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Hotfix-ul 1 pentru Advance Design 2019 R2 include o serie de îmbunătăţiri şi corecţii care 
sunt rezumate în acest document. 
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DIVERSE ÎMBUNĂTĂŢIRI ŞI CORECŢII 

 

1: AMELIORAREA SCALĂRII ÎN CAZUL DEPLASĂRILOR PENTRU 
DEFORMATELE ÎN FLAMBAJ GENERALIZAT 

Valorile de deplasare a modurilor proprii de flambaj (rezultate din analiza de flambaj 
generalizat) sunt acum scalate în mod corect. În plus, o problemă cu un semn inversat 
pentru o astfel de deplasare a fost, de asemenea, corectată. (#18472) 

2: ELIMINAREA LIMITĂRII NUMĂRULUI DE ZONE DE ARMARE PE 
ELEMENTELE DE SUPRAFAŢĂ 

Limita impusă numărului de zone care pot fi adăugate în timpul definirii zonelor de armare pe 
elementele de suprafaţă a fost eliminată. Anterior, limita fusese stabilită la 10 zone. (UK: 
CAS-83598-T3S5Z6-5672) 

3: CORECTAREA UNEI PROBLEME LEGATE DE O ÎNTRERUPERE 
NEAŞTEPTATĂ A PROGRAMULUI ATUNCI CÂND SE AFIŞA O 
NOTĂ PENTRU ÎNCĂRCĂRI 

A fost corectată o problemă cu întreruperea neaşteptată a programului atunci când se afişa o 
notă a încărcărilor pentru un anumit model. Problema era cauzată de lipsa afişării unui 
avertisment necesar în cazul modelării incorecte a încărcării plane. (#18828) 

4: CORECTAREA UNEI PROBLEME LEGATE DE LIPSA 
REZULTATELOR DE CALCUL PENTRU UN ANUMIT MODEL 

A fost corectată o problemă cu lipsa de rezultate pentru un anumit model. Problema era 
cauzată de faptul că rezultatele expertizei de metal nu erau salvate în situatia în care 
calculele respective erau efectuate doar pentru o parte a structurii. (#18820) 

5: CORECTAREA UNEI PROBLEME CU IMPOSIBILITATEA DE A 
DESCHIDE FIŞIERUL CU UN ANUMIT MODEL 

Pentru un anumit model, fisierul proiectului nu putea fi deschis. Problema era legată de 
vederile de exploatare salvate pe modelul respectiv. (#18809) 

6: MODIFICAREA STĂRII IMPLICITE A OPŢIUNII DE A INCLUDE 
CALCULELE RELATIVE LA CURGERE LENTĂ 

Starea opţiunii „Curgerea luată în considerare”, disponibilă în caseta de dialog "Ipoteze 
Beton armat" (Eurocod) este setată acum în mod implicit pe „Adevărat”, atât pentru noile 
proiecte, cât și pentru proiectele salvate în versiuni anterioare celei din 2019. (#18837) 


