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ArchiCAD® ºi produsele Graphisoft® în anul 2000
În întâmpinarea anului 2000, Graphisoft ºi-a testat foarte minuþios produsele soft comercializate, con-

statând cã toate vor funcþiona normal ºi dupã anul 1999. Bazându-se pe aceste testãri, Graphisoft garanteazã,
cã toate obiectele create în GDL, precum ºi programele distribuite de Graphisoft vor fi absolut utilizabile în
anul 2000. Produsele au fost testate pe sistemele de operare: Windows® 95, Windows® 98, Windows® NT 4.0,
MacOS® 8.1 ºi includ: ArchiCAD® 6.o, ArchiCAD® for TeamWork, ArchiCAD® 5.1 (Ediþia �Builders� în USA),
ArchiCAD® 5.0, PlotMakerTM 2.1, StairMakerTM 4.0. 

S-a verificat funcþionarea corectã, instalarea ºi dezinstalarea produselor în perspectiva anului 2000, respec-
tiv salvarea fiºierelor ºi executarea comenzilor de rutinã. În plus, toate codurile softurilor Graphisoft au fost
scanate pentru a depista orice referinþã de date de douã cifre (de ex. MM/DD/YY, DD/YY/MM). Produsele
Graphisoft listate au trecut toate testele, nefiind identificate cauze care ar putea crea probleme de
genul �Anul 2000�.

Obiecte  GDLObiecte  GDL TMTM

prpr ecompilateecompilate
Conþin date de referinþã în 

sursele lor, care sunt furnizate în sis-
temul de operare compatibil pentru
anul 2000, exclusiv formatul MM/
DD/ YY sau MM/DD/YYYY. 

Chiar în cazul puþin probabil cã
ar exista o referinþã de douã cifre
într-un obiect GDL precompilat, 

acesta poate fi eliminat folosind o
comandã care deja existã în meniul
Special al ArchiCAD-ului.
ArAr chiCAD forchiCAD for
TTeamWeamWorkork
Nu au fost identificate prob-
leme la împãrþirea proiectelor
de echipã, la primirea sau tri-
miterea modificãrilor în per-
spectiva anului 2000.

InstalarInstalar ee
Instalãrile au fost efectuate folosind date din secolul urmãtor atât pe platforme Windows cât ºi

Macintosh. Softul de instalare utilizat cu ArchiCAD pentru Macintosh este un produs Apple. 
Apple însã declarã: �Nici o aplicaþie MacOS care utilizeazã corect meniul Toolbox pentru
setarea funcþiunilor de timp nu va avea probleme la tranziþia spre anul 2000�.
Softul de instalare utilizat cu ArchiCAD pentru Windows este dezvoltat de InstallShield, care are
o întreagã paginã web (http://www.installshield.com/products/year2000.asp.) dedicatã proble-
mei anului 2000 ºi care cuprinde referiri la softul lor. Graphisoft este convins cã nu vor exista
probleme legate de trecerea în anul 2000 nici cu softul ArchiCAD, nici cu InstallShield.

PrPr otecþ ie  harotecþ ie  har dwardwar e º i  PPUe ºi  PPU
Softurile utilizate în combinaþie cu cheia de protecþie hardware al ArchiCAD, precum ºi modul

de mãsurare al sistemului PPU, nu conþin cifre cu douã unitãþi în nici una din rutinele de protecþie.
Toate informaþiile de timp ºi datã sunt stocate ca valori binare.

Alte  softuri  ut i l izate  cu prAlte  softuri  ut i l izate  cu pr odusele  Graphisoftodusele  Graphisoft
Graphisoft nu poate garanta cã aplicaþiile dezvoltate de alþi producãtori ºi utilizate cu

ArchiCAD vor fi compatibile în anul 2000. Utilizatorii vor trebui sã contacteze producãtorii
respectivi pentru informaþii referitoare la problema �Anului 2000�.

