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Opţiuni noi şi îmbunătățiri 
 
Advance Design 2019 introduce câteva caracteristici noi şi îmbunătățiri rezumate în capitolele de mai jos.   

Calcul Elemente Finite – Actualizare a motorului de calcul CM2 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Calcule mai rapide - suportă utilizarea nucleelor de procesoare multiple în timpul calculului EF. 

 
Advance Design 2019 include o versiune actualizată a soluţiei de analiză EF (Analiza cu Elemente Finite). 
 
Majoritatea modificărilor conținute în această actualizare va permite diferite opțiuni pentru o dezvoltare 
ulterioară. Pornind de la versiunea actuală a Advance Design, noua soluţie de analiză permite calcule mai 
rapide datorită faptului că suportă procesoare multi-nucleu în timpul analizei EF. 
 
Reducerea timpului de calcul depinde de mulți factori și poate fi diferită în funcţie de modelul calculat și/sau de 
tipurile de analiză efectuate. Timpul total de calcul poate scădea considerabil. 

 
 

Notă:  Timpul total de calcul include multe componente, cum ar fi timpul necesar pregătirii modelului (inclusiv 
discretizarea), timpul calculului EF și timpul asociat salvării rezultatelor pentru elementele individuale ale modelului. 
Resursele PC-ului au, de asemenea, un impact considerabil asupra timpului de calcul: procesorul însuși (numărul 
de nuclee și influența viteze de functionare), memoria de operare, precum și tipul și viteza hard disk-ului. 

 

Expertiză Metal – analiza de ordinul doi cu flambaj lateral a grinzilor cu imperfecțiuni 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Metodă de calcul avansat - analiză de ordinul doi a flambajului lateral; 

 Proiectare elemente cu o varietate mai largă de secțiuni. 

 
Începând cu versiunea Advance Design 2019, este disponibil un nou modul de analiză pentru evaluarea 
stabilităţii elementelor. 
  
Acest modul imbunatatit va efectua o analiză detaliată a elementelor individuale în timpul secvenței de expertiză 
metal, luând în considerare următoarele: 
 

 Imperfecțiunile, prin introducerea unei scalări a modului dominant ca deformare inițială; 

 Efectele torsionale de răsucire împiedicată prin introducerea unui al 7-lea grad de libertate; 

 Excentricitatea sarcinilor, prin luarea în considerare punctul de aplicare pe secțiune; 

 Condițiile  de rezemare și blocajele laterale prin introducerea unor arcuri centrice sau excentrice 
atât nodale cât și continue de-a lungul elementului; 

 Efectele răsucirii geometrice a  elementului, prin efectuarea unei analize de ordinul doi. 
 
Această nouă regulă de proiectare poate fi aplicată în condiții de siguranță pentru o gamă largă de tipuri de 
secțiuni, în special cele predispuse la  tensiuni de deplanare din torsiune considerabile, cum ar fi secțiunile 
deschise (profile I, U...).  
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Definirea problemei 
 
Eurocodul 3 nu oferă foarte multe informații în ceea ce priveşte luarea în considerare a  deplanarii din 
torsiune în proiectarea elementelor din oțel. 
 
Deplanarea din torsiune este o deformaţie ce apare sub efectul torsiunii uniforme, în moment ce răsucirea 
poateavea efectul ca secţiunea sa nu mai ramana plană. 
 
 

 
Vizualizarea în plan a unei profil cu secţiune I supus torsiunii 

(sursă: Design of steel beams in torsion – SCI Publication P385) 

 
Nu toate geometriile sunt afectate în egală măsură de deplanarea din torsiune: efectele pot fi neglijate de obicei 
în  cazul secțiunilor solide sau al secțiunilor tubulare închise, așa cum se prevede la §6.2.7 (7) din EN1993-
1-1.  
 

 
 
Cu toate acestea, deplanarea din torsiune va avea un efect mult mai semnificativ asupra secțiunilor deschise, 
cum ar fi secţiunile I, H sau U, care sunt predispuse la unghiuri mai mari de răsucire, flanșele lor rotindu-se în 
direcții opuse și chiar flambând.  
 

 
Torsiune cu deplasare a unei secţiuni I 
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Prin urmare, pentru secțiuni cum ar fi profilele I sau U, deformarea produsă de momentele de răsucire nu poate 
fi neglijată. 
 
Desigur, nu toate secțiunile I sunt supuse unor momente de răsucire, deoarece evitarea momentelor de 
răsucire în cazul secțiunilor deschise este o practică obișnuită ori de câte ori este posibil. 
 
Prin urmare, profilele I au de obicei o încărcare centrică (încărcarea este în linie cu centrul de forfecare al 
secțiunii). În acest fel, momentele de răsucire și deformările deplanării din torsiune rezultate în urma lor 
sunt evitate, iar stabilitatea elementului poate fi evaluată prin regulile de expertiză furnizate în mare măsură de 
Eurocodul 3. 

 

 
Secţiunile I cu încărcare centrată nu sunt predispuse la răsucire împiedicată. 

 
Cu toate acestea, alte secțiuni deschise, cum ar fi profiele U, vor fi afectate de răsucire datorită geometriei lor. 
Într-adevăr, poziția centrului de forfecare (situat în afara secțiunii) face imposibilă alinierea încărcării cu centrul 
de forfecare. 
 

 
Profilele U sunt predispuse la răsucire împiedicată din cauza poziţiei centrului de forfecare  

 
Încărcările aplicate excentric vor provoca aşadar torsiune. 
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Aceasta va avea ca efect rotația și deplanarea din torsiune a secţiunii, iar efectele vor fi chiar mai mari în 
cazul unei analize de ordinul al 2-lea, în care se va putea observa chiar şi flambarea flanșelor. 
 
 
Beneficiile metodei 
 
Analiza efectuată de  noul modul de Stabilitate Avansată de la Advance Design 2019 îi eliberează pe utilizatori 
de constrângerile asociate Eurocodului 3, care acoperă în mare măsură secțiunile dublu-simetrice, dar care nu 
oferă o metodă de expertiză pentru secțiunile mono-simetrice încărcate excentric sau chiar pentru cele 
asimetrice. 
Metoda respectă cerințele din EN1993-1-1 (§ 5.2.2 (7) a)), având în vedere că: 
 

 Imperfecțiunile sunt introduse prin scalarea modului propriu dominant, acționând ca o deformare 
inițială; 

 Deformarea de deplanare din torsiune este luată în considerare ca un 7-lea grad-de-libertate; 

 Se efectuează o analiză de ordinul al 2-lea pentru a se asigura luarea în considerare a efectelor 
geometriei deformate a structurii, care ar putea crește, la rândul lor, efectele acțiunilor; 

 Expertiza secțiunii este realizată având în vedere coeficientul de siguranță γM1. 

 

 
 
 
Utilizare 
 
Această nouă metodă de expertiză este potrivită pentru o gamă largă de geometrii, inclusiv:  

 Secțiuni dublu-simetrice; 

 Secțiuni mono-simetrice; 

 Secțiuni asimetrice; 

 Sectiuni variabile (elemente cu secţiune variabilă, vute); 

 Secțiuni cu pereți subțiri (Secțiuni parametrice, ca parte a Profilelor Astor). 

 

Limitări (nu este potrivită pentru): 

 Secțiuni solide; 

 Secțiuni definite de utilizator; 

 Secțiuni compuse (cum ar fi 2L). 

 
 
 Fluxul de lucru al metodei: 
 
Noul solver creează un element echivalent pentru fiecare element structural care urmează să fie analizat, pe 
baza informațiilor primite de la Advance Design:  

 Geometria; 

 Diagramele de forţe și deplasări; 

 Condiţiile  de rezemare. 

