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Noutăți 
 

GRAITEC Advance BIM Designers 
Versiunea GRAITEC Advance 2017 introduce Advance BIM Designers, o nouă colecție de aplicații verticale ce 
oferă posibilitatea de a proiecta elemente din beton armat (stâlpi, grinzi, fundații), îmbinări metalice sau de a 
genera rapid, în mod parametric, diferite tipuri de structuri.  Aceste noi module pot fi utilizate ca aplicații 
individuale sau în sistem multi-platformă împreună cu Autodesk Revit® sau Graitec Advance Design. Astfel, 
utilizatorii beneficiază de avantajele tehnologiei BIM în dezvoltarea proiectelor. 

 
Versiunea 2017 oferă posibilitatea de a include aceste module direct în interfața programului de calcul Advance 
Design. Cu ajutorul Advance BIM Designers, utilizatorii pot proiecta în mod automat elemente structurale, pot 
genera planuri de armare pentru elementele din beton armat, pot crea rapoarte de calcul complete cu referire la 
fiecare etapă de calcul.  

 

 

Din versiunea 2017, ribbon-ul ”Design” devine activ în momentul în care modulele BIM Designers sunt activate.  

 
Modul ”Design” disponibil acum în Pilot, activează modulele Advance BIM Designers și afișează o listă cu toate 
elementele ce pot fi calculate folosind noua tehnologie BIM Designers.  
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Puteți acoperi întregul proces de proiectare utilizând Advance Design 

 

 
 

IMPORTANT! În versiunea 2017 modulele BIM Designers sunt implementate în sistem ”pre-release”, 
ceea ce înseamă că utilizatorii au posibilitatea de a testa această nouă tehnologie.  
Versiunea oficială a acestor module va fi lansată oficial o dată cu versiunea 2017 R2. 
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Acest document oferă o perspectivă generală asupra modalităților de lucru, utilizând BIM Designers. Puteți găsi 
mai multe informații în secțiunea Ajutor a fiecărui modul, disponibile direct în ribbon-ul "Design" 

 
 

Aici sunt descrise funcționalitățile modulelor BIM Designers utilizate pe platforma independentă, pe platforma 
Advance Design sau Autodesk Revit® 
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Fluxul de lucru Advance Design - Advance BIM Designers 
Timpul necesar pentru proiectarea elementelor este redus semnificativ deoarece toate ipotezele de calcul pot fi 
transferate din Advance Design către Advance BIM Designers: geometrie, acoperire cu beton, ipoteze de calcul 
la foc, lungimi de flambaj etc. Eforturile obținute din analiza FEM sunt transferate către Advance BIM Designers.  

Există două modalități distincte de utilizare pentru BIM Designers împreună cu Advance Design: 

• Utilizând noile module de proiectare direct în Advance Design: în acest caz, utilizatorul poate începe 
proiectul în Advance Design pentru a rula analiza cu element finit pentru a determinare starea de 
eforturi în elemente; ulterior, se pot utiliza modulele integrate BIM Designers 

 
• Începerea proiectului în Advance Design, calculul cu element finit și exportul elementelor structurale 

către modulele ce rulează pe platforma independentă. Acest flux permite lucrul mai multor ingineri 
proiectanți, simultan, pe același proiect: în timp ce unul dintre aceștia lucrează în Advance Design, 
altcineva poate dimensiona elementele direct în BIM Designers pe paltforma independentă: 

 
Există și alte posibilități de utilizare a BIM Desingers împreună cu platforma Autodesk Revit® : 
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Printr-o tehnologie inovatoare se pot atribui pentru fiecare element din Advance Design (stâlp, grindă, fundație) 
șabloane de proiectare utilizate în Advance BIM Designers. Aceste șabloane includ ipoteze de calcul specifice 
și sunt aplicate automat atunci când un element este încărcat în Advance BIM Designers.  

 
În anumite situații, utilizatorul nu generează toate combinațiile necesare pentru proiectarea unui element direct 
în Advance Design. Pentru a asigura toate combinațiile necesare pentru proiectarea unui element, acestea au 
fost definite direct în Advance BIM Designers, prin intermediul dialogului de încărcări și combinații 
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Elemente din beton armat 
După terminarea analizei FEM, utilizatorului poate deschide orice element direct din model utilizând comanda 
din meniul contextual ”Deschide cu BIM Designers”. 

