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 Noutăţi în Advance Design 2015 
 

Introducere în versiunea Advance Design 2015 
 
Advance Design 2015 face parte din soluția GRAITEC Advance alături de Advance CAD 2015 şi Graitec BIM 
Connect 2015 (aplicație ce permite transferul şi sincronizarea datelor cu aplicaţiile Autodesk Revit ®). 

GRAITEC Advance este compatibil şi cu aplicaţiile Autodesk Advance Steel 2015® şi Autodesk Advance 
Concrete 2015® prin intermediul tehnologiei BIM astfel încât procesul de proiectare poate fi automatizat în 
totalitate, pornind de la crearea modelului structural, dimensionarea elementelor şi continuând cu obţinerea 
rapidă a planurilor şi a detaliilor de execuţie sau a extraselor de materiale.  

 
 
Versiunea Advance Design 2015 vine cu o serie de implementări, printre care: 

 Noi opţiuni disponibile în cazul dimensionării elementelor de beton, conform Eurocodului 2; 
 O nouă interfaţă la lansarea aplicaţiei, pentru o gestionare mai rapidă și mai facilă a proiectelor; 
 Implementarea codurilor de proiectare italiene - NTC2008.  

 

Versiunea 2015 mai include şi alte diverse îmbunătăţiri, marea majoritate dintre acestea ca urmare a sugestiilor 
utilizatorilor soluţiei Advance Design: 

 Un nou aspect pentru icoane; 
 Îmbunătăţiri în ceea ce privește dimensionarea elementelor plane din beton armat, având grosimea 

variabilă; 
 Schiţe de armare simplificate pentru stâlpii şi grinzile din beton armat; 
 Actualizarea metodei de calcul SRSS pentru combinarea răspunsurilor modale maxime; 
 Utilizarea elementelor finite T6-Q9 în calculul cu element finit; 
 Îmbunătăţiri la exportul modeleleor discretizate la exportul în fişiere de tip .TXT; 
 Diagrame uniforme de reacţiuni pentru reazemele liniare etc 

 
Versiunea Advance Design 2015 reprezintă instrumentul necesar pentru o proiectare structurală performantă.  
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O nouă interfaţă la lansare 
 
Începând din versiunea 2015, o nouă interfaţă este afişată la pornirea aplicaţiei ce permite utilizatorului accesul 
rapid la diferite tipuri de informaţii: modele-exemplu, acces online la diferite prezentări video, lansarea directă a 
paginilor web GRAITEC, deschiderea modelelor recente etc. 

 
 

În cadrul acestei interfeţe se regăsesc mai multe categorii: 

 În zona Resurse GRAITEC, utilizatorul poate gestiona licenţele sau poate configura aplicaţia 
(normative sau coduri de proiectare, limba utilizată la interfaţă...) 

 
 

 În zona Proiectele mele sunt afişate cele mai recente modele, prin intermediul unor icoane ce conţin 
şi previzualizarea modelului: 

 
 

 Cu GRAITEC Avantaje, utilizatorii sub mentenanță activă beneficiază în permanență, simplu şi rapid, 
de asistenţă tehnică online, de cele mai recente actualizări ale produselor GRAITEC, acces la pagina 
de  Forum sau posibilitatea de a vizualiza răspunsuri la diferite întrebări frecvente lista de răspunsuri 
la întrebările frecvente ale utilizatorilor - FAQ. 

 
 

6  



 Noutăţi în Advance Design 2015 

 Modelele exemplu reprezintă un real suport pentru utilizatorii ce doresc să se familiarizeze rapid cu 
funcţionalităţile de modelare a diferitor tipuri de structuri. Aceste exemple sunt diferite pentru fiecare 
ţară în parte (în funcţie de setările din fereastra de Configurare): 

 
 

 Zona Online face trimitere directă către informaţii diverse cuprinse în paginile oficiale web GRAITEC, 
către exemple ale proiectelor realizate de către utilizatorii soluţiilor GRAITEC Advance sau legături 
către paginile de socializare oficiale: 

 
 

 Din zona Video se pot accesa online diferite prezentări video precum: tutoriale, prezentări generale 
sau înregistrări ale prezentărilor online. Utilizatorii au posibilitatea, astfel, să se familiarizeze rapid cu 
principalele funcţionalităţi ale programului.  