 
Geometria elementului (secțiune, material, lungime, etc.) este importată automat din modelul global. 
 
Diagramele forţelor interne și ale deplasărilor sunt convertite într-o schiță de încărcare echivalentă, cu sarcini 
punctuale și distribuite. 
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Condițiile  de rezemare și punctele de blocaj sunt transformate în reazeme și arcuri adecvate.  

 

 
 
 

O analiză modală este efectuată apoi pentru a determina modul propriu dominant corespunzător modului critic 
de  cedare. 
 

 
 

Vectorul propriu este apoi scalat cu un coeficient specificat (de ex., L/800) și este aplicat ca imperfecțiune 
inițială a elementului structural. 
 
In continuare, se efectuează o analiză de ordinul al 2-lea pentru a calcula: 

 7 deplasări și rotații (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, Rw) per nod 

 

 
Unde: 

Tx, Ty și Tz sunt deplasările de-a lungul axelor locale x, y și respectiv z. 

Rx, Ry și Rz reprezintă rotațiile în jurul axelor locale x, y și respectiv z. 

Rw reprezintă  deplanarea din torsiune. 

 

 şi 7 forţe şi momente (Nx, Vy, Vz, Mx, My, Mz, Mw) per nod 
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Unde:  

Nx este forţa normală; 

Vy și Vz sunt forțele  taietoare în direcțiile locale y și respectiv z; 

Mx este momentul de torsiune. Cuprinde momentul de torsiune de ordinul întâi (Mxp), precum și 
momentul de torsiune de ordinul al 2-lea (Mxs); 

My  și Mz sunt momentele de încovoiere în jurul axelor locale y și respectiv z;  

Mw reprezintă momentul de  deplanare din torsiune. 

 

 
Pe baza acestor rezultate, expertiza secțiunii este calculată cu ajutorul: 

 Tensiunii normale σx: se bazează pe forța axiala Nx, pe momentele de încovoiere My și Mz, precum 
și pe momentul de deplanare din torsiune Mw: 

 
 

 Tensiunii de forfecare τ: se bazează pe forțele tăietoare Vy și Vz, precum și pe momentul de torsiune 
Mx (Mx = Mxp + Mxs): 

 
 

 Tensiunii Von Mises σVM: se bazează pe tensiunea normală şi pe tensiunea de forfecare: 

 
 

 
Valorile obținute sunt apoi comparate cu tensiunile limită:  

   

 

Notă:  γM1  este coeficientul parțial de siguranţă a elementelor în condiţii de instabilitate, evaluată prin 
verificările elemetelor, în conformitate cu Eurocodul 3 (§6.1 din EN1993-1-1). Valoarea recomandată 
este de 1,00, dar poate varia în funcție de anexa naţională. 
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Activare în Advance Design 2019 
 
Parametrii de Stabilitate avansată pot fi găsiți în secțiunea Expertiză Metal din fișa de proprietăţi ale 
elementelor. 
 

 
 
 
 

 
 

(1) Selectarea optiunii Ordinul al 2-lea cu  deplanare din torsiune și imperfecțiuni va efectua analiza 
elementelor selectate în timpul secvenței pentru calculul de metal.  

(2) Analiza de ordinul al 2-lea este un proces iterativ și astfel, utilizatorul poate seta numărul maxim de 
iterații. 

(3) Opţiunea Stabilitate – parametri de ordinul al 2-lea îi va permite utilizatorului accesul la un dialog în 
care poate defini diverșii parametri care trebuie luaţi în considerare în timpul analizei elementelor 
selectate. 

 
 
În dialogul de definiție vor fi afișate 4 tab-uri:  

 Resorturi punctuale; 

 Resorturi continue; 

 Imperfecțiuni EC3; 

  Excentricitatea de aplicare a încărcărilor. 
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Resorturi punctuale 
 
Deși caracteristica Stabilitate avansată privește elementul individual, intersecțiile cu celelalte elemente sunt, 
bineînțeles, luate în considerare. 
De fapt, intersecțiile sunt importate ca resorturi punctuale. 
 

 

 
 

The selected member has an intersection with other elements at x = 0.00m and x = 10.00m 

 
Butonul  Deschideri – Auto le permite utilizatorilor să vizualizeze intersecțiile și să modifice funcţionarea 

resorturilor corespunzătoare. 

De asemenea, utilizatorii pot adăuga sau șterge resorturile punctuale din rețea cu ajutorul butoanelor Adăugare 

și Ștergere, sau prin apăsarea butonului Reinițializare. 
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Când este activată, opţiunea „Corecție automată a rigidității” va introduce o rigiditate elastică mică pentru 

gradele de libertate definite în starea “Auto”. Acest lucru va ajuta solver-ul să continue analiza în cazul în care 

rigiditatea unui GDL (Grad de Libertate) dat nu poate fi calculată în mod automat datorită eforturilor mici și / sau 

deplasărilor mari. 

 
Pentru fiecare resort punctual, utilizatorul poate defini starea pentru fiecare dintre cele șapte GDL.  

Tx, Ty şi Tz sunt deplasările de-a lungul axelor x, y şi respectiv z.  

Rx, Ry şi Rz sunt rotaţiile în jurul axelor x, y şi respectiv z. 

Rw  este deplanarea din torsiune.  

 

 
 
Stările disponibile sunt:  

 Liber: permite eliberarea gradului-de-libertate considerat;  

 Încastrat: dezactivează relaxarea pentru gradul-de-libertate considerat (aceasta se traduce printr-o 
rigiditate foarte mare); 

 Auto: permite Advance Design să determine în mod automat dacă gradul-de-libertate este liber sau 
dacă este tratat ca o relaxare elastică (rigiditatea va fi calculată automat de Advance Design pentru 
fiecare combinație); 

 Elastic: definește o relaxare elastică pentru gradul-de-libertate considerat (rigiditatea fiind impusă de 
utilizator). 

 
Când este setat pe Auto, Advance Design poate calcula rigiditatea adecvată a relaxării ca Efort/Deplasare, 
având ca rezultat o valoare de rigiditate pentru fiecare combinație. 
 
Exemplu:  
Dacă „Tx” este setat pe „Auto”, şi presupunând că:  

Fx (forța axială la nodul dat pentru combinația luată în considerare) = 14.4311 kN 
Dx (deplasarea de-a lungul axei x la nodul dat pentru combinația luată în considerare) = 0.00975 cm 

atunci vom  avea rigiditatea corespunzătoare kTx = Fx / Dx = 14,4311 / (0,00975 x 10e-2) = 14,80 kN / m pentru 
combinația respectivă. 
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Avertisment: Prin selectarea stării „Auto”, funcţia „Analiză avansată de stabilitate” va încerca să redea 
condițiile la limită bazate pe diagramele de Eforturi și Deplasări din modelul global. 
Acest lucru poate fi dificil în unele cazuri, deoarece determinarea automată are propriile limitări. 
 
De exemplu, un efort nul pe un anumit nod pot însemna fie că: 

 Gradul-de-libertate (GDL) este liber; 

 GDL este încastrat, dar nicio forţă nu  acţionează în direcţia dată. 

  

Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să seteze manual GDL  libere pe „Liber” ori de câte ori este posibil, 
deoarece funcţia „Analiză avansată de stabilitate” nu permite importul condițiillor la limită definite pe element în 
modelul global. Funcţia „Analiză avansată de stabilitate” poate deduce condițiile la limită numai din diagramele 
de Eforturi și Deplasări importate din modelul global.  
  
