi definită de două linii, o linie + un punct, cu ajutorul unui element plan (sau panou).  

Această funcţionalitate poate fi utilă, de exemplu, în situaţia în care contravântuirile au fost create într-un plan 
diferit faţă de cel al stâlpilor: 

  

Uneori, astfel de geometrii nu sunt uşor de corectat:  

 Se va activa funcţia "Proiecţie pe plan".  
 Se vor selecta elementele ce trebuie proiectate şi se apasă tasta [Enter].  

 

 Se defineşte planul de proiecţie prin selecţia celor doi stâlpi şi se apasă tasta [Enter]. 
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 Toate elementele se află acum în acelaşi plan.  

 

Funcţia "Extindere către nod" 
Această comandă va extinde în mod automat extremităţile unor elemente selectate către un nod. 

  

 Se activează funcţia "Extindere către nod".  
 Se vor selecta elementele ce trebuie extinse şi se apasă tasta [Enter]. 

 

 Se selectează nodul de referinţă şi se apasă tasta [Enter]: 

 

 Ulterior, elementele vor fi conectate corespunzător: 
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Magnetism - funcţionalitate caracteristică punctelor geometrice 
A fost adăugat un nou parametru în lista de proprietăţi a unui punct. 

 

Acest nou parametru face ca funcţia "Extindere către nod" să fie mult mai uşor de folosit. Prin amplasarea de 
"puncte magnetice" pe structură, funcţia poate fi aplicată pe o selecţie de puncte, astfel încât tot procesul este 
automatizat.  

 Se vor crea puncte având proprietatea de "Magnetism" activată. 

 

 Se pot selecta toate elementele, iar ulterior poate fi aplicată comanda "Extindere către nod". 
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 ADVANCE Design va corecta elementele ce se încadrează în toleranţă, iar celelate elemente vor fi 
ingnorate. 

 

Funcţia de anulare a excentricităţii 
Uneori, atunci când un model este importat din ADVANCE Steel, poziţia stâlpului este corectă însă elementul a 
fost creat după o linie de referinţă definită la faţa exterioară a stâlpului. 

Atunci când un astfel de model este importat în ADVANCE Design, se obţine următoarea situaţie: 

   

După importul în ADVANCE Design, stâlpul va avea următoarele proprietăţi: 

 

Pentru a rezolva această problemă, una dintre soluţii este deplasarea stâlpului cu 0,25 m (în acest exemplu), 
dar şi definirea excentricităţii cu valoarea implicită (0,0). Astfel, stâlpul şi grinda vor fi conectate. 

În ADVANCE Design 2014, funcţia "Anulare excentricitate" va realiza aceste operaţii în mod automat: 

 Se vor selecta stâlpii. 
 Se activează funcţia "Anulare Excentricitate". 
 ADVANCE Design deplasează stâlpul cu o distanţă egală cu excentricitatea, iar apoi setează o 

valoare nulă pentru excentricitate. 
În cazul în care stâlpul are valori diferite ale excentricităţilor la cele două extremităţi, funcţia nu va fi aplicată şi 
utilizatorul este avertizat în consolă prin intermediul unui mesaj de avertisment: [Imposibil de a aplica această 
comandă pe un element având valori ale excentricităţilor diferite la cele două extremităţi]. 
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Definirea soluţiei de armare pentru stâlpii din beton armat 
În versiunile anterioare ADVANCE Design, pentru un stâlp nu era posibilă definiţia sau determinarea soluţiei de 
armătură reală (bare longitudinale/transversale) - informaţii utile pentru realizarea verificării capacităţii de 
rezistenţă. 

Fereastra de dialog din versiunile anterioare: 

 

Acest dialog a fost optimizat pentru a permite definiţia barelor de armătură longitudinale sau transversale pentru 
un stâlp din beton armat: 

 

Barele longitudinale de armătură 
În secţiunea "Armături longitudinale" se pot defini următorii parametri: 

 Diametrul barelor de armături longitudinale sau transversale. 
 Tipul cârligelor la ambele extremităţi ale stâlpului. 
 Numărul barelor longitudinale (principale şi secundare) pe fiecare latură a secţiunii. 

 

Această soluţie de armătură reală va fi folosită şi la verificarea capacităţii de proiectare. 
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Barele transversale de armătură 
În secţiunea "Etrieri" se pot defini barele de armătură transversală separat pe 3 zone ale înălţimii stâlpului 
(extremităţi şi zone curente), după cum este specificat şi în EN1992-1-1: 

 

Se poate defini un număr nelimitat de zone, diametrul etrierilor şi spaţiul dintre aceştia separat pentru fiecare 
zonă. 
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Advance Design - Steel Connections 
 

Mai multe informaţii pentru verificările eşuate 
Dacă o verificare nu este îndeplinită, în nota de calcul este indicat elementul ce nu permite validarea unei 
îmbinări.  

