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Advance Design 2015 / SP2 

 
 

Service Pack 2 pentru ADVANCE Design 2015 vine cu o serie de corecții și îmbunătățiri.  
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EUROCODURI ȘI ANEXE NAȚIONALE POLONEZE 

În Service pack 2 Advance Design 2015 s-au implementat și Anexele Naționale ale 
Eurocodurilor valabile pentru Polonia.  

• PN-EN1990 – Acțiuni și combinații 

• PN-EN1991-1-3 & PN-EN1991-1-4 – încărcări datorate acțiunii zăpezii și a vântului 

• PN-EN1992-1-1 – dimensionarea elementelor din beton armat 

• PN-EN1993-1-1 – dimensionarea elementelor din metal 

• PN-EN1995-1-1 – dimensionarea elementelor din lemn 
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AFIȘAREA ÎNCĂRCĂRILOR VARIABILE 

• În Advance Design 2015 SP1, intensitatea încărcărilor variabile era afișată prin adnotații 
ce afișau valoarea de bază și coeficienții de variație corespunzători; uneori, acest aspect 
făcea dificilă interpretarea valorilor reale: 

 
• În Advance Design 2015 SP1, utilizatorul avea posibilitatea să afișeze valoarea intensității 

încărcărilor în fiecare colț: 

  

 

 

Acest mod de afișare este mai 
interactiv, dar poate îngreuna 
interpretarea valorilor atunci 
când în model sunt definite 
multe încărcări. 

 

• În Advance Design SP2, modul de afișare a fost optimizat, iar acum sunt afișate doar 
valorile ce reprezintă intensități diferite ale încărcărilor (ceea ce reduce substanțial 
numărul valorilor afișate): 
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ÎMBUNĂTĂȚIRI LA EXPORTUL REZULTATELOR ÎN FORMAT DXF 

Din Advance Design 2015 SP1 (vezi Noutăți în versiunea Advance Design 2015 SP1) a fost 
imlementată opțiunea de a genera fișiere *.dxf pornind de la: 

• Schițe de armare; 

• Vederi salvate ce conțin post-procesări ale rezultatelor. 

 
Advance Design 2015 SP2 adaugă posibilitatea de a exporta rezultate sub formă de ”valori” 
sau ”valori pe grilă”, în format *.dxf: 

 

 

 

 

Cu Advance Design SP2, 
utilizatorul poate exporta 
rezultatele de pe elemente 
liniare, atunci când acestea sunt 
afișate sub formă de „valori”. 

 

http://www.graitec.info/Common/Downloads/Documentation/AD-What-is-new-2015-SP1-RO.pdf
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ÎMBUNĂTĂȚIRI LA EXPORTUL ÎN FORMAT .TXT 

Advance Design 2015 SP2 aduce câteva îmbunătățiri la exportul în format *.txt. Aceste 
îmbunătățiri au fost implementate într-un format nou al fișierului *.txt  versiune 2015, 
disponibil în fereastra „Fișier \ Export \ Fișier text”: 

 
=> 

• Fișierul *.txt include ID-ul nodurilor în linia de definiție a elementelor liniare și plane, 
discretizate. 

 
• Fișierul *.txt 2015 este disponibil în engleză sau franceză, în funcție de setările globale. 

• Punctele geometrice din modelul descriptiv sunt exportate ca elemente de tip Nod, 
având gradele de libertate egale cu 0:  
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• A fost corectată o problemă în cazul elementelor liniare ce prezintă relaxări  pentru un 
element ce avea relaxări diferite la ambele extremități, erau exportate doar parametrii 
corespunzători primei extremități. 

 
Exportul modelului discretizat este gestionat corect, inclusiv exportul relaxărilor aferente 
fiecărui element finit. 