De asemenea, le recomandăm utilizatorilor să se asigure că elementul nu prezintă un GDL „Rx” liber la ambele 
capete, deoarece aceasta ar putea duce la o instabilitate numerică dacă nu există niciun alt resort punctual 
intermediar. 
Setarea butonului GDL „Rx" pe „Încastrat" sau simpla activare a opţiunii „Corecție automată a rigidității” poate 
reprezenta o soluție atunci când metoda de detectare „Auto” nu are succes. 
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Proprietatea Poziția cadrului îi permite utilizatorului să definească un resort excentric. 
Excentricitatea se efectuează în direcția z (Fibră superioară, Neutră, Fibră inferioară sau Valoare utilizator). 
 

 
 
Resorturi continue 
 
Tab-ul Resorturi continue îi permite utilizatorului să definească resorturi continue de-a lungul elementului, în 
cazul panourilor de oţel care acționează ca blocaj, de exemplu. 
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Imperfecţiuni EC3 
 
Tab-ul Imperfecţiuni EC3 le permite utilizatorilor să specifice imperfecțiunile. Imperfecțiunile sunt introduse ca 
deformări inițiale. 
Forma lor este dată de modul propriu dominant (modul propriu cu cea mai mică valoare proprie). 
Mărimea lor este dată de scalarea modului propriu cu parametrul-utilizator Factor de scalare. 
 

 
 

 
 
 

Valoarea implicită este setată la L/900.  
Această valoare poate părea inferioară amplitudinii obișnuite a imperfecțiunilor geometrice menţionate în 
Eurocodul 3 (§5.3.2 din EN1993-1-1) deoarece sunt luate în considerare tensiunile reziduale. 
 
Oricum, fiind un parametru-utilizator, această valoare poate fi modificată în funcție de starea de încărcare a 
elementului.  
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 Imperfecţiuni locale; 

 Imperfecţiuni în arc. 

 

 
Imperfecţiuni locale şi în arc (§5.3.2 din EN1993-1-1) 

 
 
De asemenea, utilizatorii pot utiliza factorul de reducere adecvat. 
 
Într-adevăr, conform §5.3.4 din EN1993-1-1, este permis un factor de reducere de 0,5 pentru elementele în 
încovoiere pură dacă modul propriu dominant este cel care guvernează efectele de flambaj lateral. 
 

 
 
Cu toate acestea, utilizarea acestui factor de reducere este de obicei limitat la elementele în încovoiere pură, cu 
efecte de ordinul al 2-lea, deplanarea din torsiune a secțiunii, excentricitate a încărcării în raport cu centrul de 
forfecare și condiții de blocaj lateral (a se vedea clauza 5.3.4 (3) din EN1993-1-1 - AN franceză, de exemplu).  
 
Opțiunea Inclus în deformarea inițială are un impact redus asupra funcţiei de Stabilitate avansată în sine. 
Această opțiune serveşte doar la dezactivarea sau nu a opţiunii Imperfecțiuni locale în arc ... din fișa de 
proprietate a elementului. 

 

 
 

 
Opțiunea Inclus în deformarea inițială activată:  

 înseamnă că Factorul de scalare impus de către utilizator acoperă și imperfecțiunile geometrice (de 
ex. imperfecţiunile locale în arc); 

 presupune de obicei o valoare mai mare a Factorului de scalare (de ex. "L/250"); 
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 Proprietatea Imperfecţiuni locale în arc va fi dezactivată și colorată în gri în fişa de proprietăți a 
elementului pentru a evita generarea de sarcini suplimentare în modelul global. 

 

 
Opțiunea Inclus în deformarea inițială activată: nu este nevoie de simularea imperfecţiunilor în arc cu forţe echivalente 

 
 
Opțiunea Inclus în deformarea inițială dezactivată:  

 înseamnă că deformarea inițială (bazată pe modul propriu scalat) nu acoperă imperfecțiunile 
geometrice (de ex. imperfecţiunile locale în arc); 

 sugerează că imperfecțiunile geometrice (de ex. imperfecţiunile locale în arc) sunt deja luate în 
considerare în modelul global; 

 presupune de obicei o valoare mai mică a Factorului de scalare (de ex. „L / 900”); 

 este necesar ca utilizatorul să activeze opțiunea Imperfecţiuni locale în arc ... în fișa de proprietăți a 
elementului, dacă doreşte ca Advance Design să poată genera forțele echivalente în modelul global. 

 

 
Opțiunea „Inclus în deformarea inițială” dezactivată: utilizatorul are abilitatea să activeze imperfecţiunile geometrice în fişa de proprietăţi 
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Cu alte cuvinte, dacă imperfecțiunile geometrice sunt deja introduse pe modelul global prin forţe 
echivalente, atunci se poate aplica o valoare mai mică a Factorului de Scalare (de ex. „L/900”), deoarece 
tensiunile reziduale sunt luate în considerare în mod explicit (iar opțiunea Inclus în deformarea inițială poate 
rămâme dezactivată).  
 

 
Luarea în considerare a Imperfecţiunilor  geometrice pe modelul global permite un factor de scalare mai mic. (de ex. „L/900”) 

 
 
Pe de altă parte, introducerea imperfecțiunilor geometrice pe modelul global prin forțe echivalente și 
impunerea unui Factor de scalare important (de ex. „L/150”) pentru deformarea inițială bazată pe modul 
propriu ar putea părea excesiv de conservatoare. 

 
Luarea în considerare a Imperfecţiunilor  geometrice şi impunerea unui „Factor de Scalare” mare (de ex. „L/150”) par excesiv de 

conservatoare 

 
 

Partea Variație parabolică a dialogului oferă posibilitatea de a determina o deformare definită de utilizator 
drept imperfecțiune directă. 
În consecinţă, parametrul Factor de scalare va fi dezactivat (colorat în gri), deoarece valorile introduse de 
utilizator sunt deja exprimate în unități de deplasare (de ex. centimetri). 
 

 
 
 
Excentricitate încărcări 
 
Tab-ul Excentricitate încărcări îi permite utilizatorului să definească excentricitatea punctul de aplicare a 
încărcărilor faţă de centrul de forfecare al secţiunii. 
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Acest parametru este crucial deoarece:  

 încărcările aplicate spre exteriorul centrului de forfecare tind să aibă un efect stabilizator; 

 în timp ce încărcările aplicate spre centrul de forfecare au de obicei un efect destabilizator. 

 

                         
Încărcare aplicată spre centrul de forfecare: 

Efect destabilizator 
Încărcare aplicată spre exteriorul centrului de forfecare:  

Efect stabilizator 
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Post-procesare 
 
Fişa de profil 
 
După efectuarea calculului, rezultatele de Stabilitate avansată sunt disponibile în fișa de profil, în tab-ul 
Rezistența secțiunilor. 
 

 
 

Notă:  Tab-ul Stabilitate element este dezactivat, deoarece nu mai este relevant: verificările sunt efectuate cu 
forțele rezultate din analiza de ordinul al 2-lea, în care imperfecțiunile au fost deja incluse. Stabilitatea 
elementelor conform §6.3 nu mai este necesară, după cum se menţionează la §5.2.2 (7) a) din 
EN1993-1-1. 