 
 
Din colţul dreapta-jos, se poate opta pentru dezactivarea afişării acestul dialog la pornirea aplicaţiei:  

 
 

Această setare poate fi modificată oricând din fereastra Aplicaţie - General:  
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Localizare: Normative italiene - NTC2008 
 
În Advance Design 2015, au fost implementate prevederile codurilor italiene NTC 2008 pentru:  

 Generatorul automat de combinaţii de încărcări; 
 Analiza seismică; 
 Generatorul de încărcări climatice (vânt şi zăpadă); 
 Expertiză beton armat; 
 Verificarea secţiunilor din metal. 

 
 
Alegând "Italia" din fereastra Configurare, toate codurile implementate vor fi alese în mod implicit.  

Încărcări & combinaţii 
 

Advance Design 2015 poate gestiona diferite cerinţe specifice codului italian NTC 2008:  

 Tipuri de încărcări utile; 
 Tipuri de combinaţii de încărcări; 
 Combinaţii SLU; 
 Combinaţii SLS. 

 
În norma italiană, diferit faţă de Eurocod, combinaţiile STR (pierderea capacităţii de rezistenţă a elementelor) şi 
combinaţiile GEO (pierderea capacităţii de rezistentă a terenului) diferă între ele, având coeficienţi diferiţi, după 
cum urmează:  
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Prin urmare, în Advance Design, în fereastra de combinaţii simple există două butoane separate ce gestionează 
cele două tipuri de combinaţii: 

 

 
 

 

Încărcări climatice - Vânt 
 

Generatorul climatic din Advance Design 2015 îndeplineşte cerinţele din NTC 2008 în ceea ce priveşte cazurile 
de încărcări din vânt. 

Aceşti noi parametri sunt disponibili în lista de proprietăţi a familiei de încărcări din vânt, actualizată conform NTC 2008: 
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 Harta de zonare a teritoriului pentru valorile de referinţă ale presiunii dinamice de referinţă a vântului 
(NTC2008-Tabel 3.3.I):  

 

 

 

 

 

 

 

 Categorii de teren (NTC2008-Tabel 3.3.II) 

 

 

 

 

 Coeficienţii de presiune (Cpe şi Cpi) sunt calculaţi automat (NTC2008 - §3.3.3), existând şi 
posibilitatea de a impune valoarea acestora în anumite situaţii specifice:  
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Încărcări climatice - Zăpadă 
 

Valorile caracteristice ale încărcărilor din zăpadă au fost şi ele actualizate, conform NTC 2008: 

 
 

 Harta de zonare a teritoriului Italiei (NTC2008 - §3.4.1) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Categorii de amplasament (NTC2008 - Tabel 3.4.I): 
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 Coeficientul de formă al acoperişului (NTC2008 - §3.4): 

 
 
După generarea automată a încărcărilor climatice, utilizatorii pot genera un raport complet cu privire la diferite 
valori şi descrierea cazurilor de încărcări climatice: 
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Analiza seismică 
 

Advance Design 2015 poate crea automat spectrul de calcul pentru analiza seismică conform NTC 2008.  

 

 
 
În lista de proprietăţi, pot fi definite principalele caracteristici necesare pentru analiza seismică:  

 ag acceleraţia terenului (în plan orizontal); 
 F0 factorul de amplificare dinamică; 
 Tc*perioadă pe primul interval al spectrului având v constant. 

 
 
Categoria de teren poate fi  aleasă de către utilizator:  
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Utilizatorul va defini factorul topografic prin care se consideră forma terenului (teren plan, în pantă) în care 
este amplasată construcţia.  