DISCUÞII  DISCUÞII  ADIADI ÞÞ IONALEIONALE
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Al 15-lea Meeting Internaþional al Distribuitorilor Graphisoft

În vara acestui an s-a þinut în Ungaria, la Budapesta, cel de-al
15�lea Meeting Internaþional al Distribuitorilor GRAPHISOFT, la
care au participat peste 100 de reprezentanþi din 44 de þãri.

Programul meetingului a durat douã zile, incluzând ºi o
prezentare generalã despre �situaþia companiei pe piaþa mondialã�,
susþinutã de preºedintele Graphisoft, Gábor Bojár ºi vicepreºedin-
tele Departamentului de Vânzãri & Marketing, Gábor Kazár. 

Reprezentanþii filialelor din Germania, Statele Unite ºi Marea
Britanie au prezentat succesele obþinute ºi strategiile de vânzare din
regiunile respective. În fiecare zi, în ateliere de lucru au fost orga-
nizate diferite seminarii, unde participanþii au avut posibilitatea de
a discuta despre adaptarea produselor la piaþa localã, viitorul
tehnologiei obiect-orientat ºi multe altele.

În cadrul unei festivitãþi þinutã cu acest prilej, firma ConSoft a
fost premiatã pentru rezultatele deosebite obþinute în promovarea
pe piaþa româneascã a produselor Graphisoft.

NEWSNEWSGraphisoft CHILE � a opta filialã în lume

Universitãþile belgiene îºi îmbunãtãþesc dotarea cu ArchiCAD 6.o

Graphisoft ºi-a întãrit prezenþa pe piaþa sud-americanã, înfiinþându-ºi a opta fili-
alã din lume prin achiziþionarea firmei Archisoft S.A., distribuitorul sãu de succes
din zonã. Astfel, totalul investit pe piaþa sud-americanã într-o singurã lunã de
Graphisoft se ridicã la 1 milion de USD.

Graphisoft Chile va continua sã sprijine clienþii sãi locali � birouri de arhitecturã
ºi universitãþi, care utilizeazã mai mult de 600 licenþe de ArchiCAD pe teritoriul þãrii.

ªapte universitãþi ºi ºcoli de arhitecturã renumite din Belgia � Liege, Mons, Louvan�la�Neuve, Leuven,
Limburg, Bruxelles ºi Ghent, au procurat licenþe ArchiCAD 6.o în scopul îmbunãtãþirii condiþiilor de studiu.

ArchiSITE 5.6
ArchiSITE 5.6 redefineºte conceptul de modelare a terenului. În mod tradiþional existã o mare diferenþã între

punctele definite de utilizator ºi cele create de ArchiSITE. În ArchiSITE 5.6 modelul de teren este creat prin inter-
polare între punctele create de utilizator. Rezultatul este cã liniile definite de utilizator vor fi situate exact în
aceeaºi poziþie în care au fost plasate.

ArchiSITE 5.6 este oferit gratuit utilizatorilor versiunilor 5.5 ºi 5.56. Se poate descãrca de pe pagina web a
Graphisoft sau poate fi solicitat de la distribuitorul din România, ConSoft SRL. 

GRAPHISOFT CENTER NEWS
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Productivitate în 12 ore!

OFFICE & BUSINESS Library

Doriþi sã lucraþi într-un software CAD?

✓ îmbunãtãþeºte comunicarea vizualã cu clienþii ºi colegii?
✓ eliminã practic redundanþa ºi pierderea informaþiilor pe parcursul proiectãrii ºi în procesul de docu-

mentare?
✓ lucreazã cu materiale de construcþii aparþinând �lumii reale� atât în 2D cât ºi în 3D ºi oferã liste complete

de componente?
✓ reduce timpul ºi cheltuiala cu noii angajaþi, crescând productivitatea ºi viteza?
✓ vã dã posibilitatea sã oferiþi clienþilor servicii adiþionale astfel încât sã le creascã fidelitatea ºi veniturile?

Vii torul  Dvs .  sof tware  CAD:

Cu ArchiCAD rãspunsul este „da”.
Descoperiþ i  SINGURUL software arhitectural  din LUME în care puteþi  f i

productiv dupã 12 ORE de învãþare!