 

 Tensiunea normală σx se bazează pe efortul normal Nx, momentele de încovoiere My și Mz precum și 
pe momentul de  deplanare din torsiune Mw 

 
 

 Tensiunea de forfecare τ se bazează pe forțele tăietoare Vy și Vz, precum și pe momentul de 
torsiune Mx (Mx = Mxp + Mxs): 

 
 

 Tensiunea Von Mises σVM se bazează pe efortul normal şi pe tensiunea de forfecare: 

 

 
Valorile obţinute sunt ulterior comparate tensiunilor limită:  

   

 
Rezultatele Factorului de încărcare critică indică valoarea proprie dominantă (αcr).  
αcr > 1.00 asigură un element stabil din punct de vedere numeric. 
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De asemenea, factorul de încărcare critic conduce la efortul axial critic (Ncr) și la momentul de încovoiere 
critic (Mcr) prin amplificarea eforturilor de ordinul întâi. 
 
Aceste rezultate sunt disponibile şi în fişa detaliată de profil: 
 

 
 
 
Rezultate Expertiză metal - Bara de instrumente 
 
O nouă opţiune „Analiză avansată de stabilitate” este acum disponibilă în rezultatele expertizei metal pentru a 
permite afișarea următoarelor:  

 Nivel de solicitare – tensiune normală σ,x; 

 Nivel de solicitare – tensiune de forfecare τ; 

 Nivel de solicitare – tensiune Von Mises σ,vm. 

 

 
 
Curbe de rezultate 
 
Introducerea a două opţiuni noi din dialogul Curbe de rezultate oferă posibilitatea afişării: 

 Diagramelor de eforturi şi momente de ordinul al 2-lea (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, Mw) 

 Deplasărilor şi rotaţiilor de ordinul al 2-lea (Dx, Dy, Dz, Rx, Ry, Rz, Rw). 
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            Eforturi de ordinul al 2-lea                                          Deplasări de ordinul al 2-lea 

 
 
Concluzie 
 
Cu acest nou instrument, Advance Design 2019 permite verificarea oricărei forme de secțiuni, chiar și a 
profilelor mono-simetrice sau asimetrice, care sunt utilizate pe scară largă în domeniul construcțiilor dar care nu 
sunt acoperite de norme. 
Rezultatele obținute prin această metodă s-au dovedit a fi sigure, fără a fi conservatoare în mod inutil. 
 
 
Bibliografie 
[1] Rolf Kindmann, Matthias Kraus, Steel Structures Design using FEM   
[2] Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel – Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri 
[3] Herrn em. Univ.-Prof. Dr.-Ing.habil. Joachim Lindner zur Vollendung seines 70. Lebensjahres gewidmet, 
Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading 
[4] L. Simões da Silva, C. Rebelo şi L. Marques, Application of the general method for the evaluation of the 
stability resistance of non-uniform members 
[5] Y. Galéa, Moment critique de déversement élastique de poutres fléchies. Présentation du logiciel LTBeam, 
Revue Construction métallique n°2-2003 
[6] A F Hughes, D C Iles, A S Malik, Design of steel beams in torsion (SCI Publication P385) 
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Posibilitatea de a defini legături între GDL pe modelul descriptiv 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Modelare simplă - permite definirea legăturilor dintre gradele de libertate pe modelul descriptiv 

 Control mai bun - legăturile nu se pierd în timpul refacerii modelului de calcul. 

 
Advance Design 2019 introduce o nouă metodă de definire a legăturilor dintre gradele de libertate, direct în 
stadiul pregătirii unui model descriptiv. Un mare avantaj al acestei soluții este că menține această definire în 
timpul creării și modificării modelului de calcul. 
 
Acest lucru se aplică în cazul a trei tipuri de legături disponibile în Advance Design:  

 Legătură GDL (legătură master-slave; conexiune rigidă între un nod definit ca master și alte noduri 
definite ca „slave”); 

 Legătură elastică (între două noduri); 

 Blocaj GDL (restricții pentru blocarea gradului de libertate în translaţie şi/sau rotație în direcțiile dorite 
pe un anumit nod). 

 
 

 
Pentru a accesa definițiile legăturilor, utilizați pictogramele din ribbon-ul Obiecte. 
 

 
 
În timpul definirii legăturilor prin indicarea grafică a punctelor, se poate selecta orice punct din spațiul 3D. Toate 
punctele indicate sunt transferate modelului analitic ca puncte obligatorii în definirea discretizării. Vă rugăm să 
rețineți că numai punctele definite pe elemente liniare sau plane sunt luate în considerare pentru definirea 
discretizării. Dacă punctul selectat nu se află pe un element liniar sau plan, el este ignorat în timpul generării 
discretizării elementelor finite. 
Legăturile definite sunt prezentate în structura Modelului din Pilot: 
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Toate legăturile definite pe modelul descriptiv sunt disponibile automat în modelul analitic. 

 

  
Legătură master-slave (între partea superioară a stâlpului și extremitățile grinzilor) definit pe modelul 

descriptiv și efectul său asupra modelului de calcul. 

 

Definirea legăturilor pe modelul analitic este disponibilă în continuare. Totuși, vă rugăm să rețineți că legăturile 
definite pe modelul analitic nu sunt salvate în modelul descriptiv. 

 

Totuşi, este necesar să se ia în considerare comportamentul diferit al legăturilor în cazul acestor modele: 

 

 Legăturile definite pe modelul descriptiv: 

 definire prin indicare grafică a punctelor; 

 legăturile nu se modifică atunci când este recreat modelul analitic; 

 legăturile pot fi copiate / deplasate. 

 

 Legăturile definite pe modelul analitic:  

 definire prin indicare grafică a punctelor sau pe selecţia de noduri existente; 

 legăturile sunt disponibile doar pe modelul analitic (nefiind salvate în modelul descriptiv); 

 legăturile definite pe selecţia de noduri existente sunt șterse în timpul re-discretizării; 

 legăturile definite prin indicare grafică a punctelor sunt păstrate în timpul refacerii discretizării; 

 legăturile nu pot fi copiate / deplasate. 

 

Sincronizarea lungimilor de flambaj ale stâlpilor din beton armat la BIM Designers 
Column 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Control mai bun – datele legate de flambaj pot fi definite o singură dată (pe modelul master 
Advance Design) 

 Rezultate mai precise - lungimile de flambaj pot fi calculate în mod automat (pe baza modelului). 

 
Una dintre datele de bază utilizate pentru calcularea dimensională a stâlpilor din beton armat o reprezintă 
lungimile de flambaj. În Advance Design, lungimile de flambaj pot fi impuse manual sau, mai convenabil, 
calculate în mod automat atunci cand se calculează armătura teoretică pentru stalpi. Însă, până în prezent, 
după exportul datelor stâlpului în modulul BIM Designers RC Column, lungimile de flambaj erau determinate de 
BIM Designers utilizând una dintre metodele disponibile – chiar şi cea mai simplă, prin selectarea schemelor 
tipice de flambaj. 
 
Cu Advance Design 2019, este posibilă acum transferarea automată a valorilor de lungime de flambaj de la 
Advance Design la BIM Designers. Acest lucru face ca procesul de calcul să fie mai ușor și mai precis. Datorită 
acestui fapt, lungimile de flambaj pot fi definite numai o singură dată, pe modelul master Advance Design. Mai 
mult decât atât, lungimile de flambaj stabilite în Advance Design pot fi calculate automat în funcție de geometria 
stâlpilor și de îmbinările elementelor, ceea ce face ca rezultatele să fie şi mai precise. 
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Cu Advance Design, lungimile de flambaj pot fi impuse manual în orice etapă a creării modelului. Totuşi, 
determinarea automată a valorilor lungimilor de flambaj se efectuează în timpul calculelor armărilor teoretice. 
Setările pentru determinarea lungimilor de flambaj pentru stâlpi se găsesc în fereastra de Flambare, care este 
disponibilă din fişa de proprietăți ale elementelor din beton sau din rolul elementelor. 
 

