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Service Pack 1 pentru Advance Design 2019 introduce o serie de caracteristici noi, 
îmbunătățiri şi corecţii care sunt rezumate în acest document.  
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NOI OPŢIUNI & ÎMBUNĂTĂŢIRI 

 

1:VERSIUNE NOUĂ A CODULUI ITALIAN NBC 2018 

Advance Design 2019 SP1 oferă o nouă versiune a Codului Normativ Naţional în domeniul 
Construcţiilor din Italia -> NTC 2018. 

Noul standard poate fi acum selectat în fereastra de Configurare a Localizării: 

 

 

 

 

În gama de standarde acceptate de Advance Design, principalele modificări faţă de 
versiunea anterioară a standardului (NTC 2008) sunt următoarele: 

 Combinaţii de încărcări 
- Versiunea NTC 2018 a revizuit coeficientul de combinaţii pentru cazurile de încărcare 

permanente non-structurale EQU, STR şi GEO sub efect favorabil de la 0.0 la 0,8. 
 

 Încărcări climatice - vânt 
- Viteza de bază a vântului (vb) depinde acum de altitudinea locaţiei; se calculează cu 

ajutorul unui nou coeficient de altitudine (ca); 
- Viteza de referinţă a vântului (vr) depinde acum de perioada de revenire; ea se 

calculează folosind un nou coeficient de revenire (cr). 
 

 Încărcări climatice - zăpadă 
- Zona pentru încărcările de zăpadă se schimbă de la Zona III (qsk = 0.60 kN/m2) la 

Zona II (qsk = 1.00 kN/m2) pentru 5 provincii: Rieti, L'Aquila, Frosinone, Avellino, 
Benevento. 
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 Expertiză Metal 
- Referirile la cod vizibile pe Fişa de profil sunt acum actualizate în conformitate cu 

noua versiune a NTC: 
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2:MODIFICĂRI ALE IPOTEZELOR DE CURGERE LENTĂ ŞI 
CONTRACȚIE 

În Ipotezele de Curgere lentă şi contracţie (disponibile în dialogul Ipoteze generale pentru 
Expert Beton), în cazul în care valoarea t (vârsta betonului la momentul considerat) este 
setată la 0 (t = 0), atunci se va considera că efectele de curgere lentă sunt ignorate (ignorare 
a efectelor de curgere pe termen lung). În plus, pentru cazurile când valoarea lui t0 (vârsta 
betonului la momentul încărcării) are o valoare inacceptabilă (egală cu zero sau mai mare 
decât t), atunci este afişat un mesaj de eroare.  

 

 

 

3:MODIFICAREA PROIECTĂRII UNUI GRUP PENTRU PEREŢI 

Pentru a evita problemele privind calculul torsorilor pe grupurile de pereţi, doar pereţii de la 
acelaşi nivel mai pot fi grupaţi în prezent. 
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5: ACCELERAREA CALCULELOR DE DIMENSIONARE 

Pe computerele cu versiune de sistem de operare pe 64 de biţi, Advance Design 2019 SP1 
permite o creştere semnificativă a performanţei de calcul în timpul dimensionării datorită 
capacităţii de a gestiona mai bine memoria dispozitivului. Acest efect este vizibil mai ales în 
cazul calculelor pentru dimensionarea betonului armat la modelele de mari dimensiuni. 

 

DIVERSE ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI CORECȚII 

În plus faţă de modificările de mai sus, Advance Design 2019 SP1 aduce multe îmbunătăţiri 
şi corecturi ale unor probleme enumerate mai jos: 

Sursă Titlu Arie 

Suport (#16165) Problemă cu vizualizarea înfășurătorii pentru combinaţiile ECELUS pentru 
deplasări 

Combinaţii 

Suport (#16024) Problemă referitoare la încărcările care nu au fost salvate pe modelul clientului Model de analiză 

Suport (#16087) Incapacitatea de a genera combinaţii de încărcări din trafic pentru tipul de drum 
LM2 

Combinaţii 

Suport (#18609) Instrument pentru Secţiuni - Armătura secţiunii utilizator nu a fost salvată Secţiuni 

Suport (#15677) Nu se efectuează niciun calcul când un element inactiv este conectat la un 
suport inactiv 

Mode de analiză 

Suport (#16128) Problemă cu avertismentele primite la valori mici ale Wpl Expertiză Metal 

Suport (#16089) Corectarea textului în franceză din dialogul cu Ipoteze de calcul pentru metal GUI 