• Fișierul *.txt include acum și descrierea sistemelor: 

 
• Fișierul *.txt include un capitol nou ce descrie excentricitățile definite pe elementele 

liniare (cu valori numerice, după cele două axe locale: y și z): 

 
• Este declarat și un nou capitol ce descrie ipotezele referitoare la greutate proprie:  

 
Sunt descrise și sistemele pe care este aplicat efectul greutății proprii, dacă aceasta nu 
este definită pe întregul model. 
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TIPURI NOI DE RAPOARTE PENTRU ANALIZA DE METAL 

Advance Design 2015 SP2 introduce noi tipuri de rapoarte predefinite specifice analizei de 
metal: 

• Utilizatorul poate vizualiza numele elementelor în aceste rapoarte: 

 
• Noi tipuri de rapoarte pentru lungimile de flambaj și cele de flambaj lateral: 

 
• Tipuri noi de rapoarte pentru verificarea săgeților: 

 
• Rapoarte noi pentru verificarea la foc: 

 
De subliniat faptul că mare parte din aceste rapoarte pot fi editate prin intermediul 
“rolurilor” din Advance Design: 
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Prin urmare, Advance Design 2015 SP2 introduce o serie de „roluri” predefinite. 

Fereastra de gestionare a „Rolurilor” oferă acces direct la diferite fișiere *.xml:  

 
În aceste fișiere specifice pentru anumite tipuri de elemente (stâlpi, grinzi, pane, 
contravântuiri etc.) au fost definite principalele criterii utilizate în verificări (lungimi de flambaj, 
flambaj lateral, săgeți maxime admisibile etc.).  
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ALTE ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI CORECȚII 

Aplicație globală 
• Îmbunătățire: În consolă este afișat numărul elementului pentru care este detectată o 

eroare (#16414).  

  
• Îmbunătățire: Elementele ce înregistrează erori pot fi selectare rapid printr-un „clic-

dreapta” (#16418).  
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• Îmbunătățire: Opțiunea „Panouri pe selecție” a fost optimizată. La crearea unui panou, 
Advance Design va deselecta cele două reazeme punctuale ale elementelor liniare 
selectate. Utilizatorul nu mai este nevoit să deselecteze manual aceste obiecte 
(#15369).  

 

Afișarea rezultatelor 
• Corecție: La afișarea unei înfășurători de rezultate vor fi ignorate valorile ce provin din 

analizele neliniare (#16341).  

 

PS92/2010 
• Corecție: Atunci când pe direcțiile orizontale (X și Y) erau definite valori diferite ale 

factorului de comportare, calculul automat al torsorilor pe elemente plane verticale 
considera doar valoarea corespunzătoare direcției X (#16522).  
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Eurocodul 2 
• Corecție: Când erau impuse valori pentru tensiunea maximă dintr-un element liniar / plan 

de beton armat, era considerată doar valoarea cea mai mică. (#16482).  

  

• Îmbunătățire: rezultatele ce reprezintă ariile armăturii reale relative (ΔAxb, ΔAyb, ΔAxt și 

ΔAyt) afișează acum și valori negative acolo unde elementul plan este “supra-armat” 
(#16567).  
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Eurocodul 3 

• Îmbunătățire: Tabelul ce returnează valorile coeficienților η1-η2 afișează și ID-ul 
elementelor “Nod 1” și “Nod 2”: 

  

Eurocodul 8 
• Îmbunătățire: Atunci când este definită o familie de cazuri de încărcări seismice într-un 

model 2D, cazul de încărcări EY nu mai este definit automat (#15422).  

  
• Corecție: Torsorii pe elementele plane verticale (pe nivel) nu erau afișați pentru 

cazurile/combinațiile seimice. Rezultatele erau disponibile doar prin intermediul 
rapoartelor (#16498). 

 



  

GRAITEC Noutăți în versiunea Advance Design 2015 – SP2 

• Corecție: Coeficientul de importanță nu putea fi definit în cazul Anexei naționale pentru 
Germania (#16483).  

 

Eurocode 5 
• Corecție: În cazul dimensionării unui elemet supus la încovoiere simplă, Advance Design 

va utiliza formula (6.33) în locul formulei (6.35). Aceasta din urmă este indicată în special 
în cazul încovoierii însoțită de compresiune. (#16109). 
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VALIDARE 

Ca și în cazul versiunilor principale și această versiune, Advance Design SP2, a trecut printr-
un amplu proces de validare. 

Acest proces presupune validarea automată a 588 de teste, fiecare dintre acestea conținând 
un raport detaliat de validare.  

Mai jos, sinteza procesului de validare: 

 
Ghidul de validare complet este disponibil pe site-ul Graitec Advantage, în secțiunea 
Descărcări \ Documentație \ Advance Design. 

Notă: Numărul [xxxx] reprezintă o referință internă din baza de date GRAITEC.  


