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Introducere în versiunea Advance Design 2016 
 

Advance Design 2016 face parte din suita produselor Graitec. Prin intermediul BIM Connect, Advance Design 
este compatibil 100% cu programele Autodesk Revit®.  

Programele din suita GRAITEC Advance sunt compatibile și cu Autodesk Advance Steel 2016® și Autodesk 
Advance Concrete 2016®, prin intermediul tehnologiei BIM, ce permite automatizarea și digitalizarea fluxului de 
proiectare, încă din etapa de proiectare, calcul și detaliere, până în etapa de fabricație și execuție.  

   
 Versiunea 2016 abordează patru subiecte principale: 

 O interfață optimizată pentru o mai bună utilizare  
 Noi funcționalități pentru calculul elementelor din beton armat sau din metal, elemente de tip 

'diafragmă rigidă', calculul grinzilor cu secțiune T, considerarea imperfecțiunilor globale, rapoarte noi 
dedicate proiectării elemenelor din metal etc. 

 Îmbunătățirea conexiunii cu Revit Structure pentu a permite utilizatorilor adoptarea unui flux de lucru 
BIM transparent  

 Îmbunătățiri aduse normelor de proiectare americane și canadiene 

Totodată versiunea 2016 vine și cu o serie de îmbunătățiri, ca urmare a cerințelor venite din partea utilizatorilor: 
 Exportul rezultatelor grafice în format de tip *.DXF 
 Afișarea intensității încărcărilor variabile 
 Noi convenții de afișare a eforturilor din reazeme 
 Fișiere TXT ce includ informații referitoare la modelul discretizat 
 Ultima anexă a Eurocodului 8 pentru Germania 

Advance Design 2016 reprezintă instrumentul util pentru o proiectare structurală performantă! 
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Noua interfață "Ribbon" 
Advance Design 2016 vine cu o interfață complet nouă și îmbunătățită, pentru o mai bună experiență a 
utilizatorului, oferind acces rapid la comenzile principale. 

În partea din stânga-sus a aplicației, „bara de acces rapid” oferă acces direct la funcționalitățile principale: 

 

 
 

„Bara de acces rapid” cu acces direct la principalele funcții: 
„Proiect nou”, „Deschide”, „Salvare”, „Salvare ca”, „Anulare”, 
„Reface”, „Închide” etc. 

 

Un simplu clic pe iconița  deschide meniul aplicației, care conține toate comenzile: 
 

 
Pe lângă „bara de acces rapid”, Advance Design 2016 dispune de 8 riboane diferite, organizate de la stânga la 
dreapta: 

 Ribonul principal, denumit „Modelare”, conține toate funcțiile principale necesare pentru a construi un 
model 3D: ipoteze proiect, geometrie, încărcări, funcții CAD, instrumentele de selecție, setări de 
afișare. 

 
 

 Ribonul „Obiecte” conține obiecte și comenzi specifice pentru generarea de arce, pentru reazeme pe 
selecție, pentru încărcări pe selecție, pentru crearea de îmbinări, pentru cote, pentru linii de secțiune etc. 

 
 

 Ribonul „Utilități” conține diferite comenzi CAD și de gestiune a modelului: crearea de goluri, conversia 
obiectelor de tip linie în elemente liniare și plane, divizarea panourilor, fuzionarea elementelor, 
modificarea axelor locale, intersecții de tuburi, funcții de verificare a geometriei modelului. 

 
 

 Ribonul „Analiză” include toate comenzile legate de modelul de analiză. Acest ribon este activat 
automat la sfârșitul etapei de creare a modelului de analiză.  
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 Ribonul „Rezultate” conține toate comenzile necesare pentru post-procesarea rezultatelor. Conținutul 
din acest ribon este condiționat de tipurile de analiză efectuate: FEM, Calcul beton, Calcul metal, 
Calcul lemn. 

 
 

 Ribonul „Documente” include toate comenzile necesare pentru a genera note de calcul sau pentru 
definirea template-urilor rapoartelor, dar pentru și alte opțiuni de lucru. 

 

 Acces direct la template-uri pentru diferite tipuri de 
note de calcul 

 

 

 Ribonul „BIM” grupează toate comenzile de interoperabilitate cu alte aplicatii software, prin diferite 
formate de fișiere. Acesta conține, de asemenea, funcții pentru importul/exportul bibliotecilor, 
sistemelor, fișierelor text, acțiunilor pe reazeme etc. 

 
 

 Ribonul „Gestionare” grupează toate comenzile generale: diferitele ipoteze (date despre proiect, setări 
aplicație...), setare unități, materiale și secțiuni, ajutor online și Cloud eSupport, acces la site-ul 
Graitec.  
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Localizare: Eurocoduri și anexe naționale pentru Polonia 
 

Advance Design 2016 este acum disponibil pentru Polonia, prin includerea Anexelor la standardele europene 
specifice. 