Exemplu: dacă valoarea limită face referire la unul dintre parametri (Ft1, ep, Rd), această informaţie va fi indicată 
în mod clar în raport.  

Astfel, utilizatorul are posibilitatea să identifice imediat elementul ce trebuie ajustat (#289). 

 

În fereastra ce afişează status-ul verificării îmbinării este afişat şi nivelul de solicitare pentru fiecare parte 
componentă a îmbinării. 

 

Un nou set de icoane 
Au fost adăugate noi comenzi în partea stângă-sus a ferestrei:  

 Crează un nou proiect.  
 Deschide un proiect existent 
 Salvează proiectul curent 
 Salvează ca... 
 Trimite un e-mail la suportul tehnic (această comandă arhivează automat proiectul în desfăşurare şi 

pregăteşte mail-ul în care este înclus şi ataşamentul). 
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Alte comenzi permit mărirea sau ascunderea modelului 3D sau a planşei cu detalii (#184 # 244 #256). 

 

Posibilitatea de a deschide un desen din ADSC cu AutoCAD 
Fişierele *.dwg create cu ADSC nu puteau fi deschise decât prin intermediul ADVANCE Steel. 

Această limitare a fost eliminată începând cu versiunea 2014. 

Utilizatorii trebuie doar să lanseze funcţia "Explode" înainte ca desenul să poată fi deschis într-o altă aplicaţie 
CAD compatibilă cu fişierele *.dwg (#309). 

 

Verificarea coliziunilor 
În ADSC 2014 a fost implementată funcţia de detecţie a coliziunilor (#70). 

 

Se pot detecta astfel elementele ce se intersectează.  

Printr-un dublu-clic pe o linie, vor fi marcate automat elementele ce se intersectează.  

Elementele pot fi marcate şi prin intermediul unei săgeţi de culoare roşie. 
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În exemplul următor, şuruburile sunt poziţionate mult prea aproape de inima secţiunii stâlpului. 

 

Conversie rapidă a rapoartelor din format RTF în format HTML 
Utilizatorii pot trece acum de la un raport RTF la un raport în format HTML, fără a fi nevoie de rularea unei noi 
secvenţe de calcul (#180). 

 

Meniul "Parametrii proiectului" 
Meniul "Parametrii proiectului" permite utilizatorilor să definească parametrii comuni pentru toate îmbinările din 
cadrul unui proiect fără a fi necesară definirea acestora, separat pentru fiecare îmbinare (#109 – #111 – #187 – 
#250 – #288). 
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Afişarea rezultatelor într-un caroiaj de axe 
Această nouă funcţionalitate uşurează interpretarea rezultatelor pentru elementele plane, rezultate ce pot 
proveni din calculul cu element finit sau cele obţinute cu Expertul de beton. 

Utilizatorii au posibilitatea să afişeze rezultatele în raport cu un caroiaj, independent de mărimea elementelor 
finite. 

Opţiuni disponibile în lista de proprietăţi 
Parametrii caroiajului pot fi modificaţi din lista de proprietăţi a elementului plan, din secţiunea "Rezultate pe 
caroiaj": 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele două valori, X şi Y, sunt definite 
în raport cu axele locale ale 
elementului plan. 
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Caroiajul este definit pornind de la "centrul" elementului => către muchii; caroiajul este decupat automat pe 
margini (ca în exemplul de mai jos): 
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Modalităţi de afişare a rezultatelor 
După analiză, în versiunile anterioare, afişarea rezultatelor putea fi efectuată doar în raport cu reţeaua de 
elemente finite ale elementului plan: 

 Fie prin afişarea valorilor cu izoregiuni (exemplu cu o discretizare de 0,50 m): 

 

 Fie prin afişarea valorilor pe fiecare element finit (discretizare la 0,50 m): 

 

Începând cu versiunea 2014, afişarea rezultatelor pe caroiaj poate fi activată din fereastra de configurare a rezultatelor 
(Alt+Z) alegând modul corespunzător de vizualizare a rezultatelor (valori minime, maxime sau medii): 

     

 



 Noutăţi în Advance Design 2014 

Noi tabele cu înfăşurători de rezultate pentru reazeme 
Au fost introduse două tipuri de tabele cu înfăşurători de rezultate pentru reazemele punctuale sau cele liniare: 

 

 Tabelul "Înfăşurătoare concomitentă algebrică completă pe reazeme punctuale" afişează 
înfăşurătoarea valorilor concomitente pe o selecţie de reazeme şi cazuri de încărcare / combinaţii de 
încărcări: 

 

 Tabelul "Înfăşurătoare concomitentă algebrică completă de torsori pe reazeme liniare" este similar cu 
cel pentru reazeme punctuale, doar că afişează înfăşurătoarea valorilor concomitente ale torsorilor pe 
o selecţie de reazeme liniare: 
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Opţiuni noi în bara de instrumente - Rezultate Beton Armat 
ADVANCE Design 2014 aduce o serie de noi opţiuni pentru a afişarea rezultatelor pe elementele plane ce 
provin din calculul cu Expertul de beton. 