Trei tipuri de elemente din beton poate fi calculate folosind Advance BIM Designers: fundații (continue și 
izolate), grinzi și stâlpi. 

  

  
Un pas important înainte de a începe procesul de proiectare este de a defini ipotezele de calcul. 

Ipotezele de calcul pot fi structurate pe două niveluri: 

 Ipoteze de calcul după norma de proiectare (Ipoteze de calcul) 
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 Prevederi constructive pentru dispunerea automată a barelor de armătură în interiorul elementelor de beton 
armat (Ipoteze de armare) 

 
Ambele tipuri de ipoteze depind de norma de proiectare utilizată (Eurocoduri cu anexele naționale specifice, 
coduri de proiectare americare sau canadiene). 

Atunci când toate ipotezele sunt bine definite, utilizatorul poate calcula modelul. Advance BIM Designers va 
genera în mod automat armătura necesară corezpunzătoare eforturilor ce au fost preluate din Advance Design. 
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După ce armătura a fost generată, utilizatorul are în continuare la dispozitie diferite opțiuni de a ajusta soluția 
propusă. Soluția de armare poate fi modificată cu ușurință prin adăugarea/eliminarea unor bare de armătură; 
ulterior, se poate efectua dacă noua arie de armătură respectă condițiile minime.  

Soluția de armare inițială poate fi regenerată utilizând opțiunea "Reface din calcule". 
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Rezultat:Tab-ul Rezultate calculate 
Pentru fiecare tip de verificare, în dialogul ”Rezultate calcul” sunt indicate nivelul de solicitare, eforturi capabile, 
combinații de dimensionare ... 

 
După ce elementul a fost calculat, utilizatorul poate afișa desenul pe ecran, îl poate tipări sau îl poate salva pe 
disc.  

În planul de armare, programul crează automat extrasul de bare de armătură, cartușul cu informatiile despre 
proiect și elementul calculat.  
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Note de calcul Advance BIM Designers 
Una dintre funcționalitățile importante din Advance BIM Designers o reprezintă posibilitatea de generare 
automată a rapoartelor de calcul. 

Utilizatorii pot previzualiza notele de calcul cu ajutorul Report Designer sau le pot exporta în fișiere DOC sau 
PDF.  

  

Sincronizare Advance BIM Designers - Advance Design 
Există diferite motive pentru care geometria sau materialul unui element ar putea fi modificate în Advance BIM 
Designers. 

Utilizatorul poate opta pentru a transfera toate aceste modificări înapoi către Advance Design sau poate alege 
să le păstreze doar în Advance BIM Designers. Dacă utilizatorul alege să transfere aceste modificări înapoi în 
Advance Design, calcul FEM va fi invalidat.  

Pentru situațiile în care utilizatorul dorește să refacă analiza FEM, dar dorește, în același timp, să păstreze 
setările efectuate în Advance BIM Designers, este disponibilă opțiunea „Variantă” în „Setări proiect” 

 
Prin utilizarea acestei opțiuni, utilizatorul poate salva versiuni diferite a aceluiași element calculat cu BIM 
Designers, pentru diferite situații de proiectare. Fișierele sunt salvate în directorul „Design” al fiecărui proiect. 
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Modulul Steel Connection Designer 
Advance Design 2017 permite calculul îmbinărilor metalice, utilizând un modul specific din colecția Advance 
BIM Designers: Modulul Steel Connection Designer. 

Îmbinările trebuie să fie definite direct în modelul descriptiv din Advance Design înainte ca acestea să fie 
exportate pentru calcul în Steel Connection Designer. 

În această versiune, în conformitate cu Eurocodul 3, se pot efectua diferite tipuri de verificări pentru pentru 3 
tipuri de îmbinări specifice: placă de bază, îmbinare grindă-stâlp și îmbinare grindă-grindă cu placă de capăt și 
vută. 

Placă de bază 
Această îmbinare este creată sudând o placă metalică la capătul inferior al stâlpului conectat la fundații prin 
ancore. Îmbinarea poate include mai multe șaibe de rigidizare, pene de fixare sau ancoră de forfecare. 