Suport (#15939) Problemă cu proprietăţile de beton armat ale elementelor liniare după 
introducerea unui element rigid 

GUI 

Suport (#15940) Descriere incorectă a axei ordonatelor din diagrama de tensiuni a secţiunii GUI 

Suport (#16064) Extinderea spaţiului de text în fereastra de parametri ai notelor de calcul pentru 
elemetele de metal 

GUI 

Suport (#16086) Problemă cu înălţimea grinzii pe stâlp după importul unui stâlp în Arche Column Import / Export 

Suport (#16136) Problemă cu deplasarea impusă pe elementele plane cu discretizări Discretizare 
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dreptunghiulare şi triunghiulare T3-T4  

Suport (#16079) Problemă cu tabelele de rezultate pentru reazemele liniare salvate ca fişiere txt 
şi xlsx 

Note de calcul 

Suport (#16126) Îmbunătăţirea descrierilor parametrilor lungimii de flambaj pentru elementele 
din lemn (EC5) 

Note de calcul 

Suport (#16084) Problemă cu optimizarea metalului conform codului CM66 Note de calcul 

Suport (#15933) Problemă legată de reactualizarea rezultatelor grafice atunci când se aduc 
modificări configuraţiei scalei de culori 

Curbe de rezultate 

Suport (#16025) Problemă cu rezultatele analizei modale în funcţie de numărul de moduri 
analizate 

Motor de calcul 

Suport (#15956) Aplicare incorectă a încărcărilor punctuale pe mai multe elemente plane 
adiacente 

Motor de calcul 

Suport (#15982) Reacţuni incorecte la un model cu mai multe elemente plane mici Model de analiză 

Suport (#15820) Mesaj de eroare cu privire la lipsa DLL-ului pentru trimiterea de e-mailuri la 
suportul tehnic 

General 

Suport (#15802) Problemă cu importul fişierelor dot4 Import / Export 

Suport (#15823) Problemă cu momentul MX greşit în torsorul per nivel Note de calcul 

Suport (#15793) Îmbunătăţiri în rezultatele din notele de calcul referitoare la torsorii de pe 
secţiunile definite de utilizator 

Note de calcul 

Internă (#18258) Îmbunătăţire în titlurile dialogurilor pentru crearea familiilor de cazuri şi a 
cazurilor de încărcare 

General 

Internă (#17009) Îmbunătăţire în gestionarea discretizării atunci când elementul plan este divizat General 

Internă (#18358) Informaţii îmbunătăţite privind efectele mutării/creării liniilor de secţiune în 
modul de analiză 

Post-procesare 

Internă (#18360) Îmbunătățirea descrierilor curbelor de rezultate pentru liniile de secţiune Post-procesare 

Internă (#18361) Discontinuitatea curbei de rezultate pentru linia de secţiune pe mai multe 
elemente 

Curbe de rezultate 

Internă (#18400) Probleme legate de afişarea rezultatelor pentru torsori pentru grupuri de pereţi Post-procesare 

Internă (#18619) Torsori incorecţi pe Grup atunci când pereţii sunt plasaţi unul deasupra celuilalt Post-procesare 

Internă (#18254) Posibilitatea ca linia de cotă să identifice secţiunea, permiţându-i acroşajul CAD 

Internă (#18085) Valoare incorectă a acumulării de zăpadă in apropierea parapetilor (EC1) Încărcări climatice 

Internă (#18601) Debifarea opţiunii de Stabilitate avansată la deschiderea modelelor existente Expertiză Metal 

Internă (#18587) Blocarea programului în cazul efectuării calculelor de expertiză metal conform 
reglementărilor S.U.A. 

Expertiză Metal 

Internă (#18597) Problemă cu mesajul de eroare din dialogul de definire a carosabilului Încărcări din trafic 

Internă (#18586) Problemă cu exportul în BD Connection dacă modelul este definit cu axa globală 
Z în jos 

Îmbinări 

Internă (#18569) Problemă cu şabloanele BD din AD pentru Îmbinarea cu corniere şi două grinzi 
secundare 

Îmbinări 

Internă (#18622) Problemă cu rezultatele obţinute atunci când este debifată opţiunea 
"Introducere încărcări în discretizare"  

Post-procesare 

Internă (#17451) Rectificarea numelor zonelor cu încărcări de vânt în notele de calcul pentru 
acoperişurile cu o singura pantă 

Note de calcul 

Internă (#17954) Problemă cu lipsa utilizării unităţilor setate în notele de calcul pentru Masele 
nodale 

Note de calcul 

 

 