Lungimi de flambaj 
ale stâlpului din beton 
armat calculate în 
Advance Design 

Lungimi de flambaj 
ale aceluiaşi stâlp 
exportate în BIM 
Designers  
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Noi tipuri de îmbinări 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Mai multe capacităţi de modelare -  datorită numărului crescut de îmbinări disponibile; 

 Gestionare mai uşoară a modelelor - datorită posibilității de a gestiona și grupa îmbinări noi. 

 
Advance Design 2019 oferă două tipuri noi de îmbinări metalice: 
 

 Îmbinare articulată grindă la două grinzi secundare cu corniere 
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În această îmbinare, două grinzi secundare separate sunt conectate simultan la inima grinzii principale 
pe ambele laturi prin intermediul cornierelor. Deoarece este vorba de o îmbinare articulată, ambele 
grinzi secundare ar trebui să aibă relaxări la capătul conectat la grinda principală. 

 

 Îmbinare articulată stâlp la două grinzi secundare cu corniere 

 

 
 

În această îmbinare, două grinzi secundare separate sunt conectate simultan la inima stâlpului pe 
ambele laturi ale acestuia, folosind corniere. Deoarece este vorba de o îmbinare articulată, ambele 
grinzi secundare ar trebui să aibă relaxări definite la capătul conectat la stâlp. 

 

Ambele noi îmbinări  sunt disponibile în panoul Îmbinări din tab-ul Obiecte. 
 

 
 

 

 Îmbinare „generică”:  

 Permite definirea unei îmbinări pentru orice tip de formă și geometrie ale elementelor liniare 

 În prezent, disponibilă pentru export (în GTCx) și expertiză numai într-un software extern - ADC 

 Disponibilă prin intermediul meniului contextual la: / Generare / Îmbinări /Îmbinare generică, dar şi în 
tab-ul Obiecte. 
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 Link-uri noi pentru îmbinări cu BIM Designers Steel Connections 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Mai multe posibilități - patru noi tipuri de îmbinări acceptate; 

 Activitate mai rapidă - toate datele sunt transferate în mod automat prin link-uri nou introduse. 

 

Advance Design 2019 a fost îmbunătățit prin introducerea a patru noi îmbinări în modulul BIM Designers Steel 
Connection. Datorită acestui fapt, este posibil să exportați date referitoare la geometrie și încărcări pentru 
următoarele îmbinări: 

 

   Îmbinare cu eclise 

 
 

   Îmbinare rigidă de tip stâlp sub grindă continuă ( Imbinare grindă-stâlp de fronton) 
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 Îmbinare articulată grindă la două grinzi secundare cu corniere   

 
 

 

 Îmbinare articulată stâlp la două grinzi secundare cu corniere 

 
 

 

În Advance Design există două metode de a efectua transferul de date pentru calculul îmbinărilor:  

 prin deschiderea directă cu ajutorul modulului încorporat BIM Designers din AD (folosind tab-ul Design 
din Pilot sau selectând o îmbinare pe model și folosind comanda din meniul contextual); 
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 prin exportul în aplicații externe – în BIM Designers Steel Connection sau Advance Design Steel 
Connection (folosind comanda relevantă din meniul contextual). 

 
 
 

Optimizarea profilelor pentru elemente metalice conform Criteriului Săgeată 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Capacitate mai mare - posibilitate de a selecta profilele de oțel optime ţinând cont de săgeată; 

 Verificarea mai ușoară a rezultatelor - datorită posibilității de a afişa un criteriu pentru săgeată în 
timpul optimizării profilului. 

 
Începând cu versiunea 2019 a Advance Design, calculul optimizării profilelor pentru elementele metalice poate fi 
realizat ținând cont de condiţia de săgeată maximă. Ulterior, dacă nivelul săgeţii este mai mare decât limita 
fixată (implicit: 100%), sunt căutate noi secțiuni. 
 
Datorită acestei noi opțiuni este posibilă optimizarea elementelor concomitent cu folosirea mai multor criterii în 
acelaşi timp, de exemplu prin căutarea unor profile care trebuie să îndeplinească condițiile necesare pentru 
capacitatea maximă de încărcare, dar și pentru săgeată maximă (atât nivelul de solicitare pentru rezistență / 
stabilitate, cât și Criteriul Săgeată trebuie să se încadreze în limitele stabilite). 
 
Această nouă opțiune este utilă mai ales pentru elementele structurale care depășesc săgeata maximă, 
menținând în același timp capacitatea de încărcare. 
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Opţiuni de activare / optimizare a profilelor 

Advance Design efectuează o optimizare a elementelor metalice în funcție de setările realizate în dialogul 
privind Ipotezele de calcul pentru metal. În tab-ul Optimizare sunt definite setările pentru instrumentul de 
optimizare a profilului. În zona Căutarea unor noi secțiuni este disponibilă o nouă opțiune, care permite 
activarea criteriului săgeată și definirea nivelului maxim admisibil de săgeată care trebuie luat în considerare  
pentru optimizarea secțiunii. 

 
 
 
După finalizarea calculului de metal, nivelul de solicitare pentru rezistență / stabilitate şi cel de solicitare al 
săgeţii în cazul elementelor sunt comparate cu criteriul specificat, fiind propuse alte secțiuni care ar corespunde 
condițiilor impuse. 
 
Rezultatele optimizării elementelor sunt afișate în caseta de dialog Profile propuse. Începând cu versiunea 
Advance Design 2019, în acest dialog este disponibilă o nouă coloană, „Criteriu săgeată”, în care se afișează 
raportul dintre săgeata maximă / săgeata admisibilă. Dacă acest raport este mai mare decât limita definită 
(valoare implicită : 100%), condițiile de săgeată nu sunt îndeplinite, iar raportul este afișat în roșu. În astfel de 
cazuri, dacă Criteriul Săgeată este activat, va fi propusă o altă secțiune şi recalculat procentul de utilizare al 
sectiunii propuse 
 

 
 
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de setările definite în tab-ul Sortarea profilelor (disponibil în dialogul Ipoteze 
de Calcul), afișarea rezultatelor în caseta de dialog Profile propuse este supusă unui comportament diferit. 
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Dacă este selectat Criteriul Săgeată, atunci sunt sugerate profile noi numai dacă nivelul săgeţii este depășit: 

 
 

Dacă este selectat Criteriul Nivel de solicitare, atunci sunt sugerate profile noi numai dacă nivelul de solicitare 
este depășit: 
 

 
 
Dacă este selectat Criteriul Înfăşurătoare, atunci sunt sugerate profile noi pentru ambele cazuri, dacă Săgeata 
sau Nivelul de solicitare este depășit: 
 

 
 
 

Notă:  Dacă verificarea săgeţii este dezactivată pe lista de proprietăți a unui element, atunci criteriul săgeată al 

elementului nu poate fi luat în considerare în timpul optimizării profilului. Pentru astfel de elemente va apărea 
abrevierea "N/A" (nu este disponibil) în coloana Nivel săgeată din dialogul Profile propuse. 

  

 

Îmbunătăţiri ale tabelelor pentru notele de calcul ale expertului de metal disponibile pe 
Generatorul de rapoarte 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje: 

 Expertiză metal mai eficientă datorită accesului mai ușor la rezultatele cerute 

 Mai mult control – o mai mare adaptabilitate a notelor și posibilități mai mari de personalizare a 
rapoartelor 

 
Pentru a creşte eficienţa expertizei structurilor metalice, Advance Design 2019 introduce diverse îmbunătăţiri 
ale tabelelor cu rezultate legate de expertiza de metal. Scopul acestor modificări este să sporească controlul 
proiectantului asupra tipului și conținutului notelor de calcul. 
  