 
 

Îmbinare grindă-stâlp cu placă de capăt 
Îmbinarea este folosită pentru a conecta o grindă de un stâlp. Îmbinarea de preluare a momentului creează 
suport suplimentar (suduri, plăci, rigidizări). 
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Coamă de acoperiș 
Îmbinarea este folosită, de obicei, pentru grinzi de acoperiș. Este formată din două grinzi îmbinate cu plăci de 
capăt prinse cu șuruburi și având vute atașate în partea de jos. Vutele sunt create din grinzi sau din plăci. 

 
 

Particularizarea geometriei 
Utilizatorul poate particulariza fiecare element al îmbinării folosind butoanele din fereastra „Geometrie”. De 
exemplu, utilizatorul poate defini geometria plăcilor și rigidizărilor, selecta materialul elementelor sau selecta 
configurația șuruburilor/plăcilor. 
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Modulul Structure Designer 

 
O nouă funcționalitate disponibilă în Advance Design 2017 este Steel Structure Designer, o aplicație foarte utilă, 
dispunând de o gamă largă de șabloane pentru tipuri de structuri și instrumente ce permit utilizatorilor să 
configureze structuri metalice complete în doar câteva secunde. 

Printre cele mai importante funcționalități din Steel Structure Designer se numără: 
 Definirea numărului de niveluri, a numărului de travei de pe fiecare nivel și a numărului de rânduri de pe 

fiecare travee 
 Posibilitatea de a edita deschiderea și înălțimea cadrului, tipul de acoperiș, numărul de grinzi, înclinarea 

și alinierea 
 Alinierea stâlpilor de fronton și ajustarea contravântuirilor laterale, a riglelor laterale și a panelor 
 Crearea contravântuirilor pentru acoperiș și a acoperișurilor curbe 
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Funcția Grid Control 

 
Advance Design 2017 vine cu un mod nou de a modifica proprietățile fiecărui tip de element din model: Grid 
Control. În versiunea 2017 utilizatorul poate accesa doar geometria modelului: numele elementului, sistemul, 
tipul, poziția geometrică, materialul, relaxările, proprietățile încărcărilor și al reazemelor. 

 
Atunci când stabilește ce proprietăți sunt afișate în Grid Control, utilizatorul poate salva un template pentru 
reutilizarea filtrelor de selecție în alte modele.  

Toate proprietățile afișate pot fi modificate direct în Graitec Grid Control sau informațiile pot fi exportate în 
Microsoft Excel și modificate utilizând comenzile din Excel. Apoi, utilizatorul poate actualiza modelul din 
Advance Design: 

 
 

Notă:  În versiunile viitoare ale Advance Design, această nouă funcționalitate va fi extinsă și pentru rezultate. 
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Noi grupuri de încărcări pentru generatorul de încărcări mobile 
Generatorul de încărcări mobile implementat în Advance Design 2016 SP1 a fost îmbunătățit.  

Acum, acesta include 3 grupuri suplimentare de încărcări, definite în EN1991-2 (Secțiunea 4):  

• Grupul 2: Convoi de calcul 1 cu încărcări orizontale 

• Grupul 3:Trotuare și piste de cicliști 

• Grupul 4: Încărcări din aglomerare de persoane 

 
 

Grupul de încărcare 2 
Grupul de încărcare 2 este o combinație între: 

 Convoiul de calcul 1 (sistem TS + încărcare uniform distribuită) 
 Încărcări orizontale 

− Încărcări longitudinale (accelerare sau frânare) 
− Încărcări centrifugale 

 
 

Notă:  Încărcările centrifugale sunt generate numai pe benzi de circulație curbe.   
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Atunci când încărcările din trafic sunt setate pe Grupul 2, fereastra „Definire carosabil” poate detecta automat 
benzile de circulație și zonele rămase, pentru a genera încărcările corespunzătoare. 

 Benzi de circulație 

 

 Trotuare sau piste de 
cicliști 

Zonele rămase 

 

Notă:  Grupul 2 nu implică încărcări pe trotuare și piste de cicliști, prin urmare, butonul „Auto” este estompat.  
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Încărcări uniform distribuite pe benzi de circulație și pe zona rămasă 

 

 
Sisteme TS pe benzi de circulație 

 

 
Forțe de accelerare pe benzi de circulație 
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Grup de încărcare 3 

Grupul 3 este format din încărcarea uniform distribuită pe trotuare sau piste de cicliști.   