A apãrut al optulea volum din Colecþia Graphisoft, noua bibliotecã Office &
Business Library, aparþinând firmelor Optonet Bt ºi Studio Arkada. Conþine peste
300 de elemente de bibliotecã: echipament ºi mobilier de birou, mobilier pentru
alimentaþie publicã, surse de luminã, imagini ºi fonduri. 

Colecþia Graphisoft conþine bibliotecile:

� People & More (© Maccady)
O colecþie de cca. 180 de obiecte ArchiCAD:  oameni,
vapoare, autoturisme, autocamioane, vegetaþie,
avioane, etc.
� M.A.D. Design (© M.A.D.)
Cuprinde cca. 50 de obiecte pentru bucãtãrii
(European Kitchen Collection) ºi 46 de elemente de
bibliotecã: lãmpi, vase, calculatoare, TV, etc.
� Architectural Accessories (© Graphisoft CAD Studio)
Conþine 90 de elemente de bibliotecã: garduri,
draperii, jgheaburi, burlane, accesorii pentru coºuri
de fum, balustrade, mânã curentã, etc. 
� Garden Works (© Graphisoft)
Colecþie de peste 90 de elemente de bibliotecã: copaci,
mobilier de grãdinã din metal ºi lemn, echipamente
de grãdinã, piscine ºi corpuri de iluminat.

� Lamp World (© Optonet BT)
Conþine peste 110 lãmpi parametrice, de ex.: lãmpi
exterioare, cu suport, de tavan, stative, spoturi,
neoane, stil japonez.
� Texture Library (© 2020 Korea Corp. Ltd.)
Conþine mai mult de 2800 de texturi individuale în
format TIFF, pentru modelarea suprafeþelor de: par-
doseli � din lemn, gresie, granit, mochetã, marmurã,
piatrã; pereþi � tapet, stucco; materiale generale din
lemn, suprafeþe solide, granit, marmurã, piele. 
�Hoshino Residential Library (© CAD Support
Hoshino Co.)
Conþine peste 150 de elemente de bibliotecã: echipa-
mente de baie, aplice, mobilier pentru bucãtãrii,
surse speciale de luminã, accesorii de acoperiºuri ºi
un numãr de ansamble de elemente predefinite.



cu Dl. Johannes Reischböck,
Vicepreºedinte & Director General

al Graphisoft Germania

Major i tatea f i rmelor  germane din �Top 100�
proiecteazã cu ArchiCAD

n topul arhitecþilor germani, care se face public anual, apar cu generozitate utilizatorii software-ului
arhitectural ArchiCAD (câºtigãtorul concursului CAD 1999). În alcãtuirea topului, profesorul în
inginerie Wolfgang Pohl, expert renumit în aceste tipuri de evaluãri, a analizat conþinutul mai multor

publicaþii periodice germane ºi internaþionale, între care: Bauwelt, DBZ, Wettbewerbe aktuell, Architectural
Review, etc., utilizând drept criteriu documentaþiile de proiect a peste 2000 de birouri de arhitecturã. Conform
rezultatului obþinut în urma evaluãrii efectuate pentru perioada cuprinsã între Iulie 1996 - Aprilie 1999, din
primele 20 de firme aflate în top, 9 utilizeazã ArchiCAD. Pe teritoriul Berlin/Brandenburg/Mecklenburg -
Western Pomerania, ArchiCAD este utilizat ca mijloc de proiectare ºi vizualizare în 27 de birouri de arhitec-
turã din 45.

Am avut ocazia sã schimbãm câteva cuvinte cu Dl. Johannes Reischböck, Vicepreºedinte ºi Director
General al Graphisoft Germania, despre rezulatele frumoase obþinute în prima parte a acestui an de echipa
Graphisoft Germania.