 

 

Pe lângă interfața în limba poloneză, au fost implementate 
Anexele naționale pentru: 

 PN-EN1990:2004/NA:2010) pentru încărcări și 
combinații. 

 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 & PN-EN1991-1-
4:2008/NA:2010 acțiuni datorate vântului și zăpezii. 

 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 penru dimensionarea 
elementelor din beton armat. 

 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 pentru 
dimensionarea elementelor din metal. 

 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 pentru 
dimensionarea elementelor din lemn. 

 

PN-EN 1990:2004/NA:2010 – Încărcări și combinații 
Generatorul automat de combinații a fost actualizat pentru a corespunde regulilor specifice din Anexa națională: 
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PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 – Încărcări datorate acțiunii zăpezii 
Generatorul climatic 3D a fost actualizat în conformitate cu Anexa națională poloneză pentru încărcările din 
zăpadă: 

 Hartă de zonare a teritorilui Poloniei pentru diferite valori caracteristice (Sk) pentru încărcarea normată 
din zăpadă: 

 
 

 Încărcarea excepțională dată de zăpadă, la nivelul solului, nu se consideră în standardul polonez 
(§4.3(1)). 

 Condiții excepționale sunt definite în cazurile A și 2 de la fila A1, în anexa A. 
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PN-EN1991-1-4:2008/NA:2010 – Încărcări datorate acțiunii vântului 
Generatorul climatic 3D a fost actualizat, de asemenea, pentru încărcările din vânt: 

 Advance Design include harta de zonare a teritorilui Poloniei, ce definește 3 zone cu valori diferite ale 
intensității vântului: 

 

 
 

 Factorii de direcție și coeficienții de sezon sunt definiți în funcție de harta de zonare: 
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Pentru coeficientul de sezon, Anexa națională recomandă valoarea Csezon = 1 (valoarea implicită în Advance 
Design), dar utilizatorul are posibilitatea de a impune o valoare diferită în lista de proprietăți: 

 
 Factorii de rugozitate a solului și parametrii de teren definiți în funcție de formule legate de categoria 

de teren sunt prezentați în tabelul următor: 

 

 

 

Utilizatorul trebuie doar să opteze pentru 
categoria solului, iar Advance Design va 
aplica automat formula corespunzătoare. 

 

 Înălțimea de referință pentru pereții verticali: determinarea valorii conform recomandărilor din anexă. 
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PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Dimensionarea elementelor din beton armat 
Factorii parțiali pentru material sunt definiți din tabelul următor, în conformitate cu Anexa națională: 

 

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Dimensionarea elementelor din metal 
 Curbele de flambaj lateral pentru secțiunile laminate sau secțiuni sudate echivalente: determinarea 

factorilor de momentul utilizând tabelul B3. 

 
 Factorii de interacțiune pentru elemente unitare aflate în încovoiere cu forță axială de compresiune: 

calcule conform metodei alternative 2 (anexa B). 

PN-EN 1995-1-1:2010/NA: 2010 – Dimensionarea elementelor din lemn 
 Modulul de calcul conform Eurocodului 5 a fost actualizat cu factorii parțiali pentru proprietățile 

materialelor în funcție de valorile definite în Anexa națională. 
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Diafragma rigidă pentru plăci 
Advance Design 2016 poate automatiza procesul de creare a diafragmelor rigide în cazul în care se realizează 
o analiză FEM, cu încărcări orizontale (indiferent de tipul de încărcări: definite de utilizator, acțiuni climatice, 
acțiunea seismică etc.). 

Această nouă funcționalitate poate fi folosită pentru orice tip de planșeu, fie dală de beton, acționând ca o 
diafragmă rigidă pentru sarcinile seismice sau din oțel sau lemn, atunci când placa se comportă ca o diafragmă 
rigidă pentru încărcările climatice. 

Ipoteze globale 
Este necesar să fie definit un panou în model, ce se comportă ca o „diafragmă rigidă”. Apoi, pornind de la 
aceste panouri deja definite, Advance Design va crea automat modelul numeric corespunzător: 
 
 

Advance Design va genera o 
diafragmă rigidă pentru fiecare 
panou. 

 

 

Atunci când se creează un panou, sunt disponibile noi opțiuni pentru a activa comportamentul de „diafragmă 
rigidă”, din lista de proprietăți: 

 
 [1] => dacă activați opțiunea „Diafragmă rigidă”, programul (atunci când se creează modelul de analiză) 

va suprapune o membrană (element finit plan 2D) având materialul și grosimea definite mai sus. 
 [2] => de asemenea, există posibilitatea de a activa opțiunea „Greutate proprie” => în acest caz, 

greutatea elementului va fi calculată automat (în funcție de material și grosime) și aplicată ca o 
încărcare plană exterioară peste panou. 