 

 
 

Expertiză beton armat 
 

Expertul Beton, atunci când este utilizată norma italiană NTC 2008 poate realiza următoarele tipuri de analiză:   

 Proprietăţile materialelor; 
 Verificarea tensiunilor; 
 Verificare la încovoiere simplă sau compusă; 
 Considerarea efectelor de torsiune şi forfecare; 
 Verificări detaliate pentru grinzile din beton armat; 
 Plan stâlp; 
 Armarea elementelor plane; 
 Verificarea stării de fisurare a elementelor plane; 
 Calculul săgeţii. 

 

Proprietăţile materialelor 

Este disponibilă o nouă librărie de materiale conform NTC 2008: 
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Coeficientul de curgere lentă 

A fost implementată o metodă specifică de calcul a coeficientului de curgere lentă conform tabelelor de mai jos: 

 
 

Deschiderea fisurilor 

Deschiderea fisurilor depinde de condiţiile de mediu şi de soluţia de armare adoptată:  

 
 

Expert Metal 
 

Opţiuni disponibile la utilizarea Expertului de Metal, atunci când este utilizată norma italiană NTC 2008:   

 Noi tipuri de materiale şi secţiuni; 
 Motor acualizat pentru generarea automată a combinaţiilor; 
 Clasificarea secţiunilor; 
 Verificarea secţiunilor din metal. 

 
În comparaţie cu EN1993-1-1, modificările principale fac referire la valorile factorilor de siguranţă ce 
influenţează verificările de rezistenţă, stabilitate, verificărea sub acţiunea focului sau îmbinărilor.  
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Determinarea săgeţilor pentru elementele din beton armat 
 

Teorie 

După efectuarea unei analize cu element finit, utilizatorul poate afişa deplasările elementelor, ale căror valori 
sunt determinate pe baza momentului de inerţie al secţiunii brute (nefisurate). Spre exemplu, pentru o grindă 
având secţiunea rectangulara 30x70cm, momentul de interţie considerat va fi:  

Acest tip de calcul, nu consideră şi efectul fisurării unei secţiuni din beton armat.  

Încă din versiunea 2012, a fost implementată posibilitatea de a fi definită o valoare a coeficientului ce afectează 
valoarea inerţiei secţionale, atât pentru elementele liniare, cât şi pentru elementele plane; această valoare 
afectează rezultatele obţinute în urma analizei cu element finit: 

Cu această nouă opţiune, utilizatorul poate activa calculul automat al acestui coeficient. 

În ceea ce priveşte determinarea săgeţii reale pentru un element din beton armat, articolul §7.4.3 din EN1992-1-
1 stabileşte o interpolare între valorile obţiune pe o secţiune 'brută' -  - şi una fisurată în totalitate - II. 

Această interpolare trebuie să fie făcută în conformitate cu formula (7.18) din EC2: 

Unde coeficientul de interpolare ζ este definit de formula (7.19): 

Valoarea  depinde de durata de aplicare a încărcării (aceste ipoteze pot fi stabilite în fereastra de dialog, la 
stabilirea combinaţiilor utilizate în Expertul de Beton): 

 Pentru "încărcările de scurtă durată" =>=1.00
 Pentru "încărcările de lungă durată" =>=0.50

În Advance Design, se consideră = 0.50 deoarece săgeţile se verifică sub efectul combinaţiilor de stări limită 
de serviciu cvasi-permanente.  

Valoarea tensiunii s este calculată luând în considerare soluţia de armare reală aferentă elementelor liniare sau plane.  
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Calculul săgetilor reale pentru elementele din beton armat reprezintă un proces interativ: 

 Pasul 1 => calculul cu elemet finit în care se consideră inerţia brută a secţiunii (nefisurată), pentru
determinarea forţelor interne;

 Pasul 2 => Analiza elementelor din beton armat, inclusiv determinarea coeficientului inerţiei fisurate şi
a coeficientului de interporale a inerţiei, prin considerarea în calcul a ariei de armătură teoretice sau a
soluţiei de armare impusă de către utilizator;

 Pasul 3 => O nouă analiză cu element finit, prin considerarea noilor valori ale coeficientului inerţiei
fisurate.

 Pasul 4 => O nouă analiză a elementelor din beton armat, luandu-se în calcul redistribuţia forţelor
interne.