Aceste rezultate sunt disponibile în bara de instrumente "Analiză - Rezultate Beton Armat": 

 

Este posibilă afişarea valorilor maxime în funcţie de axele locale (la fibra superioară sau cea inferioară): 

 Max (Axj, Axs): arii de armătură maxime (sus şi jos) pe direcţia axei locale x. 
 Max (Ayj, Ays): arii de armătură maxime (sus şi jos) pe direcţia axei locale y. 

De asemenea, se pot afişa şi valorile maxime pe fiecare faţă a elementului plan (ţinând cont de cele două 
direcţii ale axelor locale): 

 Max (Axj, Ayj): arii de armătură maxime (direcţiile x şi y) la faţa de jos a elementului plan. 
 Max (Axs, Ays): arii de armătură maxime (direcţiile x şi y) la faţa de sus a elementului plan. 
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Funcţionalităţi extinse pentru Analiza dinamică temporală 
În ADVANCE Design 2014 au fost extinse opţiunile disponibile pentru Analiza dinamică temporală: 

 Posibilitatea de a defini o selecţie în funcţie de sistem 
 Noi tabele cu rezultate ce reprezintă înfăşurători de acceleraţii pe noduri. 

Selecţie pe sistem 
Pentru a reduce timpul de calcul, există posibiliatea de a selecta anumite noduri pentru care se doreşte 
obţinerea unor rezultate ce variază în timp. 

În versiunile precedente, era posibilă doar definiţia unei liste de puncte geometrice (noduri corespuzătoare) 
considerate în Analiza dinamică temporală: 

 

Începând din această versiune, există posibilitatea de a considera fie o listă de sisteme, fie o listă de puncte 
geometrice: 

 

 

 

Dacă utilizatorul defineşte o listă de sisteme, 
ADVANCE Design va salva rezultatele ce 
variază în timp pe toate nodurile elementelor ce 
fac parte din lista de sisteme selectate. 

Astfel, nu mai este neaparat necesară definiţia 
punctelor geometrice. 

 

Tabele de înfăşurători 
Sunt disponibile noi tipuri de tabele cu înfăşurători de valori pe noduri, în capitolul "Analiză dinamică temporală": 

 

Notă: aceste tipuri de tabele sunt disponibile începând din versiunea ADVANCE Design 2013 SP1. 
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Conectivitate Advance Design - Advance Concrete 
În Ipotezele de calcul ale Expertului de Beton Armat este disponibilă o opţiune ce permite determinarea 
automată a soluţiei de armătură reală pentru grinzile şi stâlpii din beton armat: 

 

Când această opţiune este activată, utilizatorul poate accesa fereastra de dialog a soluţiei de armare, 
disponibilă din lista de proprietăţi a elementului liniar sau direct din bara de instrumente - Analiză - Rezultate 
Beton Armat. În fereastra de armare există două icoane ce fac referire la planul de armare: 

 Icoana  permite vizualizarea planului de armare (fără posibiliatea de a interveni asupra desenului 
pentru a face modificări). 

 Icoana  permite generarea unui fişier ce poate fi importat, prin intermediul Tehnologiei BIM, 
direct în ADVANCE Concrete. 
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Atunci când utilizatorul accesează comanda , acesta creează un fişier GTC, în directorul "Rezultate 
Armare" din cadrul directorului ce conţine proiectul curent; importat în ADVANCE Concrete, fişierul va crea 
obiecte specifice (cofraj, bare de armătură): 

 
 

 

 

 

 

 

 33 



Noutăţi în Advance Design 2014  
 

34 

Diverse îmbunătăţiri / Corecţii 
ADVANCE Design 2014 vine cu o serie de peste 400 de corecţii şi îmbunătăţiri. 

Lista de mai jos reprezintă o selecţie a celor mai importante îmbunătăţiri. 

Rezultate grafice pentru Proiectarea capacităţii de rezistenţă 
Din versiunea 2014, rezultatele ce provin din verificarea capacităţii de rezistenţă pot fi afişate şi vizualizate 
grafic, pe ecran, în modelul de analiză: 

 

Pot fi afişate: 

 Momente capabile şi momente de proiectare pe grinzi. 
 Momente de proiectare şi momente capabile pentru stâlpi, după cele două planuri ale elementului. 

