
Calcul în concordanță cu normativele locale și europene

Exploatarea intuitivă a 
rezultatelor 

•	 Algoritmi	de	discretizare	automată:	Grid	sau	Delaunay	(discretizare	uniformă	și	progresivă,	
posibilitatea	de	rafinare	a	discretizării,	elemente	finite	T6-Q9)

•	 Analiză	modală,	statică,	seismică,	neliniară,	dinamică,	temporală,	flambaj	generalizat	etc
•	 Analiză	dinamică	temporală	cu	redarea	rezultatelor	pentru	un	anumit	interval	de	timp
•	 Calcul	 automat	 și	 verificarea	 elementelor	 din	metal,	 beton	 și	 lemn	 în	 conformitate	 cu	

normativele	 europene	 și	 cu	Anexele	Naționale,	 specifice	fiecărei	 țări,	 plus	 normativele	
americane	și	canadiene

•	 Actualizarea	automată	a	notelor	de	calcul	și	a	exploatărilor	grafice	
•	 Afișarea	rezultatelor	la	fața	elementelor	

•	 Salvarea	 şi	 actualizarea	 automată	 a	
diagramelor	 prin	 utilizarea	 tehnologiei	
“Result-Memory”	

•	 Diverse	metode	de	exploatare:	 rezultate	
grafice,	 curbe	 de	 rezultate,	 diagrame	de	
tensiuni,	note	de	calcul

•	 Înregistrarea	 în	 format	 video	 a	 unor	
animaţii	 ale	modelului	descriptiv	 sau	ale	
modelului	calculat

•	 Note	 de	 calcul	 cu	 multiple	 opţiuni	 de	
configurare	 şi	 personalizare:	 stiluri,	
tabele	 şi	 vederi	 grafice,	 copertă,	 texte	
introduse	 de	 către	 utilizator,	 legături	 cu	
alte	documente

•	 Torsori	 calculaţi	 automat	 pe	 reazemele	
liniare,	pereți	sau	grup	de	pereți

•	 Verificare	automată	a	deplasărilor	relative	
de	nivel

•	 Vizualizarea	3D	a	tensiunilor	pe	secţiuni

Advance	Design			face	parte	din	suita	de	
proiectare	 GRAITEC	 Advance,	 fiind	 un	
program	 performant	 și	 ușor	 de	 utilizat	
pentru	calculul	și	optimizarea	structurilor,	
dedicat	 profesioniștilor	 din	 domeniul	
proiectării	 structurale.	 Advance	 Design	
deține	 o	 platformă	 CAD	 intuitivă,	
instrumente	 de	 generare	 automată	 a	
încărcărilor	climatice,	un	motor	de	calcul	
performant	 (analiză	 modală,	 statică,	
neliniară,	 dinamică	 temporală,	 flambaj	
generalizat),	 funcții	 avansate	 pentru	
verificarea	elementelor	din	metal,	beton	
și	 lemn,	 funcții	 interactive	 de	 post-
procesare	a	rezultatelor	și	note	de	calcul	
generate	automat.		

Interoperabilitate	 cu	 suita	de	produse	Autodesk	 -	Revit,	
Advance	Steel	și	Advance	Concrete.

Verificarea elementelor 
din beton 
•	 Arii	 de	 armătură	 pentru	 grinzi,	 stâlpi,	

elemente	plane	
•	 Planuri	de	armare	generate	automat
•	 Verificarea	tensiunilor	în	beton,	în	armătură	

și	deschiderea	fisurilor	pentru		elementele	
liniare	 și	 pentru	 elementele	 plane,	 în	
funcție	de	soluția	reală	de	armătură

•	 Verificarea	la	străpungere,	calculul	săgeții	
reale	pentru	elementele	din	beton	armat

•	 Verificarea	 capacității	 de	 rezistență	 -	
”Capacity	 Design”	 -	 pentru	 nodurile	
cadrelor	din	beton	armat

•	 Note	de	calcul	detaliate	în	concordanță	cu	
norma	specificată	

Modelare rapidă: CAD integrat 
•	 Lucru	 simultan	 în	 2D	 și	 în	 3D	 (ferestre	multiple	 de	

vizualizare)
•	 Gestionarea	facilă	a	nivelurilor
•	 Generator	automat	de	 încărcări	(încărcări	climatice,	

seismice,	încărcări	datorate	presiunii	hidrostatice	sau	
împingerii	pământului)	

•	 Librărie	completă	de	elemente	structurale	(elemente	
liniare	sau	plane,	reazeme	rigide	sau	elastice,	legături	
semi-rigide)

•	 Modelare	facilă	a	suprafețelor	curbe:	cilindrii,	cupole,	
sfere

•	 Verificarea	săgeților	
•	 Determinarea	automată	a	lungimilor	de	

flambaj	
•	 Verificări	de	rezistență	și	stabilitate	
•	 Optimizarea	automată	a	secțiunilor
•	 Verificarea	îmbinărilor	și	generarea	

automată	a	detaliilor	de	nod	
•	 Definirea	blocajelor	laterale	pentru	

determinarea	automată	a	lungimilor	de	
flambaj	lateral

•	 Verificarea	la	foc	a	secțiunilor
•	 Note	de	calcul	detaliate	în	concordanță	

cu	norma	specificată

Verificarea elementelor 
din metal și din lemn 
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2. SPITALUL CLINIC DE COPII “DR. VICTOR GOMOIU”
Beneficiar: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Arhitect Coautor & Coordonator : Cabinet de Arhitectură Gabriel Dumitrache
Proiectant structură de rezistență: European Business Engineering

Subcontractor: Rotary Constructii
Proiectant General: Atelier d’ Architecture Christian Tanascaux Paris & Atelierul de Arhitectură Christian Tanascaux București

Contractor General: Asocierea dintre: Compagnie d’Entreprise CFE - CFE Contracting and Engineering, Atelier d’Architecture Christian Tanascaux , Alsa Imed 

 Analiză avansată cu element finit 
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1. IMOBIL LOCUINţE 5S+P+M+19E
Locație: Str. Mircea Vodă nr. 3A, Bucureşti
Beneficiar: Residence Unirii
Proiectant de specialitate: CPCP STUDIO 
Proiectant structură beton armat: BETAEXPERT 
Proiectant structură metalică: ARCADIA ENGINEERING 
Software utilizat: Advance Design