 Pasul "n" => Paşii anterior pot fi reluaţi de "n" ori în funcţie de un parametru stabilit în fereastra de
ipoteze de calcul pentru elementele din beton armat:

Interfaţă şi afişarea rezultatelor 

Definirea parametrilor 

Pentru a activa această funcţionalitate nouă, utilizatorul are acces la o nouă opţiune - "Calcul săgeată" - 
disponibilă în lista de proprietăţi a unui element liniar sau plan:  

Elemente liniare      Elemente plane 

După cum se poate observa, utilizatorul poate mări precizia valorii prin efectuarea mai multor iteraţii de calcul: 
coeficientul de inerţie al secţiunii fisurate, calculat după o primă rulare a Expertului de Beton, va influenţa forţele 
interne obţinute după o a doua rulare a analizei cu element finit, astfel încât se va obţine o altă soluţie de 
armare pentru elemente şi un nou coeficient ce afectează caracteristicle secţiunii fisurate; aceste modificări vor 
afecta, din nou, eforturile interne. 
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După fiecare iteraţie, Advance Design va păstra valorile coeficienţior de interpolare pentru inerţia secţiunii 
fisurate, pentru elementele liniare şi pentru elementele plane.  

  Elemente liniare                  Elemente plane 

Prin urmare, la finalul iteraţiilor, utilizatorul va putea să afişeze rezultatele ce provin din calculul cu element finit, 
rezultate ce iau în considerare şi influenţele secţiunilor fisurate.  

Utilizatorul va avea posibilitatea să controleze valoarea coeficientului de inerţie al secţiunii fisurate:  

    Elemente liniare     Elemente plane 

Afişarea rezultatelor pe elementele liniare 

La finalul procesului de calcul, utilizatorul poate accesa o nouă opţiune = "Săgeată beton armat", în bara de 
exploatare a rezultatelor.  

Rezultate disponibile afişate sunt separate pentru elementele liniare şi pentru elementele plane. 

 Pe elemente liniare:

– Săgeată totală  această opţiune afişează săgeată totală, pe fiecare unitate de discretizare,
calculată cu formula de interpolare din EC2;

– Săgeată fără fisurare  săgeata calculată cu inerţia ‘brută’;
– Săgeată cu fisurare  săgeata calculată cu inerţia fisurată.
– Nivel de solicitare – Săgeată  Nivelul de solicitare pentru săgeata calculată, în funcţie de

săgeata maximă admisă, valoare ce este impusă de către utilizator;
– Ifis/Ib  raportul dintre coeficientul de inerţie al secţiunii fisurate fisurată şi inerţia secţiunii de

beton;
– Inon-fis/Ib  raportul dintre inerţia nefisurată şi inerţia secţiunii de beton;
– Iinterpolat/Ib  raportul dintre valoarea interpolată a inerţiei şi inerţia secţiunii de beton.

18 
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Pe elemente plane: 

Rezultatele disponibile pentru elementele plane sunt: 

Rezultatele disponibile pentru elementele plane sunt aceleaşi ca şi pentru elementele liniare, cu câteva excepţii: 

 Valorile inerţiilor sunt interpretate pe direcţii separate, în funcţie de axele locale:
– Valorile Ix sunt utilizate pentru a determina forţele interne corespunzătoare valorilor ariilor de

armătură Ayi şi Ays;
– Valorile Iy sunt utilizate pentru a determina forţele interne corespunzătoare valorilor ariilor de

armătură Axi şi Axs.

 Se pot afişa valorile medii ale inerţiei (x,y)  la actualizarea coeficienţilor de inerţie fisurată pentru
calculul cu element finit (în cazul în care utilizatorul adoptă mai multe iteraţii de calcul), Advance
Design va stabili o valoare unică pe fiecare element finit de suprafaţă, după ambele direcţii locale x şi
y. Calculul aceste valori medii este detaliat mai jos.

Determinarea inerţiei "medii" pe elementele plane 

Se poate vedea, mai sus, faptul că Advance Design calculează inerţiile pe fiecare direcţie, rezultând două valori 
pe fiecare element finit de suprafaţă. 