Domeniul de aplicare al modificărilor: 

 Generare de tabele separate pentru fiecare sistem sau fiecare șablon de proiectare; 

 Generare de tabele cu criterii de grupare diferite (de exemplu, după secțiune sau după sistem); 

 Posibilitate de a afișa nume de elemente, sisteme, de șabloane de proiectare sau cazuri de încărcare; 

 Adăugare de coloane noi sau eliminarea coloanelor nefolositoare; 

 

Noi opțiuni pentru ajustarea conţinutului tabelului sunt, de asemenea, disponibile în fereastra de parametri. 
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Notă:  Pentru a accesa proprietăţile unui tabel:    
  1. Deschideţi fereastra de Generator de notă; 
  2. Selectați un tabel disponibil în secțiunea Analiză Metal / Rezultate din tab-ul Tabel 
  3. Adăugați acest tabel la conținutul raportului și selectați arborescenţa în panoul din partea stângă 
  4. Faceți clic pe butonul Proprietățile tabelului pentru a afișa caseta de dialog cu proprietăți. 

 
Gama de modificări este diferită pentru tabelele individuale. Mai jos veți găsi o descriere a modificărilor, precum 
şi  informațiile referitoare la tabelele la care se referă modificările. 
 
Tip de creare 
Această selecţie permite generarea de tabele cu diferite criterii de grupare: 

 pe element; 

 după rol; 

 după sistem; 

 pe unitate discretizare; 

 după nume; 

 după secţiune. 
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Această selecție era disponibilă pentru unele tabele de rezultate, iar în această versiune, este disponibilă și 
pentru tabelele de note: 

 Verificarea săgeţilor; 

 Flambaj şi Lungimi de flambaj lateral; 

 Detaliile coeficientului η1-η2; 

 Detaliile coeficientului Ka-Kb (disponibil pentru CM66). 

 

Tabel separat pentru fiecare sistem / rol 

Pentru a oferi posibilitatea de a genera tabele separate care să indice valoarea maximă pentru fiecare rol sau 
fiecare sistem, sunt disponibile două noi opțiuni: 

 Tabel separat pentru fiecare rol (disponibil dacă este selectată opţiunea „După Rol” pentru Tipul de 
creare) 

 Tabel separat pentru fiecare sistem (disponibil dacă este selectată opţiunea „După Sistem” pentru 
Tipul de creare) 

 

       
 

După activarea lor, în locul unui tabel comun, tabelele vor fi generate separat pentru fiecare sistem sau pentru 
fiecare rol. Dacă tabelele sunt generate numai pentru sistemele selectate, selecția poate fi făcută din 
următoarea listă de sisteme / roluri. 

Următoarele opţiuni sunt acum disponibile acum pentru tabele: 

 Înfășurători şi optimizare profile; 

 Săgeţi maximale; 

 Nivel de solicitare maximal; 

 Rezistența la foc. 

 

Posibilitate de a afișa coloane suplimentare 

Pentru a oferi posibilitatea de a genera un tabel cu coloane suplimentare care să conțină numele elementelor, 
au fost adăugate patru noi opțiuni: 

 Arată numele elementului - adaugă o coloană care afişează numele elementului liniar; 

 Arată numele sistemului - adaugă o coloană care afişează numele sistemului;  

 Arată numele şablonului de proiect - adaugă o coloană care afişează numele şablonului pentru 
proiectarea elementelor; 

 Arată numele cazului - adaugă o coloană care afişează numele cazului de încărcare sau al 
combinaţiei. 
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Noi opţiuni pentru afişarea coloanelor cu nume sunt active dacă este selectată opţiunea „După Rol” sau „După 
Sistem” pentru Tipul de creare.  

 

 
Noile opțiuni de afișare pentru coloanele cu nume depind, de asemenea, de tipul de tabel. 

 4 opţiuni sunt disponibile pentru tabele: 

 Verificare săgeţi; 

 Săgeţi maximale; 

 Nivel de solicitare maximal; 

 Rezistența la foc. 

 5 opţiuni (fără numele cazului de încărcare) sunt disponibile pentru tabele: 

 Flambaj şi Lungimi de flambaj lateral; 

 Înfășurători şi optimizare profile; 

 Detaliile coeficientului η pe nod; 

 Detaliile coeficientului η1-η2; 

 Detaliile coeficientului Ka-Kb (pentru CM66). 

 

  

Modificări ale conținutului tabelelor (coloane noi / eliminate) 

La cererea utilizatorilor, s-au efectuat modificări asupra conținutului unor tabele cu rezultate de expertiză metal, 
în principal prin adăugarea de noi coloane sau prin eliminarea coloanelor care conţineau informaţii mai puţin 
folositoare. 

  

Tabel: Verificare săgeţi  

 O nouă coloană Discretizare-punct, afişând punctul în care a fost calculată săgeata  

 O nouă coloană Direcţie, indicând orientarea săgeţii. 
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Tabel: Flambaj şi Lungimi de flambaj lateral 

 Sunt eliminate două coloane cu zveltețe   

 
 

Tabel: Înfășurători şi optimizare profile 

o O nouă coloană, Nivel săgeată, afişând nivelul maxim pentru verificarea săgeţii; 

o Sunt eliminate trei coloane : Secţiune propusă, Nivel de solicitare propus şi Caz.  

 
 

Tabel: Săgeţi maximale 

o nouă coloană Lungime, indicând lungimea unui element 

o nouă coloană Criteriu, indicând criteriul folosit (primul sau al doilea) 

o Sunt eliminate două coloane: Lf şi Ld 

o Separarea în coloane diferite a rezultatelor privind Nivelul săgeţii şi Valoarea săgeţii  

 
 

Tabel: Nivel de solicitare maximal 

o Noi coloane  χy şi χz, afişând coeficieţii de flambaj 

o O nouă coloană χLT, afişând coeficientul de flambaj lateral 

o Noi coloane Nivel de solicitare pentru forţă axială N, încovoiere My and încovoiere Mz 

o Sunt eliminate două coloane: Lf şi Ld  

o Coeficienţii de flambaj şi nivelurile de solicitare care utilizează ecuaţiile 6.61 şi 6.62 sunt acum 

împărţiţi pe două rânduri separate.  
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Imbunătăţiri la modulele BIM Designers Reinforcement 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai multe posibilități pentru expertiza BA (Beton Armat) datorită unui set de noi opțiuni pentru 
modulele BA ale BIM Designers 

 Calcul mai ușor datorită îmbunătățirilor multiple ale modulelor BD RC 

 Generarea mai ușoară a documentației datorită îmbunătățirilor aduse în note și desene 

 
Pachetul Advance 2019 include o nouă versiune a modulelor BA ale BIM Designers care pot fi utilizate ca 
module de proiectare încorporate în Advance Design. Lista detaliată a tuturor noilor opțiuni și îmbunătățiri aduse 
BIM Designers 2019 este disponibilă în documentul separat „Noutăţi“ care îi este dedicat. Mai jos puteți găsi 
informații de bază doar despre câteva subiecte selecţionate, mai ales despre cele legate de utilizarea modulelor 
BA ale BIM Designers în Advance Design. 
  