 Toate încărcările aplicate pe panou vor fi transferate direct pe elementele suport în funcție de direcția 
de descărcare (acesta este comportamentul normal al elementelor de tip panou). 
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Modelare FEM 
Iată, spre exemplu, modul general de utilizare al unei diafragmei rigide: 

 Se va considera un cadru simplu cu grinzi și stâlpi din beton: 

 
 

 Vom crea placa (utilizând obiectul de tip panou din Advance Design) și vom defini în același timp 
direcția de descărcare (două direcții perpendiculare de descărcare, în acest caz): 

 

 

 

În lista de proprietăți a panoului, vom 
activa opțiunea „Diafragmă rigidă” și 
„Greutate proprie - Auto”. 
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 Pe acest model, vom aplica numai o încărcare plană de 2.5kN/m² în cazul Q, fără alte încărcări 
externe în cazul de Greutate proprie (numai Greutatea proprie-Auto a panoului definit ca „Diafragmă 
rigidă”): 

 
 

 După crearea modelului de analiză, se va observa discretizarea de tip 'triangulație' a membranei, ce 
leagă toate nodurile de pe muchiile diafragmei rigide: 
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 Încărcarea plană a fost transferată sub formă de încărcări liniare, după liniile de rupere (pe direcțiile de 
descărcare). Încărcările pot fi văzute din pilot și afișate pe ecran: 

 
 

 Și încărcarea generată automat din efectul greutății proprii a fost transferată la grinzile suport, sub 
formă de încărcări liniare echivalente.  
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 Ca urmare a modelării plăcii ca diafragmă rigidă, se pot interpreta diferite rezultate FEM ca, de 
exemplu, forța axială din elementul de tip membrană: 

 
Datorită acestei funcționalități, acum se pot analiza modele ale unor structuri mari, luând în 
considerare mai puține moduri proprii de vibrație, astfel încât să fie atins, totuși, procentul minim de 
masă modală participantă (90%). 
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Calculul diafragmelor rigide 
În cazul unui planșeu alcătuit din placă și grinzi din beton armat, Advance Design 2016 oferă posibilitatea 
considerării efectului de grindă cu secțiune T în calculul de beton armat. 

Lățimea efectivă a tălpii comprimate 
Pentru a considera acest efect, trebuie parcurși următorii pași: 

 În lista de proprietăți, poate fi activată opțiunea „Armare secțiune T” pentru elementele liniare din 
beton, în capitolul „Calcul grinzi”: 

 

 

Această opțiune este considerată în calcul doar 
dacă este activată opțiunea Calcul grinzi din 
ipotezele de calcul pentru elementele de beton 
armat.  

 

 Din câmpul „Lățimea efectivă” puteți accesa fereastra de dialog pentru a defini geometria secțiunii T 
pentru calculul grinzii: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parametrii afișati sunt denumiți în acord cu notațiile din Eurocodul 2 (§5.3.2.1): 

 

 

 

Aveți posibilitatea de a defini dimensiunile tălpii, 
pe fiecare deschidere (în cazul în unei grinzi 
continue) sau aceleași valori pentru toate 
deschiderile.  

Când faceți clic pe „Deschideri - Auto”, programul 
poate să detecteze automat diferite deschideri și 
va crea linia corespunzătoare în grila de mai sus. 
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Lățimea tălpilor poate fi definită astfel: 
 Fie se definesc valorile deschiderilor, b1 și b2, iar în timpul procesului de calcul Advance Design va 

calcula automat valorile efective beff,1 și b eff,2, conform formulelor din EC2: 

 

 

Valorile calculate pot fi văzute din dialogul de proprietăți, după efectuarea calculului. 
 

 Sau se pot impune valori efective ale beff,1 și b eff,2. 

De asemenea, dacă nu este definită în timpul secvenței de calcul, Advance Design va detecta 
grosimea plăcii conectate și va atribui valoarea corespunzătoare parametrilor „H stânga” și „H 
dreapta”. 