Unităţi de măsură imperiale pentru încărcări 
Managementul unităţilor în sistem imperial a fost modificat pentru definiţia valorilor forţelor. Valoarea depinde 
acum de unitatea de măsură a lungimii (în sistem metric sau imperial): 

 Dacă unitatea de măsură a lungimii este în sistem metric, atunci unitatea de măsură pentru mărimea 
forţelor liniare sau de suprafaţă este "Unitate_Forţă/m" sau Unitate_Forţă/m²" 

 Dacă unitatea de măsură a lungimii este în sistem imperial, atunci unitatea de măsură pentru mărimea 
forţelor liniare sau de suprafaţă este "Unitate_Forţă/ft" sau Unitate_Forţă/ft²" 

Unitatea de măsură este afişată în cadrul listei de proprietăţi pentru forţelele liniare sau cele de suprafaţă: 
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Opţiune de compactare automată a bazei de date 
A fost inclusă o opţiune ce compactează automat baza de date *.adb la închiderea proiectului curent. 

Activarea sau dezactivarea acestei opţiuni poate fi efectuată din meniul "Opţiuni - Aplicaţie", în secţiunea 
"Salvare automată": 

 

Noua opţiune - "Grindă cu zăbrele" 
În versiunea 2014  a fost inclusă o nouă opţiune care să clarifice ipoteza "Grindă cu zăbrele" din fereastra 
"Ipoteze  / Structură...": 

 

Setarea din versiunile anterioare a fost înlocuită cu una dintre următoarele două opţiuni: 

 "Grindă cu zăbrele"=> nu vor fi considerate gradele de libertate la rotire. Această opţiune este utilă 
atunci când utilizatorul doreşte, de exemplu, să analizeze un model realizat doar din grinzi cu zăbrele 
(fără grade de libertate la rotire). 

 "Structură cu rigiditate la încovoiere"=> vor fi considerate gradele de libertate la rotire. 

Diverse corecţii 
 Corecţie în ceea ce priveste numărul zecimalelor din vectorul de copiere sau deplasare (#14437). 
 A fost corectată o problemă ce apărea la rotirea unor elemente utilizând unităţi de măsură în sistem 

imperial: problema apărea la definiţia axei de rotaţie utilizând acest sistem de măsurare(#13715). 
 În versiunile anterioare nu puteau fi afişate înfăşurători de valori provenind dintr-o analiză statică 

neliniară: această problemă a fost corectată (#14343). 
 A fost corectată o situaţie în care fereastra pentru definiţia unei curbe armonice nu putea fi accesată 

atunci când în model erau declarate mai multe cazuri de încărcări dinamice temporale (#14596). 
 În versiunea anterioară, dacă programul era folosit pe un sistem de operare Windows 8, calculul de 

metal în conformitate cu CM66 nu putea fi rulat pentru anumite modele: această problemă a fost 
corectată (#14306). 

 A fost ajustată dimensiunea săgeţilor pentru liniile de secţiune (# 13155). 
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 Vânt EC1 - Anexa Naţională UK: "Direcţia vântului" este setată implicit la 240°, ceea ce înseamnă ca 
valoarea coeficientului de direcţie este egală cu 1. În versiunile anterioare unghiul implicit era 90°, 
pentru care coeficientul de direcţie avea valoarea 0.74: 

 

 Lungimea de flambaj lateral este considerată în funcţie de definţia blocajelor laterale (# 14507): 
 

 

 

În unele cazuri, valorile din această grilă nu 
erau luate în considerare iar lungimea la 
flambaj lateral era egală cu lungimea 
elementului. 

 

 

 A fost corectat un algoritm ce făcea imposibilă descărcarea încărcărilor definite pe panouri dispuse 
circulare şi având dimensiuni reduse (# 14389) 

 A fost corectată o problemă legată de dispunerea axelor locale, ca urmare a copierii elementelor 
(#14883) 

 În versiunile anterioare, culoarea de fundal revenea la setarea implicită (alb) la salvarea modelului 
(#14406). 

 Îmbunătăţirea managementului şabloanelor implicite la exportul elementelor din ADVANCE Design în 
modulele Arche: anterior, setările implicite definite în platforma OMD nu erau luate în considerare 
(#13822). 

 A fost optimizat modul de afişare a rezultatelor pe elementele plane atunci când "Modul de vizualizare" 
ales este "Diagrame": în versiunea 2014 afişarea se realizează prin curbe de rezultate şi nu prin 
histograme: 
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