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Advance BIM Designers 2019 R2 aduce un set de corecţii şi îmbunătăţiri care sunt rezumate în 
acest document. De asemenea, introduce o actualizare importantă: Suport pentru noua versiune a 
codului italian NTC 2018. 

 

Actualizări 
 

Noua versiune a codului italian NTC 2018  

 

Advance BIM Designers 2019 R2 oferă posibilitatea efectuării de calcule bazate pe noua versiune a 
standardului italian NTC: NTC 2018.   

Selectarea versiunii mai noi a standardului este disponibilă în fereastra Setări de localizare. 

- Selectarea noii versiuni a standardului se realizează în mod diferit în funcţie de platformă: 
pentru versiunea standalone şi pentru modulele care rulează pe Revit®, noul standard poate fi 
selectat în caseta de dialog Localizare din BIM Designers. 

- Pentru modulele Advance BIM Designers care rulează în mediul Advance Design, selectarea 
standardului se face prin dialogul Localizare din Advance Design:  

 

Notă: Pentru a se putea selecta standardul NTC 2018 în Advance Design şi pentru a putea aplica 
ulterior această setare în mod automat în modulul Advance BIM Designers 2019 R2, trebuie 
instalată versiunea Advance Design 2019 R2 cu Hotfix 1. 

 

Actualizarea standardului NTC aduce schimbări în diverse arii de interes, inclusiv: 

  

Modificarea coeficienților de încărcare pentru încărcări permanente nestructurale 

 

Pentru codul NTC 2018, coeficienții pentru efect favorabil al cazurilor de încărcare 
permanentă nestructurale în combinaţiile EQU, STR and GEO au fost modificaţi de la 0,0 la 
0,8. Valorile implicite ale coeficienților disponibili în caseta de dialog „Definire cazuri de 
încărcare” au fost actualizate pentru a reflecta aceste modificări. În plus, numele cazurilor de 
încărcare permanentă pentru codul NTC au fost, de asemenea, revizuite. 
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O nouă clasă de beton disponibilă 

 

Clasa de beton C30/37 a fost adăugată la catalogul cu clase de beton disponibile. 

 

 
 

Referințe noi şi actualizate - inclusiv formule standard şi numere de paragrafe 

 

Referințele la punctele relevante ale standardului NTC 2018 sunt acum afişate atât în descrierile 
indiciilor mai multor opţiuni, cât şi în dreptul formulelor corespunzătoare care apar în notele de calcul. 
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Îmbunătăţiri și corecţii 
 
Advance BIM Designers 2019 R2 aduce, de asemenea, multiple îmbunătăţiri şi diverse corecturi enumerate mai 
jos. 

 

Bază de date nouă pentru soluri pentru localizarea cehă 

 

O nouă versiune a bazei de date pentru soluri pentru localizarea cehă este acum disponibilă pentru modulul RC 
Footing. Denumirile, clasificările şi parametrii specifici solurilor din noua listă sunt în conformitate cu codul ceh 
ÈSN EN 73 1001. (#11411) 

 

 
 

O nouă opţiune care le permite torsorilor să fie aplicaţi de-a lungul centrului de 
greutate al profilului în cazul îmbinărilor cu guseu 

 

O nouă opţiune: „Aplică torsori în centrul de greutate”, activată în mod implicit, a fost adăugată la dialogul 
„Definiție încărcări” pentru îmbinările cu guseu.   

Atunci când această opţiune este activată, torsorul este plasat pe planul de forfecare (planul dintre placa de 
guseu şi diagonală), de-a lungul centrului de greutate al profilului. Ca urmare, doar forţele axiale sunt luate în 
considerare în timpul calculului şi niciun moment încovoietor din excentricitate nu va fi luat în considerare. 
(#11108) 
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Mesaje de avertizare suplimentare pentru calculul impermeabilizării pe grinzi 

 

Pentru modulul Reinforced Concrete Beam, două mesaje de avertizare suplimentare sunt afişate pentru 
calculele care iau în considerare cazurile de încărcare referitoare la apă. Aceste avertizări se referă la opţiunea 
de a lua în considerare barele de montaj în momentul calculului şi posibilitatea de a plasa armătura inferioară 
pe reazeme intermediare (pentru a preveni momentele negative în deschideri şi momentele pozitive pe 
reazeme). (#12255) 

 

Mici îmbunătăţiri în cazul parametrilor pentru armătură constructivă pentru fundaţii 

 

Pentru a evita problemele asociate cu atribuirea parametrilor corespunzători pentru armătura constructivă pe 
fundaţiile din beton armat, numele și poziția parametrilor disponibili în dialogul „Ipoteze generale de calcul’ au 
fost modificate.  