Pe lângă posibilitatea de a verifica valorile calculate direct din lista de proprietăți a elementelor (după 
efecturarea secvenței de calcul), acestea se pot vizualiza și prin intermediul unui raport - „Procent 
armare elemente liniare”, în care sunt afișate valorile beff pentru secțiunea T: 
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Analiza FEM și afișarea rezultatelor în cadrul Expertului Beton 
În timpul procesului de calcul FEM, dar și înainte de lansarea comenzii Calcul beton armat, trebuie ținut cont de 
o etapă importantă: în funcție de lățimea totală a tălpilor (definite anterior), trebuie transferată o parte din forțele 
interne din placă în centrul de greuate al secțiunii echivalente T: 
 

 Placa modelată ca element plan  

 

Centrul de greutate al secțiunii T  Inima modelată ca element liniar 

Din cauza excentricității, grinda (element liniar) se va încărca suplimentar cu o forță axială și o parte din 
momentul încovoietor, eforturi ce provin din analiza FEM. Pe lângă aceste forțe interne, trebuie să se ia în 
considerare forța axială din aripile secțiunii T (considerate prin modelarea plăcii cu element plan) înmulțită cu 
distanța de la centrul de greutate al secțiunii T => acest lucru va duce la apariția unui moment încovoietor 
suplimentar în grindă: 

 Se va integra forța de compresiune din placă pe întreaga lățime a tălpii, după cum este indicat în 
schema de mai sus. Apoi, se multiplică acest efort integrat de compresiune, cu distanța dintre axul 
elementului plan și centrul de greutate al secțiunii T. 

 De asemenea, se extrage acest efect de compresiune din forța de întindere ce provine din efectul 
excentricității. 

 Pe lângă forța axială ce provine din placă, se transferă momentul de încovoiere "Myy" din elementul 
plan în centrul de greutate al secțiunii T. 

 Cu eforturile de proiectare din grinda T (My și Fx), urmează procedeul standard din Advance Design 
de calcul al unei secțiuni de beton armat. 

 La final există posibilitatea de a afișa grafic forțele interne calculate (pentru secțiunile T) utilizate în 
calculul de armare => selectați „Eforturi de proiectare” din panoul Rezultate Beton Armat (Ribonul 
Rezultate) și alegeți forța internă pe care doriți să o afișați: 
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Imperfecțiuni globale 
Versiunea 2016 permite considerarea efectului imperfecțiunilor globale, așa cum este descris în articolul 5.3.2 
din EN1993-1-1. 

Aceste imperfecțiuni apar ca o posibilă lipsă a verticalității stâlpilor, în cazul unei structuri metalice: 

 
Imperfecțiunile sunt luate în considerare prin introducerea unor încărcări suplimentare orizontale la capetele 
stâlpilor, în fiecare plan vertical: 

 
Aceste forțe orizontale punctuale pot fi numite forțe Φ VEd, deoarece acestea reprezintă un procent din forța de 
compresiune din fiecare stâlp: 

 VEd este axială în stâlp, al cărei efect se încadrează în Stările Limită Ultime - SLU.  
 Φ reprezintă media rotirii la bază, pentru combinațiile pe care le considerăm.  

 

VEd1: Forța axială de compresiune SLU în stâlpul 1 VEd2: Forța axială de compresiune SLU în stâlpul 2 
 

Notă:  VEd reprezintă o forță de compresiune. Pentru o anumită combinație, dacă într-un stâlp se 
înregistrează o forță VEd pozitivă (de întindere), acesta nu va fi afectat de o forță punctuală ΦVEd. 
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Φ este dat de formula (5.5) din Eurocodul 3:  

mhααφφ 0=   (5.5) 

Fiecare plan vertical are propriile valori pentru Φ .  

Pentru fiecare plan vertical, parametrul Φ depinde de numărul de stâlpi (m) și de înălțimea structurii (h): 

mhααφφ 0=    

200/10 =φ  

hh
2

=α
 și 1

3
2

≤≤ hα  







 +=

mm
115.0α

 
În Advance Design nu este posibilă detecția automată a planelor verticale în fiecare direcție, având în vedere că 
utilizatorul poate modela orice tip de structură 3D. De aceea, veți remarca o interfață dedicată pentru definirea 
parametrului Φ pe fiecare stâlp, în raport cu axele locale. 

În lista de proprietăți a elementelor liniare, la capitolul „Expertiză Metal”, puteți accesa noile opțiuni: 

  
Câteva observații importante despre parametrul Φ: 

 După cum s-a menționat mai sus, trebuie să definească valoarea corespunzătoare pentru cele două 
direcții locale y și/sau z. 

 Pentru a vă ajuta să determinați valorile lui Φ, există un câmp unde puteți introduce diverși parametri 
intermediari. Butonul „Calculare” determină automat valorile lui Φ. 

 Aceste câmpuri noi pentru Φ sunt, de asemenea, disponibile în fereastra de roluri, oferind posibilitatea 
de a defini aceste valori pentru un grup de stâlpi. 