Apoi, pentru următorul pas de analiză cu element finit, Advance Design oferă o valoare medie a coeficientului 
inerţiei fisurate pentru un element finit de suprafaţă, considerând: 

 Valorile calculate sau impuse ale ariei de armătură pe direcţia locală x  Ax = (Axi + Axs);
 Valorile calculate sau impuse ale ariei de armătură pe direcţia locală y  Ay = (Ayi + Ays);
 Se asociază valorii lui Ax inerţia Iy,interpolat;
 Se asociază valorii lui Ay inerţia Ix,interpolat.

 Apoi, se calculează inerţia medie 

Prin analizarea acestor formule, se poate observa: 

 Dacă valoarea Ax este mult mai mare decât Ay  o placă cu o direcţie principală  inerţia finală pe
unitatea de discretizare va fi aproape de Iy, ca valoare,  corespunzătoare valorii Ax.

 Dacă valorile Ax şi Ay sunt similare => o placă cu două direcţii principale  se va considera

I=0.50×Iy+0.50×Ix
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Mesaje de eroare 

În lista de proprietăţi a elementelor liniare sau plane, utilizatorul poate impune o valoare admisibilă a săgeţii: 

 
 
La finalul calculului, săgeata calculată de Advance Design este comparată cu săgeata admisibilă impusă de 
către utilizator  dacă este depăşită această limită, un mesaj de eroare va fi afişat în consolă. 

Valoarea implicită a săgeţii admisibile este l/250 pentru corespunde cerinţelor din EN1992-1-1.  

Rezultate disponibile prin intermediul notelor de calcul 

Au fost implementate diverse noi tipuri de rapoarte în secţiunea "Analiză Beton Armat":  

 
 

Tabele ce furnizează valorile săgeţilor pentru elementele liniare din beton armat 
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Analiză cu element finit şi Experţi 
 

Implementarea elementelor finite de tip T6-Q9 
 
Atunci când se pune în discuţie dimensionarea unui perete din beton armat, torsorii, ca şi rezultate, sunt utili 
deoarece oferă informaţii cu privire la valorile integrate ale forţei axiale, forţelor tăietoare sau a momentelor 
încovoietoare, în centrul de greutate al acestor elemente verticale.   

 
 

 
Însă, în versiunile anterioare, valorile acestor torsori erau direct dependente de mărimea unităţilor de 
discretizare.   

Chiar şi în situaţia unor modele simple, diferenţa dintre rezultatele obţinute cu Advance Design şi rezultatele de 
referinţă putea să fie de peste 25%, atunci când mărimea unităţilor de discretizare nu era corect aleasă.   

Pe următorul exemplu, ar trebui să se obţină o valoare de 5000 kN.m pentru momentul încovoietor de la nivelul 
reazemului (1000kN * 5m).  
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Diferenţele între valorile teoretice şi cele calculate cu Advance Design 2014 SP1 se pot ridica şi până la 27%.  

 
 

Notă:  În Advance Design, valorile acestor torsori sunt obţinute prin crearea unei linii de secţiune (intern, în 
etapa de calcul) la mijlocul primului rând de elemente finite (la partea superioară şi la partea 
inferioară). Prin urmare, valoarea de referinţă este diferită în funcţie de mărimea elementelor finite. 

În Advance Design 2015 această situaţie poate fi evitată prin utilizarea unui nou tip de element finit de suprafaţă "T6-
Q9" în motorul de calcul, prin introducerea unor noduri intermediare în elementul finit T3-Q4 (T-triunghi, Q-dreptunghi).  

 
 
Prin activarea acestei noi opţiuni, diferenţa dintre valorile de referinţă şi cele calculate cu Advance Design tinde 
spre zero:  

 
 
O diferenţă de 12.50% poate fi încă observată pentru o dimensiune a elementelor finite de suprafaţă de 2m însă 
trebuie avut în vedere că o astfel de discretizare duce la crearea unui singur element finit de suprafaţă pe 
întreaga lăţime a peretelui.   