Modelare Vizualã: Dupã cum ºtim, în þãrile dezvoltate, majoritatea birourilor de
proiectare sunt dotate cu echipament de software ºi hardware corespunzãtor ºi
nu folosesc metode de lucru manuale. Totuºi existã o cerere continuã de software
ºi hardware pe piaþã. Nu se observã încã semne de saturaþie?
Johannes Reischböck: Cum în prima jumãtate a anului 1999 Graphisoft Ger-
mania ºi-a mãrit vânzãrile cu 29,4 % faþã de aceeaºi perioadã a anului prece-
dent, aº putea sã spun cã pe piaþa germanã existã încã ºi cred cã va exista în
continuare o cerere referitoare la echiparea firmelor cu cele mai noi echipa-
mente softwareþihardware. 
MV: Cum aþi reuºit sã realizaþi acest rezultat extraordinar?
JR: La baza acestui succes stau performanþele mãrite ale celor peste 30 de
�Parteneri de soluþii� (dealeri ArchiCAD cu responsabilitãþi teritoriale de vân-
zare). Cel mai bun dealer al nostru a comandat în primele ºase luni ale anului
licenþe ArchiCAD în valoare de peste 1 milion de DEM.
MV: Care este concurentul Dvs. major pe piaþa germanã ºi cum îi faceþi faþã?
JR: Dintre competitorii noºtri puternici, cel mai mult se evidenþieazã firma
Nemetschek. Cu toate cã eforturile concurenþilor nu se pot subaprecia, sunt foarte
mândru de faptul cã creºterea vânzãrilor la Graphisoft Germania a depãºit ritmul de creºtere al pieþei.
MV: Am observat cã în presa de specialitate germanã sunt publicate cu regularitate evaluãri care
estimeazã nu numai valoarea arhitecþilor, alcãtuind topul lor, ci într-un fel ºi �popularitatea� software-
lor. Ce ne puteþi spune în acest sens?

JR: Într-adevãr sunt publicate diferite evaluãri. În revista independentã �Baunetz� s-a arãtat cã ArchiCAD are
procentajul de 80% din piaþa berlinezã al celor mai bune birouri de arhitecturã (din 10 firme de proiectare din
Berlin, 8 lucreazã cu ArchiCAD) ºi peste jumãtate din arhitecþii de vârf din Germania proiecteazã cu acest
software.
De fapt, esenþa este cã elita arhitecþilor din Germania a ales sã utilizeze ArchiCAD. Referinþele foarte bune
date de cei mai buni arhitecþi germani reprezintã o bazã solidã pentru penetrarea în continuare pe piaþã.
Clienþii noºtri pot cu adevãrat sã se bazeze pe tehnologiile noastre de vârf, orientate spre viitor, cu un nivel
de service de înaltã competenþã.
MV: Vã mulþumim pentru timpul acordat ºi vã dorim în continuare succes.

Î

Johannes Reischböck
Vicepreºedinte & Director General

al Graphisoft Germania
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Tehnologia de
obiecte inteligente

Generarea ferestrelor speciale
Cum se construieºte o fereastrã specialã în GDL?

Etapele de realizare ale acestui obiect sunt:
1. Desenaþi în primul rând, cu ajutorul unor linii de construcþie, cu colþul stâng în origine, forma

ferestrei din Fig. 1. Setaþi unealta �Placã (Slab)� conform Fig. 2, aºezaþi o placã pe conturul desenat ºi
tãiaþi golurile din placã. Utilizaþi unealta �Plasã (Mesh)� pentru definirea ochiurilor de geam din
fereastrã (Fig. 3). Nu uitaþi sã setaþi materialul dorit la uneltele folosite.

2. Selectaþi toate elementele care alcãtuiesc fe-
reastra ºi setaþi o vedere 3D de sus, cu unghiul
azimutal de 2700 (Fig. 4). În fereastra 3D (Fig. 5 -
setaþi la �Imagine/Linii ascunse (Hidden Lines)�)
alegeþi din meniul �Fiºier� comanda �Salveazã
ca�� ºi apoi ca format de fiºier �Fiºier cu ferestre
ArchiCAD (*.win)�. Salvaþi obiectul într-o
bibliotecã curentã. Va apare dialogul din Fig. 6,
unde alegeþi formatul �Descriere GDL editabilã�.