Notă:  Parametrii ce fac referire la Imperfecțiunile globale sunt disponibili doar pentru elementele verticale. 
Advance Design nu va afișa aceste proprietăți pentru elemente orizontale.  
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Elementele verticale sunt detectate automat în funcție de toleranța stabilită în fereastra în ALT+X (Opțiuni 
avansate): 

 
Imperfecțiunile globale vor fi generate, în timpul procesului de calcul, după cum urmează (proces iterativ): 

 În „Ipoteze > Expertiză Metal > Ipoteze de calcul”, fila „Secvența de calcul”, trebuie să activați 
opțiunea „Imperfecțiuni globale”: 
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 Advance Design rulează, într-o primă etapă, un calcul FEM + Expertul de metal, pentru a detecta 
combinația cea mai defavorabilă pentru fiecare element. Apoi, Advance Design generează încărcările 
corespunzătoare efectului imperfecțiunilor globale incluse în cazuri specifice vizibile în Pilot: 

 
După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, Advance Design generează în mod automat, în 
direcție opusă, încărcări punctuale în reazeme, pentru a nu a afecta echilibrul de forțe pe model. 

 Corespunzător acestor cazuri de încărcări, Advance Design generează în mod automat și combinațiile 
corespunzătoare (vizibile în Pilot): 
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 Se pot genera note de calcul ce furnizează valorile lui Φ și încărcările echivalente pe element și pe 
combinație (din capitolul Analiză Metal): 

 
 

 
 

 
 

După cum se poate observa, acest proces necesită cel puțin două iterații de calcul pentru a determina 
combinația cea mai defavorabilă care să genereze încărcările corespunzătoare efectului de imperfecțiuni 
globale, iar apoi trebuie refăcută analiza FEM + Calcul metal. 
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Îmbunătățiri în procesul BIM 
Pentru un flux de proiectare eficient, GRAITEC propune o serie de aplicații BIM pentru a eficientiza schimbul de 
informații între GRAITEC Advance și Revit Structure. O legătură bi-direcțională între Advance Design si Revit 
Structure® permite utilizatorilor să optimizeze eficient timpul dedicat analizei structurale ce este urmată de etapa 
de obținere a detaliilor constructive.  

Pentru a beneficia de aceste avantaje, trebuie să descărcați ultima versiune a aplicației BIM Connect, direct de 
pe site-ul GRAITEC: http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp 

Odată cu lansarea versiunii 2016, beneficiați de următoarele îmbunătățiri ale procesului de transfer între 
Advance Design și Revit Structure®: 

 O nouă procedură de mapping către familiile Revit; 
 Sincronizare optimizată cu modelele analitice din Revit; 
 Îmbunătățiri atunci când sunt importate elemente plane curbe din Revit Structure® în Advance Design; 
 Îmbunătățiri la importul nivelurilor; 
 Posibilitatea de a exporta rezultate FEM din Advance Design în Revit. 

Procedeu nou de mapping către familiile Revit® 
La transferul de informații între Advance Design și Revit Structure, în cazul secțiunilor de beton există un anumit 
proces ce este parcurs: 

 În urma exportului din Revit Structure® către Advance Design, în cazul în care o secțiune este 
necunoscută, va fi afișat automat un dialog în care aveți posibilitatea de a crea o nouă secțiune de tip 
„utilizator”. 

 

  

http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp
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 În situația în care se exportă din Advance Design către Revit, procesul este mai complex deoarece în 
Revit trebuie să existe deja încărcate în model famillie corespunzătoare de obiecte. Acest sens de 
transfer este unul dintre cele utilizate deoarece, în cele mai multe cazuri, inginerul proiectant își 
optimizeaza modelul din punct de vedere structural în Advance Design. Până acum, era posibilă 
sincronizarea cu modelul din Revit Structure® doar dacă familiile de obiecte erau deja pre-încărcate.  

În versiunea 2016, prin intermediul unei ferestre de dialog, există posibilitatea de a defini un proces de mapping 
automat al secțiunilor de beton: 

          

 

 

 
 

[1] Aici, selectați secțiunea 
parametrică din Advance Design pe 
care doriți să o exportați în Revit. 

 [3] Aici, aveți posibilitatea să 
definiți parametrii pentru 
mapping-ul dintre Advance 
Design și Revit Structure®. 

 [2] Aici, selectați familia 
corespunzătoare din Revit 
cu care doriți să realizați 
mapping-ul. 
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Sincronizarea cu modelul analitic din Revit 
Folosind cei doi parametri (proprietatea obiectului analitic din Revit și opțiunea de export doar a elementelor ce 
conțin informații despre modelul analitic) aveți posibilitatea de control a elementelor transferate între cele două 
aplicații.  

 

   
De reținut! Nu doar geometria este transferată, ci și informațiile despre încărcări sau combinații (dacă sunt 
definite în modelul analitic). 