 
Atunci când încărcările din trafic sunt setate pe Grupul 3, fereastra „Definire carosabil” poate detecta automat 
trotuarele și pistele de cicliști, pentru a genera încărcările corespunzătoare.  

 

 
Încărcări uniform distribuite pe trotuare și piste de cicliști 
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Notă:  Trotuarele sunt definite prin crearea unei benzi de circulație și activarea proprietății „Trotuar”.  

 

Grup de încărcare 4 
Grupul de încărcare 4 este o combinație între: 

 Convoiul de calcul 4 (încărcări din aglomerare de persoane), care este o încărcare uniform distribuită 
de 5 kN/m3 

 Încărcări pe trotuare și piste de cicliști 
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Utilizatorul trebuie să definească un panou de trafic pentru a specifica zona în care va fi aplicată încărcarea din 
aglomerare de persoane.  

 
Atunci când încărcările din trafic sunt setate pe Grupul 4, fereastra „Definire carosabil” poate detecta automat 
trotuarele și pistele de cicliști, precum și zonele rămase, pentru a genera încărcările corespunzătoare. 

 

 
Încărcări din aglomerare de persoane pe carosabil și încărcări uniform distribuite pe trotuare 
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Alte îmbunătățiri în definirea benzilor de circulație 
 Un parametru „Rază” a fost adăugat la proprietățile benzilor de trafic, pentru a permite definirea 

elementelor curbe (#16917).  

 
 

Posibilitatea de dezactivare a unul element  
Advance Design 2017 permite utilizatorului să dezactiveze pentru calcul unul sau mai multe elemente, fără a le 
elimina din model.  

Acum, utilizatorii pot încerca cu ușurință mai multe configurații de clădiri, fără a fi necesar să creeze mai multe 
modele. 

O nouă proprietate „Stare activă” a fost introdusă în fereastra de proprietăți a elementelor structurale: 
 elemente liniare 
 elemente plane 
 reazeme 

 
 

Atunci când este activ (stare implicită), elementul este luat în calcul în modelul de analiză.  
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Atunci când este inactiv, toate proprietățile elementului sunt blocate și devin inactive.  

 
Deși elementul este încă vizibil în modul Model, acesta nu mai va fi afișat în modul Analiză.  

 
 

Note: 1. Greutatea proprie a elementelor inactive nu este luată în calcul în modelul de analiză. 

 2. Noua caracteristică „Stare activă” nu este compatibilă cu calculul pe etape, deoarece calculul pe 
etape în Advance Design nu permite adăugarea sau eliminarea elementelor între două etape. 
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Mod de lucru simplificat pentru definirea elementelor rigide 
Advance Design 2017 simplifică procesul prin care utilizatorul definește elementele rigide într-un model.  

O nouă intrare „rigid" este acum disponibilă pentru tipul de element liniar: 
 

 

Când este selectată, elementului liniar i se vor aloca automat: 
 o secțiune RIGID 
 materialul RIGID 

 
Materialul „Rigid" este un material din baza de date Advance Design cu rigiditate mare, dar fără densitate. 
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Secțiunea „RIGID” este o secțiune din baza de date Advance Design cu suprafață și inerție foarte mari.  

 
Definirea unui element ca element rigid dezactivează automat proprietățile de discretizare, asigurând lipsă 
nodurilor intermediare-a lungul elementului rigid.  
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Informații suplimentare în tooltip pentru elemente plane 
Unele proprietăți ale elementelor plane, cum ar fi definirea detaliată a discretizării, se referă la laturile 
elementului.  

 
Totuși, numerotarea fiecărei laturi nu putea fi afișată.  

Numerotarea laturilor elementului este acum dată în indiciu, între paranteze, atunci când treceți cu cursorul 
peste orice latură a elementului plan.  
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Extinderea/restrângerea informațiilor în lista de proprietăți 
Utilizatorul nu mai trebuie să facă clic exact pe simbolul „+” pentru a restrânge sau extinde o serie de proprietăți.  

