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Advance Design

Modelare rapidă: CAD integrat 
 → Lucru simultan în plan și în 3D (ferestre multiple de vizualizare)
 → Gestionarea facilă a nivelurilor
 → Generator automat de încărcări (încărcări climatice, seismice, încărcări 
datorate lichidelor sau împingerii pământului) 

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

 → Înregistrarea script-urilor de comenzi

Analiză avansată cu element finit 
 → Algoritmi de discretizare automată: Grid sau Delaunay (discretizare uniformă 
și progresivă, posibilitatea de rafinare a discretizării)

 → 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 

Verificarea elementelor din beton 
 → Elemente liniare, elemente plane 
 → Curbe de interacțiune 3D pentru verificarea secțiunii stâlpilor
 → Template-uri pentru optimizarea calculului elementelor din beton
 → Verificarea tensiunilor în beton, în armătură și deschiderea fisurilor pentru 
elementele liniare și pentru elementele plane, în funcție de soluția reală de 
armătură

 → Note de calcul detaliate în concordanță cu norma specificată 

Verificarea elementelor din metal și din lemn 
 → Verificarea săgețiilor 
 → Determinarea automată a lungimilor de flambaj 
 → Verificări de rezistență și optimizarea automată a secțiunilor
 → Verificarea îmbinărilor și generarea automată a detaliilor de nod 
 → Definirea blocajelor laterale pentru determinarea automată a lungimilor de 
flambaj lateral

 → Note de calcul detaliate în concordanță cu norma specificată 

Advance Design face parte din suita BIM 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. 

Mozart Tower, Lyon, Franţa
Birou de proiectare: BOUYGUES

Determinarea ariei de armătură reală

Ipoteze pentru calculul elementelor din lemn



Instrumente pentru controlul schimbului de informaţii prin Tehnologia BIM 
Advance Design 2014 vine cu o serie de instrumente ce pot corecta şi ajusta cu 
uşurinţă, din punct de vedere geometric, un model ce a fost importat din Advance 
Steel (sau alte programe CAD).
Noi funcţionalităţi disponibile:
•	 Control conectivitate
•	 Auto Tăiere & Relimitare
•	 Proiecţie pe plan
•	 Extindere către nod
•	 Anulare excentricitate

Generator 2D pentru încărcări climatice
În această versiune a fost implementat un generator climatic 2D, în conformitate 
cu prevederile EN1991-1-3 / CR 1-1-3/2012 (Acţiunea zăpezii) şi EN1991-1-4 / CR 
1-1-4/2012 (Acţiunea vântului). 
Acestă tehnologie are la bază funcţionalităţile deja existente ale generatorului 3D 
de încărcări climatice.

Importul şi Exportul reacţiunilor din reazeme
Începând din această versiune, utilizatorii au posibilitatea de a exporta valorile 
reacţiunilor din reazeme; acestea pot fi reutilizate în cadrul altui model, unde 
reacţiunile vor fi importate sub formă de încărcări. 
Această funcţionalitate este valabilă pentru reazemele punctuale şi, în urma 
exportului, creează pe disc un fişier *.txt.

Calculul automat al rigidităţii reazemelor
Advance Design 2014 poate calcula în mod automat rigiditatea reazemului (în 
kN/m/m2) în funcţie de caracteristicie terenului de fundare:
•	 Utilizatorii vor putea defini stratificaţia terenului de fundare (tipul stratului şi 

grosimea acestuia), prin adăugarea acestora din baza de date predefinită
•	 Valoarea constantei elastice KTZ, din lista de proprietăţi a reazemului, va fi 

actualizată automat
•	 Acest proces este valabil pentru reazemele de suprafaţă (elastice sau cele 

care lucrează în Întindere/Compresiune), dar şi pentru reazemele punctuale 
sau liniare

Verificarea coliziunilor în modulul Advance Design Steel Connection
Advance Design 2014 vine cu mai multe informaţii pentru verificările eşuate.
Dacă o verificare nu este îndeplinită, în nota de calcul este indicat elementul ce 
nu permite validarea unei îmbinări.
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Lansarea versiunii 2014: 17 septembrie 2013
Pachete comerciale: Standard / Professional Metal, Professional Beton / Professional Lemn / Premium
Disponibil în: cehă, engleză, germană, franceză, italiană, poloneză, română 
Formate standard: IFC, CIS/2, PSS, SDNF, DXF 
Compatibilitate Windows®: Windows 8, Windows 7, Windows Vista - 32 şi 64-biţi

Advance Design 2014 - Noutăți

Versiunea Advance Design 2014 reprezintă instrumentul necesar pentru o proiectare structurală performantă!
Advance Design 2014 aduce numeroase îmbunătățiri vizând două teme principale : schimbul și sincronizarea de 
date în format BIM și sporirea performanțelor.

Fundația Jérôme Seydoux-Pathé,
Neyron, Franța
Birou de proiectare: OMNIS Bâtiment

Definirea soluţiei de armare pentru stâlpii din beton 
armat

Verificarea coliziunilor în modulul Advance Design Steel 
Connection