Îmbunătățiri la transferul pereților curbi 
În versiunile anterioare, pereții circulari nu erau transferați corespunzăror din Revit Structure® în Advance 
Design. Acest aspect a fost îmbunătățit în această ultimă versiune. 
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Importul nivelurilor din Revit Structure® în Advance Design 
Nivelurile definite în Revit Structure® sunt acum exportate în Advance Design pentru a obține același model de 
organizare al modelului în ambele programe: 

      
Această îmbunătățire facilitează fluxul de lucru BIM. 
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Exportul rezultatelor FEM 
O nouă opțiune, disponibilă în setările globale din Advance Design 2016, activează exportul rezultatelor FEM 
către Revit Structure®. Aceste rezultate pot fi afișate direct în Revit și pot fi utilizate în cadrul oricărei aplicații 
integrate în platforma Revit: 

 

 
Trebuie doar să activați opțiunea „Exportă eforturi pe elemente liniare pe noduri” înainte de a exporta modelul în 
fișier GTCx. 

Atunci când fișierul este importat în Revit Structure®, trebuie să activați opțiunea „Results Manager”: veți vedea 
pachetul de rezultate importat din Advance Design! 
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Ulterior, cu Explorer-ul de rezultate, puteți afișa rezultatele din Advance Design direct in interiorul modelului 
Revit: 

 
 

Observații importante: 
 

 Dacă doriți să importați rezultate FEM din Advance Design în Revit Structure, cazurile de încărcare în 
Advance Design trebuie să aibă același nume ca și cele din Revit: 
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Alte implementări și îmbunătățiri 
 

Posibilitate de afișare a acțiunilor \ reacțiunilor în reazeme 
În versiunile anterioare, utilizatorii aveau posibilitatea de a afișa (grafic sau prin intermediul notelor de calcul) 
eforturile în reazeme sub formă de acțiuni, nu și sub formă de reacțiuni. 

Odată cu lansarea versiunii 2016, în fereastra de dialog „Aplicație opțiuni” (fila Rezultate) există o nouă opțiune 
„Afișează eforturi în reazeme ca reacțiuni": 

 
 

Notă!  Dacă modificați această opțiune în modelul de analiză, va trebui să reluați calculul FEM! 

 Această opțiune poate fi modificată înainte de calculul FEM, în modelul descriptiv. 

 Modificarea acestei opțiuni va influența toate rezultatele de pe reazeme, atât la nivel grafic cât și 
în cadrul notelor de calcul.  
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Acțiuni pe 
reazeme 

 

 

 

Reacții pe 
reazeme 
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Posibilitatea de a introduce coordonatele cu simbolul „ , ” 
Începând cu această versiune, există posibilitatea de a separa un vector prin utilizarea simbolului „ ,” în toate 
ferestrele de dialog. 
Pentru a putea utiliza corect această opțiune sunt necesare câteva clarificări: 
Simbolul pentru delimitarea zecimalelor este dependent de setările regionale ale calculatorului dvs. Mai precis: 

 Dacă setările regionale sunt definite pentru a utiliza „ .” (de ex. în Marea Britanie), atunci este 
recomandat să utilizați „ . ” pentru a separa partea întreagă de partea fracționară a tuturor 
coordonatelor; în această situație, ar trebui să separați coordonatele vectorului folosind „ ,”. Prin 
urmare, vectorul ar trebui scris: 3.5, 2.7, 1.6 

 Dacă setările regionale utilizează „ ,” în delimitarea zecimalelor ( în țări precum România), atunci este 
recomandat să utilizați „ ,” pentru a separa partea întreagă de partea fracționară a tututor 
coordonatelor; în această situație, ar trebui să lasați spațiu între coordonatele vectorului. Prin urmare, 
vectorul ar trebui scris: 3,5 2,7 1,6 

 Indiferent se setările regionale („ .” sau „ ,”), este posibilă separarea coordonatelor vectorului utilizând 
și „ ;”. Următoarea modalitate de scriere a vectorului este posibilă: 3.5; 2.7; 1.6 (dacă simbolul pentru 
zecimale este „ . ”) sau 3,5; 2,7; 1,6 (dacă simbolul pentru zecimale este „ ,”). 

Când simbolul pentru zecimale este definit prin „ ,” este posibilă scrierea numerelor raționale utilizând și „ .”.   

Alte îmbunătățiri 

Aplicație generală 
 Scurtătură pentru comanda Rotire (Orbit): Rotirea modelului poate fi efectuată acum, precum în 

Autocad, utilizând tastele Ctrl+Apăsarea butonului Scroll (#16571).  

Post-procesare 
 Corecție cu privire la excentricitate: Excentricitatea nu era considerată corect, atunci când erau 

afișate încărcările liniare (#16492). 

 
 Corecții de semn pentru tensiuni: Tensiunea ce provine din solicitarea Mz era afișată cu semnul 

incorect, fiind afișată ca tensiune de întindere și nu de compresiune (și invers) (#16450). 