 
Mărimea elementului finit = 2m 

În acest caz este recomandată o dimensiune mai redusă a elementului finit.   
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Actualizarea metodei de calcul SRSS 
 

În versiunea Advance Design 2013 Service Pack 1 s-a înlăturat, temporar, posibilitatea de utilizare a metodei de 
sumare SRSS.  

În Advance Design 2015, această metodă de sumare poate fi utilizată din nou, o dată cu alte optimizări 
importante în calculul torsorilor (de ex. torsori pe nivel, pe grupuri de pereţi, pe linii de secţiune...) valori ce erau 
disponibile numai în cazul în care era utilizată metoda de sumare CQC.  

Prin urmare, utilizatorii pot utiliza acum şi metoda SRSS, variantă care reduce seminificativ şi timpul de calcul 
aferent analizei seismice.   

   
 
Trebuie reţinut faptul ca această metodă este recomandabilă, în general, în analiza structurilor regulate.   

Actualizare a codului de proiectare antiseimică - P100-1/2013 
 
În versiunea 2015 au fost implementate prevederile codului de proiectare seismică P100-1/2013.  

În fereastra Configurare se poate opta pentru utilizarea acestui cod de proiectare în analiza seismică, în acelaşi 
timp fiind disponibil în continuare şi normativul P100/2006: 
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Calculul armăturilor în cazul elementelor plane cu grosime variabilă 
 
În versiunile anterioare, în cazul dimensionării ariilor de armătură pentru elementele plane cu grosime variabilă, 
grosimea elemntului plan considerată în formulele de calcul era definită de valoarea din primul punct al 
elementului.   

 
 
Deoarece, în Advance Design, grosimea variabilă pentru elementele plane este definită sub formă de pantă 
pozitivă, formulele de calcul ale ariilor de armătură considerau grosimea cea mai mică din colţul unui element, 
obţinându-se astfel valorile minime posibile.   

Advance Design 2015 consideră o grosime medie pentru fiecare element finit, valoare ce este luată în calcul la 
dimensionarea armăturilor pentru elementele plane (conform Eurocodului 2 sau BAEL), ariile de armătură 
reducându-se considerabil.  

 
După calcul, grosimea medie considerată pentru fiecare unitate de discretizare poate fi verificată prin 
intermediul notelor de calcul specifice:  
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Îmbunătăţiri la exportul în fişiere .TXT 
 
Începând cu versiunea 2012, a fost implementată posibilitatea de export a modelelor create în Advance Design 
în fişiere text.  

Din meniul Fişier > Export > Fişier text ... se crează un fişier ce conţine toţi parametrii modelului exportat.  

 
 
În funcţie de etapa de lucru (Modelul descriptiv sau Modelul de analiză), modelul exportat poate fi cel ne-
discretizat sau cel ce conţine şi informaţii despre coordonatele nodurilor de discretizare.   

 
 
 
 
 
 
 

Se exportă modelul descriptiv,  
ne-discretizat 

 

 
 
 
 
 
 

Se exportă modelul discretizat  
în elemente finite 
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Indiferent de situaţie, se exportă informaţii despre încărcările ne-discretizate.  

În Advance Design 2015 această limitare a fost corectată: din Modelul de analiză, informaţiile exportate vor 
face referire la încărcările discretizate.  

Mai mult, acest fişier poate fi gestionat mai uşor:  

 prin eliminarea informaţiilor ce nu prezintă un interes (sunt păstrate doar informaţiile cu privire la 
geometrie, material şi încărcări); 

 prin adăugarea unei descrieri pentru noduri şi coordonatele acestora. 
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Afişarea rezultatelor 
 

Diagrame uniforme de reacţiuni pentru reazemele liniare 
 

Advance Design permite utilizatorului afişarea reacţiunilor pe reazemele liniare sub forma unor diagrame.  

Însă, aceste diagrame pot fi uneori dificil de interpretat întrucât se doreşte utilizarea unor valori singulare.   