 
Prin clic în orice loc pe bara gri veți afișa sau ascunde proprietățile corespunzătoare.  

 
 

 

  

 

 



Noutăți Advance Design 2017 

 31 

Diverse îmbunătățiri și corecții 
 

ADVANCE Design 2017 aduce peste 120 de îmbunătățiri și corecții. 

Aplicație generală 
 Îmbunătățire: acum este posibil să deselectați un element în pilot prin clic stânga pe acesta în timp ce 

apăsați tasta CTRL (#14123).  
 Corecție: legenda pentru secțiune este acum corect afișată (#17001). 

CAD 
 Îmbunătățire: secțiunea „Funcții CAD” a ribbonului „Modelare” include acum iconițe pentru funcțiile 

Simetrie și Rotație (#16951).  

 
 Îmbunătățire: fereastra „Extrudare” nu se închidea în urma unei solicitări ilogice din partea utilizatorului 

(de ex. element în planul XZ de extrudat în jurul axei Y) (#16820). 
 Îmbunătățire: golurile pot fi acum extinse folosind punctele de acroșare (#16636). 

 

Generatorul climatic 
 Corecție: factorul structural CsCd se aplică acum pe obstacole (#16706).  
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 Corecție: eforturile din vânt lipseau pe obstacolele sprijinite de o copertină cu două pante (#16550).  

 
 Corecție: mai multe panouri cu pantă < 5° sunt acum corect identificate drept acoperișuri plane 

(#16432).  

 
 Corecție: zona G lipsea de pe acoperișurile plane cu obstacole (#16706).  
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Post-procesare 
 Îmbunătățire: două tipuri noi de înfășurătoare au fost adăugate în fereastra înfășurătoarei cazurilor de 

încărcare.  

 „Max concomitent (algebric)” stochează valorile maxime (cele mai mari valori pozitive), iar „Min 
concomitent (algebric)” stochează valorile minime (cele mai mici valori negative) (#16407).  

 
 

 

Max algebric 
 
 
 
 
 
 
Min algebric 

Pe o grindă cu 2 deschideri, aceste înfășurători pot folosi la obținerea momentelor critice pe reazeme și în deschidere 
 

 Corecție: rezultatele nu erau disponibile dacă numele fișierului conținea un caracter „ .” (de exemplu, 
test..fto”) (#16728).  

Note de calcul 
 Corecție: tabelul „Descrierea regulilor” acum afișează corect normele definite de utilizator în fereastra 

Descrierea regulilor (#15645).        
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Analiză beton armat 
 Corecție: comanda „Configurare Scală de culori” nu funcționa corect pe valorile ariilor de armătură 

(#16263).  

 
 Îmbunătățire: fereastra de armare a fost reproiectată pentru a permite mai mult spațiu pentru definiție 

pe zonă și pe bare (#16803).  

 
 Corecție: rezultatele de element finit din nota de calcul nu țineau cont de opțiunea „Rezultate la fața 

elementului” atunci când aceasta era activată (#16752).  
 Îmbunătățire: opțiunea „Delta Ays (Ays teor-Ayb real)-” a fost adăugată la lista de rezultate „Armătură 

Reală” disponibile. Această opțiune evidențiază zonele supra-armate de pe model (cu valori negative) 
(Ref. 16795).  
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Analiza Metal 
 Îmbunătățire: rolurile implicite au fost actualizate pentru a include parametrii Eurocode 3 „Imperfecțiuni 

globale” (#16995). 

 
 Îmbunătățire: fereastra „Flambaj lateral” Eurocode 3 permite acum utilizatorului să introducă valori 

zecimale, de exemplu, „0.5” sub forma „.5” (#16607) 
 Corecție: tabelul „Stoc de profile” din rezultatele „Analiză Metal” nu mai este gol (#16815).  

 
 Corecție: Valoarea zvelteței este acum corect calculată conform AISC (#16960). 
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Import / Export 
 Îmbunătățire (pentru Franța și România): acum, momentul perpendicular pe planul peretelui poate fi 

luat în calcul la exportul din Advance Design 2017 în ARCHE Shear Wall (#16883). 

 
 Corecție: Valoarea de decalaj pentru un element liniar este acum corect transferată în Autodesk 

Advance Steel prin .smlx (#16981). 
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