Import / Export 
 Corecție pe secțiunile L asimetrice: Secțiunile asimetrice L erau transformate în secțiuni simetrice 

ca urmare a exportului (#16624).  
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Eurocode 1 
 Definiție mai rapidă a acumulării datorate acțiunii zăpezii: Numărul de zecimale afișat în fereastra 

de proprietăți pentru încărcările variabile (încărcările ce reprezintă acumularea cu zăpadă) este 
controlat de parametrul „Adimensional” din meniul de configurare a unităților (#15924). 

 

Eurocodul 2 
 Un nou tip de rezultat în cadrul Expertului beton: Forța de forfecare de proiectare (Vu) pe 

elementele plane este acum disponibilă în lista cu rezultate (#15480). 
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 Corecție la afișarea armăturii reale pe grinzi: Armătura teoretică superioară putea lipsi în anumite 
situații particulare din graficul de armături (#16667). 

 
 

 Îmbunătățire în schița de armare pentru stâlpi: Dacă la partea superioară a unui stâlp se regăsește 
un alt stâlp, atunci în schița de armare vor fi afișate barele de armătură corespunzătoare (#16644). 

Eurocodul 3 
 Informații oferite în fișa de profil: Formula (6.41), utilizată pentru încovoiere bi-axială, este afișată 

astfel încât să corespundă formulei din EN1993-1-1 (#16611).  
 Informații suplimentare despre considerarea efectului imperfecțiunilor globale: dialogul în care 

utilizatorul poate defini coeficienții Φ după fiecare direcție a axelor locale afișează informație despre 
”inerție tare" sau "inerția slabă" pentru a permite utilizatorului să identifice mai ușor planul de definiție 
(#16609). 

Eurocodul 5 
 Corecție în fișa de profil: Valorile zvelteții (λy și λz) din fișa de profil puteau fi incorecte, în anumite 

situații particulare (#16572). 
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 Management îmbunătățit al efectelor flambajului: Verificările de stabilitate sunt ascunse atunci 
când acest tip de analiză este dezactivat (#16281). 

 

NTC2008 
 

 Corecție în fișa de profil: Încărcările permanente (Non-structurale) sunt acum inițializate cu 
coeficienții parțiali corespunzători, așa cum sunt definiți în tabelul 2.6.1 din NTC2008 (#16440). 

 

AISC 
 Definiția blocajelor laterale: Blocajele laterale definite în lista de proprietăți ale unui element liniar 

sunt considerate corespunzător la rularea Expertului metal (#15970). 
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Îmbunătățiri din versiunile Advance Design 2015 SP1 și SP2 
Procesul de dezvoltare a programului Advance Design este continuu. Prin urmare, utilizatorilor ce se află sub 
mentenanță le sunt furnizate frecvent actualizări și hotfix-uri.  

Toate aceste actualizări intermediare sunt disponibile pentru descărcare direct din contul Graitec Advantage: 
http://www.graitec.com/ro/login.asp 

 
Advance Design 2016 consolidează ultimele implementări din versiunea 2015 (SP1 și SP2). Este important să 
revedeți și care sunt cele mai importante noutăți din ultima versiune a programului Advance Design 2015 SP2.  

http://www.graitec.com/ro/login.asp
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Noul sistem de backup (Advance Design 2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 acum permite utilizatorului să decidă dacă dorește ca aplicația să salveze în mod 
automat fișiere de back-up pentru modelul curent. 

 
Când opțiunea este activată, o copie de rezervă fișierului ("BAK(20xx-xx-xx).adb") este creată de fiecare dată 
când utilizatorul salvează și închide aplicația. 

Sunt păstrate doar ultimele ‘n’ fișiere (n fiind numărul specificat în dialogul Opțiuni - Aplicație). 

Aceste fișiere de rezervă pot fi găsite în directorul <data/recovery> al proiectului curent 

 

Noi tipuri de rezultate la calculul elementelor din beton armat (Advance Design 2015 SP1) 
Au fost adăugate informații noi cu privire la valorile ariilor de armătură pentru elementele plane. Acestea 
afișează dacă aria de armătură impusă de utilizator este suficientă în comparație cu aria teoretică de armătură: 

 ΔAxb arată diferența dintre Axteoretic și Axreal pe fibra inferioară 
 ΔAyb arată diferența între Ayteoretic și Ayreal pe fibra inferioară 
 ΔAxt arată diferența între Axteoretic și Axreal pe fibra superioară 
 ΔAyt arată diferența între Ayteoretic și Ayreal pe fibra superioară 
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În aceste zone utilizatorul poate să decidă dacă măreaște aria reală de armătură adăugând, pe zonele 
selectate, bare individuale sau plase de armătură: 

 

Link îmbunătățit cu ARCHE (Advance Design 2015 SP1) 
În meniul Fișier-Export din Arche Structure se regăsește o nouă comandă „Advance Design”: 