 Evidențierea repartiției/ dispunerii/ grupului fiecărei bare în timp ce este editată pentru elemente BA 

 permite identificarea ușoară a armăturii în timpul editării utilizând casetele de dialog 

 
 

 Introducerea unor criterii geometrice suplimentare pentru dimensionarea automată a fundaţiei din BA 

o permite definirea restricțiilor privind excentricitatea maximă în direcția selectată (pentru a 
menține distanța, de ex. faţă de clădirea vecină) 

o permite identificarea dimensiunii fundaţiei cu raport fix al lățimilor 

 
 

  Coeficient parțial pentru rezistența portantă la SLS a fundaţiilor disponibile pentru editare 



Noutăți în Advance Design 2019 

 

 39 

o permite modificarea coeficientului parțial utilizat pentru verificarea rezistenței portantă 
pentru combinațiile de încărcare SLS 

 

 Lungimi de flambaj definite manual pentru stâlpii din BA 

o permite impunerea lungimilor de flambaj și importul valorile deja calculate în Advance 
Design  

 
 

 Posibilitatea de a importa / exporta valori  ale eforturilor din / în Excel pentru stâlpi şi fundaţii din BA 

o permite exportul încărcărilor definite în foaia de calcul Excel 

o permite importul rapid al încărcărilor de la sursa/software-ul extern folosind foaia de calcul 
Excel  

 

 Posibilitatea de a importa / exporta combinații de încărcări din / în Excel 

o permite exportul combinațiilor de încărcări definite în foaia de calcul Excel 

o permite importul rapid al combinațiilor de încărcări noi sau modificate utilizând foaia de calcul 
Excel 

 
 

 Posibilitatea de a selecta diferite culori pentru fiecare familie de bare 

 permite identificarea mai ușoară a familiei de armături definite în aplicaţiile de vizualizare 
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Îmbunătățiri aduse modulelor BIM Designers Steel Connection și Structure Designer 

 

Pe scurt – principalele caracteristici / avantaje:  

 Mai multe posibilități - datorită posibilității de a calcula îmbinări noi 

 Control mai bun - datorită noilor opțiuni de proiectare 

 
Lista detaliată a tuturor noilor opțiuni și îmbunătățiri introduse odată cu lansarea BIM Designers 2019 este 
disponibilă în documentul separat „Noutăţi“ care îi este dedicat. Mai jos puteți găsi doar informații de bază 
despre câteva noi opţiuni, mai ales dacă sunt legate de utilizarea modulelor BIM Designers Steel Connection şi 
BIM Designers Structure Designer din Advance Design. 
 
 
BIM Designers Steel Connection  

 Tip nou de îmbinare - Placă de capăt a stâlpului de fronton 

Este o îmbinare rigidă cu placă de capăt a stâlpului sub grindă continuă. Susține multiple tipuri de 
rigidizări, atât pe grindă, cât și pe stâlp. 

 
 

 Tip nou de îmbinare - Îmbinare cu eclise 

Îmbinarea cu eclise  este un tip de îmbinare rigidă care permite conectarea a două elemente coliniare 
(grindă-grindă sau stâlp-stâlp) utilizând plăci definite pe tălpile și inimile profilelor metalice. Permite 
diferite configurații de îmbinare cu șuruburi sau prin sudură pentru plăci definite pe una sau pe ambele 
părți ale inimii și / sau  tălpilor profilelor metalice. 

   
 

  Coeficientii parţiali de siguranţă sunt acum disponibili în vederea editării facile prin intermediul 
Ipotezelor de Expertiză. 
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 Creşterea gamei de calcule - Având în vedere încărcările excentrice pentru  verificarea la rupere in 
bloc. 

 
 
 
BIM Designers Structure Designer 

 Opțiuni noi pentru profilele cu secțiune variabilă 

o Definirea ușoară a numărului de segmente; 

o Definirea geometriei fiecărui segment într-o formă tabelară; 

o Posibilitatea de a fixa lungimea segmentelor selectate; 

o Definirea separată a geometriei pentru tălpii de sus și de jos; 

o Posibilitatea de a defini o geometrie specială (ca alungirea) pentru talpa inferioară și 
superioară 

 Posibilitatea de a salva configurațiile profilului cu secțiune variabilă într-un catalog; 
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Diverse îmbunătățiri și corecții 
 
Advance Design 2019 aduce multiple îmbunătățiri și corecții. Mai jos puteți găsi o scurtă descriere a celor 
selectate: 

Îmbunătățiri:  

 Îmbunătățiri ale dialogului pentru selectarea secțiunilor de profile din baza de date (#18196). 

Datorită unei ferestre mai mari și măririi dimensiunii listei de tipuri de profile disponibile, este acum mai 
ușor și mai rapid să găsiți secțiunile necesare. 

 
 

 Îmbunătățiri ale generatorului climatic în concordanţă cu Eurocodul: 

Noua versiune a programului Advance Design include un set de îmbunătățiri minore ale generatorului 
de acţiune climatică în conformitate cu Eurocodul, permițându-vă să obțineți rezultate pentru diverse 
cazuri specifice de geometrie a clădirii: 

 zăpadă - luarea în considerare a limitei pentru coeficientul w în conformitate cu articolul 5.3.6 
(1) din EN 1991-1-3 (pentru acumularea zăpezii) (#18217, #18252); 

 zăpadă - îmbunătățiri în detectarea geometriei acoperișurilor multiple (#17612, #18060); 

 vant – modificări privind luarea în considerare a înălțimii (unei clădiri) utilizate pentru calculul 
coeficientului de presiune externă; dacă clădirea este poziționată / deplasată la un nivel mai 
mare de 0,0 m, coeficientul de presiune externă este calculat pentru înălțimea reală, în timp ce 
coeficientul de presiune internă este calculat pentru înălțimea internă a construcţiei. (#14182). 

 

 Coloane suplimentare cu rezultate în tabelul de Verificare la străpungere (#18258) 

Au fost adaugate trei coloane noi în tabelul cu rezultate pentru verificarea la străpungere (pentru 
rapoarte): 

o Ed,0 –  tensiunea de forfecare maximă la perimetrul suprafeţei încărcate; 

o Rdmax  – rezistența maximă la străpungere de-a lungul secțiunii de control luată în considerare; 

o Ed,0  <  Rdmax  – verificarea forfecării la perimetrul suprafeţei încărcate. 
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 Noi selecții implicite ale cazurilor de încărcare pentru tabelele infaşurătorilor de înfăşurători 

Aceste tabele au selectate acum în mod implicit: 

 combinații SLU, pentru tabelele de forțe și tensiuni 

 combinații SLS și cazuri simple, pentru tabelele de deplasări. 

 

 Sunt disponibile noi unități pentru Temperatură (grade Fahrenheit, grade Kelvin) și pentru Energie 
(Foot-pound) (#16071) (#17403) 

 
 

 Îmbunătățire în privinţa exportului eforturilor în formatul de fișier Graitec BIM (GTCx) 

Formatul de fișier GTCx exportat de Advance Design include acum forțe care provin din combinații şi 
cazuri de încărcare liniare și neliniare. Datorită acestui fapt, este posibil să importați toate forțele 
interne către ADC (Advance Design Connection) utilizând fișierul GTCx. (#18082) 

 

 Coeficient parţialpentru material disponibil pentru ipotezele de Expertiză beton (#18210) 

Coeficientii parțiali pentru materiale (γc pentru beton, γs pentru metal) pentru stările limită ultime pot fi 
editați în dialogul Ipoteze de Expertiză beton pentru Eurocod. Valorile implicite definite sunt în 
conformitate cu tabelul 2.1N din EN 1992-1-1 și cu anexele naționale corespunzătoare. Valorile pot fi 
furnizate în mod independent pentru următoarele stări limită: 

 SLU – pentru situațiile de expertiză la SLU persistente și tranzitorii  
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 SLUA – pentru situațiile accidentale de expertiză la SLU  

 SLUA – pentru situaţiile seismice de expertiză la SLU 

 

 
 

În plus, aceiași factori sunt afișați în nota de Ipoteze de calcul pentru armătură, disponibilă pe 
Generatorul de notă.    