În plus, pentru fundaţiile continue, armătura constructivă inferioară este acum activată în mod implicit. (#10051, 
#10063) 

 

Opţiune suplimentară pentru formula de calcul a capacităţii portante seismice în 
conformitate cu anexa franceză la EC8 

 

Capacitatea portantă ultimă a fundaţiei la forţa centrată verticală (Nmax) pentru soluri complet necoezive este 
dată de formula (F.6) din EN1998-5.  (#10898) 
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Cu toate acestea, formula (F.6) este diferită în ediţia franceză faţă de versiunea originală a standardului 
EN1998-5. În timp ce versiunea originală foloseste semnul +/-, ediţia franceză utilizează semnul +, ceea ce 
duce la o valoare mai favorabilă pentru Nmax: 

 

 
Pentru a permite utilizatorilor să aleagă formula pe care o vor utiliza atunci când calculează, în funcţie de faptul 
dacă schimbarea din versiunea în limba franceză este interpretată ca fiind intenţionată sau nu, am decis să 
oferim o astfel de opţiune, care este disponibilă atunci când este selectată anexa naţională franceză.   

 

 
 

Metoda de calcul poate fi selectată în dialogul „Setări normă seismică EC8”, unde utilizatorul poate decide dacă 
Nmax ar trebui să fie luată în considerare:  

 cu un semn +/- ('cel mai puţin favorabilă'), la fel ca în versiunea originală engleză 

 sau cu un semn + ('cea mai favorabilă') conform versiunii franceze.   
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Problemă cu combinaţiile de încărcări care erau marcate ca 'nefiind incluse' în calcule 

 

Pentru tipurile de îmbinări „cu cornier”, „cu guseu” şi „cu eclise”, disponibile în modulul Advance BIM Designers 
– Steel Connections, în timpul generării combinaţiilor de tip SLS, o parte din noile combinaţii de încărcări era 
marcată ca 'Nefiind inclusă în calcul'.  

Această problemă a fost remediată. (#11381) 

 

Adăugarea de greutate proprie tuturor fundaţiilor dintr-un grup structural 

 

În timpul calculului fundaţiilor dintr-un grup structural, greutatea proprie a fundaţiei este acum adăugată în cazul 
tuturor fundaţiilor din listă. (#11672) 

 

Noi opţiuni pentru culorile solurilor  

 

Pentru modulul BIM Designers Footing, se pot acum vizualiza şi modifica culorile pentru solurile disponibile în 
dialoagele „Baza de date terenuri de fundare” şi „Profil teren de fundare”. (#10631) 

 

Valoarea deschiderii fisurilor pentru fundaţiile din beton armat 

 

Valoarea deschiderii fisurilor calculată pentru fundaţiile din beton armat era afişată în nota de calcul ca fiind 
multiplicată cu 1000. Ca urmare, condiţia pentru deschiderea maximă a fisurii nu era îndeplinită.  

Această problemă a fost corectată și verificarea se efectuează acum în mod corespunzător.  (#10631) 

 

Încărcări utile de apă definite pe mai multe deschideri 

 

Pentru modulul Reinforced Concrete Beam, încărcările definite pe cazurile de încărcare utilă de apă erau 
considerate ca fiind încărcări utile obişnuite; în consecinţă, deschiderile încărcate erau luate în considerare în 
mod alternativ în timpul calculului. Această problemă a fost remediată, iar încărcările pentru aceste cazuri de 
încărcare sunt acum luate în considerare simultan pe toate deschiderile. (#10950) 
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Rotunjirea lungimilor parţiale la generarea detaliilor de bara în Revit® 

 

În timpul generării detaliilor de bare, lungimile segmentelor nu erau rotunjite conform setărilor selectate, 
cauzând astfel diferenţe între lungimile barelor afişate în extrase şi cele afişate pe schemele de îndoire.  

Această problemă este acum rezolvată. (#11672) 

 

Afişare corectă a mesajului de avertizare în legătură cu armătura anti-fisurare 

 

Unul dintre mesajele de avertizare legate de armătura anti-fisurare din modulul RC Beam nu era afişat în mod 
corespunzător (lipsea o parte din conţinut). Această problemă a fost remediată. (#12165) 

 

Afişarea diagramelor atunci când Autodesk Revit® rulează pe un al doilea monitor 

 

Atunci când se lucra în Autodesk Revit
®
 utilizându-se două monitoare, fereastra Advance BIM Designers care 

afişa diagrame era trimisă în fundal, cu excepția cazului în care Autodesk Revit
®
 rula pe monitorul principal.  

Această problemă a fost remediată şi diagramele pot fi afișate complet indiferent care monitor este utilizat 
pentru rularea programului. (#11322) 

 

Importul fundațiilor liniare din Arche Ossature 

 

Fundaţiile liniare exportate din Arche Ossature în modulul BIM Designers RC Footing erau importate ca fundaţii 
izolate. Acest lucru este acum remediat. (#10117) 

 

Pereţii cu goluri nu erau detectaţi în mod corect ca fiind reazeme pentru grinzi în 
Revit® 

 

Detectarea reazemelor este acum efectuata în mod corect (Ipoteze şi Calcul) pentru grinzile susţinute de pereţi 
cu geometrie complexă (care conțin deschideri de uşi şi ferestre)/ (#9826) 

 

Actualizarea rezultatelor referitoare la săgeată din panoul Rezultate 

 

Rezultatele săgeţilor din modulul RC Beam, care sunt vizibile în panoul Rezultate, nu erau actualizate corect. 
Acest lucru este acum remediat. (#10024) 

 
 



 

 

 

 