 
 
Prin urmare, din versiunea Advance Design 2015 este posibilă şi afişarea unor diagrame uniforme de reacţiuni 
pe reazemele liniare.   

 
 
Această valoare unică (kN/m) poate fi ulterior utilizată cu uşurinţă în dimensionarea fundaţiilor continue.   
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Modificări în schiţele de armare 
 
Încă din versiunile anterioare cu Advance Design se pot obţine schiţele de armare pentru grinzile şi stâlpii din 
beton armat.  

Aceste schiţe de armare au fost re-organizate pentru a asigura o acurateţe sporită: 

  A fost îmbunătăţit procesul de scalare în schiţa de armare; 
 Au fost adăugate informaţii despre marca şi diametrele barelor. 
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Diverse îmbunătăţiri şi corecţii 
 
Versiunea 2015 Advance Design aduce peste 120 de corecţii şi îmbunătăţiri.  

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

Aplicaţie generală 
 Iconiţe noi 
 Afişarea Id-ului pentru noduri era incorectă la utilizarea funcţiei "Adnotaţie pe selecţie" (#15569). 
 Managerul pentru stratificaţiile terenului afişa întotdeauna denumirile straturilor dar nu şi proprietăţile 

acestora (#15515).  
 Axele locale de pe reazemele liniare puteau fi afişate, dar nu mai era posibilă ascunderea acestora (#15380).  
 Elementele liniare create prin convertirea liniilor nu aveau secţiunea definită corect (#15359).  

Import / Export 
 Unele proprietăţi ale panourilor nu erau salvate în fişierele GTC exportate (#15607).  
 Încărcările accidentale îşi păstrează proprietăţile la exportul în format GTC (#15354).  
 La importul/exportul în format GTC, grosimea variabilă a elementelor plane nu era salvată (#15181). 

Generatorul climatic 
 Semnul unor anumite încărcări obţiunte prin utilizarea generatorului climatic de vânt (Norma franceză 

NV2009) nu era cel corespunzător (#15574).  
 Forţe ce ar trebui să provină din generarea automată a încărcărilor din vânt lipsesc, în anumite situaţii 

particulare, pe unele modele ce conţin panouri de acoperiş în două ape, după norma EC1 cu anexa 
naţională a Marii Britanii (#15306) 

Analiza seismică 
 În funcţie de numărul de combinaţii definite, tabelul "Suma reacţiunilor pe reazeme" nu conţinea nici o 

informaţie. Această problemă a fost corectată. (#15286).  

Expert Beton 
 În versiunea anterioară, nu era posibilă afişarea eforturilor de proiectare pentru elementele plane, ca 

urmare a dimensionării ariilor de armătură în conformitate cu EC2 (#15481). 
 A fost corectată o situaţie particulară în care valorile ariilor de armătură reală pentru elementele plane 

nu erau afişate (#15495) 
 În unele cazuri, activând opţiunea "Salvarea planurilor de armare" în Ipotezele de calcul pentru 

elementele din beton armat, în urma rulării Expertului de beton nu erau înregistrate pe disc rezultatele 
corespunzătoare. Aceaste rezultate puteau fi afişate doar dacă opţiunea era debifată (#15570). 

Expert Metal 
 Informaţiile despre blocajele laterale definite pentru verificarea elementelor din metal sub efectul de 

încovoirere-răsucire nu puteau fi re-iniţializate (#15183).  

Note de calcul 

 Vederile sau Exploatările incluse într-o notă de calcul erau diferite, în comparaţie cu modul de 
vizualizare al elementelor direct în aplicaţie  (#15215).  

Post-procesare 

 Acţiuni pe reazeme afişate ca vectori erau afişate cu orientare greşită (#15552).  

 Înfăşurătoarea de tensiuni în elementele plane era afişată sub formă de izoregiuni în loc de diagrame (#15273). 

 La afişarea unori diagrame, din fereastra de configurare a rezultatelor Alt+Z, nodurile de discretizare 
erau afişate pe ecran, pentru o secundă, chiar dacă acestea erau ascunse (#15575). 

 
 
 



 

 

 