 
Aveți acces la parametrii principali de export (mărimea elementului de discretizare, condiții de rezemare...), iar 
Advance Design poate porni automat după ce modelul Arche a fost exportat în fișier GTCx: 
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Modele ce provin din Arche Structure pot fi importate din meniul Fișier - Import - Arche Building Structure: 

 
La import, Advance Design va crea câte un sistem corespunzător fiecărui nivel:  

 
 
Elementele nu sunt grupate în sub-sisteme. În schimb, acestea au o denumire specifică (stâlp, grindă, placă 
etc.).  
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Familiile definite în modelul Arche Structure vor fi exportate ca roluri în Advance Design:  

   

Link îmbunătățit cu modulele ARCHE (Advance Design 2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 creează o legătură rapidă către modulele de armare: ARCHE Grindă, ARCHE Stâlp, 
ARCHE Fundație și ARCHE Perete. 

Dacă elementul exportat deține informații despre „Nivel”, atunci în schița de armare creată în Arche această 
informație va fi afișată.  
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Logo-ul Advance Design va fi afișat în schița de armare ARCHE. 

 
Dacă grinda exportată are opțiunea „Încovoiere simplă” activată, forța axială nu va fi considerată la export.  

 
Dacă grinda exportată este dispusă între doi pereți, proprietatea corespunzătoare din Arche Grindă va fi 
activată automat: 
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Grinzile continue exportate din Advance Design către Arche Grindă nu vor avea activată opțiunea „Fără 
redistribuire”, deoarece acest efect nu este oricum condsiderat în calculul FEM: 

 
Dacă este necesar, o înfășurătoare a cazurilor de încărcare din modelul Advance Design poate fi exportată 
către Arche Grindă: 
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Afișarea încărcărilor variabile (Advance Design 2015 SP1 & SP2) 
 În versiunea Advance Design 2015 intensitatea încărcărilor variabile era afișată cu valoarea și 

coeficienții de variație corespunzători, fiind dificil de înțeles: 

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

în fiecare colț 

 

 

 

Acest mod de afișare este mult mai 
ușor de înțeles, dar poate fi ambiguu 
atunci când există un număr mare de 
încărcări. 

 

 În Advance Design SP2, modul de afișare este optimizat. Acum, Advance Design afișează doar 
valorile diferite (astfel se reduce semnificativ numărul de valori afișate): 
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Exportul desenelor și a rezultatelor în format DXF (Advance Design 2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 permite utilizatorului să exporte în fișiere DXF: 

 desenele de armare 
 rezultate memorate în post-procesare 

Fișiere DXF pot fi create automat din fereastra de armare, o dată ce utilizatorul activează opțiunea în dialogul 
de ipoteze specifice calculului elementelor din beton armat 

 
În mod similar, utilizatorul poate salva în format DXF doar anumite desene de armare, direct din dialogul de 
armare, utilizând comanda „ Export DXF”: 

 
Fișierele DXF sunt salvate în directorul <document> al modelului curent. 
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Fiecare bară de armătură (bare inferioare, bare superioare, etrieri...), precum și extrasul de bare de armătură 
fac parte din layere specifice. 

 
Rezultatele memorate în post-procesare pot fi exportate, la rândul lor, în fișiere DXF.  

Mai întâi, utilizatorul trebuie să salveze o post-procesare grafică, cu rezultate afișate sub formă de:  
 Culori pentru elementele liniare 
 Isolinii pentru elemente plane.  

Comanda de export în DXF este disponibilă pe meniul contextual clic-dreapta, pe fiecare din post-procesările 
salvate în Pilot. 

 
În fișierul DXF creat, modelul descriptiv și rezultatele vor fi dispuse în layere separate.  

  



Noutăți în Advance Design 2016 
 

 49 

Pot fi exportate mai multe post-procesări: 

 
În acest caz, doar un singur fișier DXF este creat, iar rezultatele sunt dispuse în layere corespunzătoare:  
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Îmbunătățiri în ceea ce privește exportul rezultatelor DXF (Advance Design 2015 SP2) 
 

Advance Design 2015 SP1 permitea utilizatorului să creeze fișiere .DXF din:  
 planuri de armare; 
 vederi de exploatare.  

 
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”. 
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Îmbunătățiri la exportul în format .TXT (Advance Design 2015 SP2) 
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”: 

 
 

Câteva dintre cele mai importante îmbunătățiri: 
 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 (AD2015 SP2) 
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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VALIDARE 
 

Ca și în cazul versiunilor anterioare și această versiune, Advance Design 2016, a trecut printr-un amplu proces 
de validare. 

Acest proces presupune validarea automată a 606 teste, fiecare dintre acestea conținând un raport detaliat de 
validare.  

Raportul de validare sintetic: 

  
 

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



 

 

 