 

 Informații suplimentare în mesajul de avertisment atunci când încercați să ștergeți elemente în modul 
de analiză cu EF. 

În astfel de cazuri va apărea următorul mesaj:  

 

 
 

 Discretizarea implicită pentru elementele tip membrană este setată automat pe triangulaţie. 

O membrană este un element planar fără rigidităţi de translație în plan. Deoarece astfel de obiecte 
necesită o discretizare cu utilizarea tipului Triangulație, acesta este setată automat atunci când tipul 
elementului planar este schimbat în membrană. 
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 Pagina de start pentru localizarea slovacă include acum exemple și videoclipuri: 

 

 
 

 

 În fereastra „Curbe de rezultate”, se afișează o informație suplimentară despre ID-ul liniei de secțiune 
selectate şi dacă rezultatele sunt interpolate sau nu (#18360); 

 

 
 

 O nouă comandă rapidă pentru accesarea dialogului Generator de note: Ctrl + Shift + R (#18014); 

 

 Noi diametre echivalente implicite pentru calculul fisurărilor (#15707): 



Noutăți în Advance Design 2019 

 

 47 

Diametrele implicite folosite ca diametre echivalente pentru calculul fisurărilor conform EN 1992-1-1 
(7.12) au acum valori implicite diferite în funcție de tipul de element (liniar sau planar) și separat 
pentru armarea superioară şi inferioară: 

 Elemente planare: 10mm jos şi 8mm sus 

 Elemente liniare: 12mm jos şi 8mm sus 

 
 

 Încărcări din trafic – acum este posibilă mofidicarea coeficiențiilor Ψ0, Ψ1 și Ψ2 pentru cazurile UDL 
generate, percum şi înfășurătorile pentru cazurile de încărcare TS (#18066) 

 

 Îmbunătățiri aduse tabelului forțelor cauzate de imperfecțiunile locale EC3  (#17870) 

Datorită acestor modificări, tabelul este acum mai compact și conține informații despre toate eforturile 
echivalente pentru o coloană pe o singură linie: 

 coloane noi pentru Încărcare Punctuală (direcțiile y și z sunt afişate separat) 

 încărcările liniare pentru direcțiile y și z afişate pe un singur rând pentru fiecare coloană 

 
 

 Pentru Anexa Națională poloneză selectată pentru EC5 (expertiză lemn), proprietatea neutilizată 
pentru elementele liniare de lemn "Procentul de umiditate" nu mai este disponibilă  (#17664) 

 

 Posibilitatea de a atribui tipul de durată pentru cazul de încărcare util (folosiotor pentru definirea tipului 
de durată pentru expertiză lemn) (#18204) 
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 Îmbunătățiri și corecții aduse la îmbinările de metal și la exportul de date în BIM Designers Steel 
Connection: 

 Actualizarea secțiunilor de metal pentru Canada și SUA - conține familii de secțiuni actualizate 
în conformitate cu ultimele standarde, pentru următoarele țări: SUA (AISC 14.1), Canada (CISC 
Shapes); 

 Elementele cu secțiuni asimetrice I pot fi utilizate pentru definirea îmbinării de metal și pot fi 
exportate în BIM Designers Steel Connection (#18186) 

 
 

 Elementele definite ca secțiuni L inegale pot fi utilizate ca diagonale pentru îmbinarea cu guseu 
și pot fi exportate în BIM Designers Steel Connection (#17942) 

 

 

 În timpul definirii îmbinării cu guseu, toate diagonalele sunt verificate dacă sunt eliberate la 
capete. În caz contrar, se afișează un mesaj de avertisment cu întrebarea referitoare la 
adăugarea automată a relaxărilor pe astfel de diagonale în timpul creării îmbinării. (#17712)  

 

 Luarea în considerare a excentricităţii elementelor liniare la transferul geometriei îmbinării cu 
corniere căte BIM Designers Steel connection. (#17771) 



Noutăți în Advance Design 2019 

 

 49 

   
 

 

Corecţii:  

 Corectarea unei probleme legate de export: secțiunile T asimetrice erau exportate în BIM Designers 
ca secţiuni dreptunghiulare (#18306); 

 Corectarea unei probleme cu luarea în considerare a proprietăţior imperfecțiunilor locale în timpul 
utilizării rolurilor (#17896) ; 

 Corectarea unei probleme legate de faptul că nu era salvată calea către ultima secțiune selecţionată 
din catalogul de profile Graitec (închiderea dialogului Catalog de secţiuni cauza reiniţializarea căii, iar 
adăugarea următoarei secțiuni necesita o nouă căutare a listei) (#18330) ; 

 Corectarea pentru calculul parametrilor de secţiune în cazul secțiunilor I duble dacă acestea sunt 
selectate din baza de date a secţiunilor de Profile Graitec. (#18215) ; 

 Corectarea unei probleme cu lipsa de generare a notelor de calcul cu tabele personalizate incluse 
(#18240) ; 

 Corectarea unei probleme cu generarea unor note goale pentru verificarea Tablei cutate specific 
selectate (#17898) ; 

 Corectarea unei probleme cu lipsa de afișare, în modulul BIM Designers Steel Connection care 
rulează pe Advance Design, a rigidizărilor de bară definite pe șablonul BIM Designers (pentru 
îmbinările la coamă, cu șuruburi și îmbinările rigide grindă - stâlp). (#18167) ; 

 Corectarea unei probleme cu afişarea unităţilor pentru forțe din tabelul de descriere a încărcărilor 
climatice (pentru zăpadă) : unităţile erau fixate la kN fără luarea în considerare a unităţii selectate de 
utilizator (#16771) ; 

 Corectarea formei curbei de interacțiune pentru ACI (pentru arătarea valorii limită pentru încărcările 
axiale pe curba Fx / My). (#18219) ; 

 Corectarea unei probleme cu afișarea hărților incorecte pentru momentele de încovoiere pe 
elementele plane pentru cazurile de încărcare temporală dinamică (cum ar fi încărcarea armonică) 
(#18324) ; 

 Corectarea unui set de probleme legate de generatorul climatic conform Eurocodului; 

 Corectarea unei probleme cu semnul momentelor de încovoiere când sunt exportate ca înfăşurători 
pentru îmbinări cu corniere în BIM Designers Steel connection (#18333) ; 

 Corectarea unei probleme cu numărul de diagonale pentru îmbinarea cu guseu exportată în BIM 
Designers Steel Connection dacă era atribuit un rol. În prezent sunt exportate toate diagonalele, 
indiferent de numărul lor stabilit în rol (#18221) ; 

 Corectarea unei probleme cu lipsa generării  unei îmbinări cu corniere dacă orientarea elementului 
orizontal era setată la 180 sau -180°. (#18099) ; 

 Corectarea problemelor (apărute în cazuri specifice) cu un semn greșit pentru torsorii suporturilor 
liniare (#18267) și pentru grupurile de pereți (apărea atunci când pereții aveau direcții diferite ale 
axelor locale) (#18278) (#18284) (#18400) (#18402) ; 

 Corectarea problemei cu valoarea greșită a momentului Mx pentru torsorul pe nivel. (#18283). 



 

 

 