Figura nr. 1

Figura nr. 2
Figura nr. 4

Figura nr. 5

Figura nr. 6

Figura nr. 3

În ArchiCAD existã o bibliotecã cu sute de obiecte tridimensionale parametrice (ferestre, uºi, etc.).
Totuºi, câteodatã se poate întâmpla, ca la dorinþa clientului sã aveþi nevoie de elemente speciale, care nu
se aflã în Biblioteca de Elemente al ArchiCAD-ului, însã se pot construi cu ajutorul diferitelor mijloace
sau metode puse la dispoziþie de acest program.
În acest sens, vã prezentãm o modalitate de generare a unei ferestre mai puþin obiºnuite, realizatã cu
câteva unelte de bazã din ArchiCAD (placã, linie ºi plasã) ºi cu limbajul de programare GDL.



4. Inseraþi câte o linie înaintea comenzii cPRISM ºi dupã grupul de linii marcat în Fig.10. Aceste rân-
duri goale nu afecteazã descrierea GDL. Copiaþi (cu COPY/PASTE) liniile marcate înaintea comenzii

cPRISM ºi inseraþi
înaintea acestui grup
comanda �Wallhole
5,1,� � unde numãrul 5
reprezintã numãrul
liniilor care alcãtuiesc
perimetrul ferestrei.
ªtergeþi �," (virgula) de
dupã cifra 15 a ulti-
mului rând abia 
copiat (Fig. 11).
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Fereastra astfel generatã este aproape utilizabilã. 
Se observã, cã poziþionând-o într-un perete, se va tãia un
gol corespunzãtor patrulaterului circumscris ferestrei. 

Cum se poate rezolva aceastã problemã?

Modificãrile necesare pentru simbolul 2D (Fig. 7) ºi
3D (Fig. 8) vor fi efectuate cu ajutorul GDL-ului.

3. Din meniul �Fiºier�, prin comanda �Deschide Element de
Bibliotecã� (Open Library Part), deschideþi fereastra salvatã ºi
alegeþi �Fereastra Activã / Descriere 3D� (Fig. 9). Aceastã
descriere se genereazã automat de cãtre program. Cãutaþi
prima comandã cPRISM_. Primul grup de linii, care se terminã
cu cifra 15 reprezintã coordonatele colþurilor (perimetrul) fe-
restrei. Numãrul acestor linii coincide cu numãrul laturilor 
ferestrei, în acest caz cele 5 linii reprezentând cele 5 laturi.

5. Dupã ce aþi terminat, închideþi fereastra de descriere 3D, salvând modificãrile efectuate.

Imaginea ferestrei în 3D dupã efectuarea
modificãrilor cu ajutorul GDL. 

În urmãtoarele numere ale revistei vã vom prezenta ºi alte
elemente de bibliotecã realizate cu ajutorul limbajului de pro-
gramare GDL. Aºteptãm ideile Dvs. în legãturã cu elementele
de construcþie interesante, necesare practicii de zi cu zi.

matematician
Enikõ Tódor-Iszlai

Figura nr. 7

Figura nr. 8

Figura nr. 9

Figura nr. 12

Figura nr. 11Figura nr. 10



Dacã spaþiul pe douã nivele este iluminat de
douã ferestre separate, situate la douã nivele
diferite, acestea vor fi dispuse în douã ziduri supra-
puse, ca la o clãdire cu douã etaje. Rezolvarea este
vizibilã în Fig. 2, respectiv Fig. 3, unde sunt arãtate
elementele care aparþin celor douã nivele.

A se avea în vedere înãlþimea zidurilor exterioare
care vor depãºi cota zidurilor interioare cu înãlþimea
planºeului.
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Fereastrã deasupra altei ferestre

Caracteristica de bazã a ArchiCAD-ului în
realizarea documtaþiilor de proiecte este faptul cã, în
paralel, genereazã ºi modelul 3D cât mai real al
proiectului în cauzã. În unele situaþii, pentru ca un
proiect sã fie corect reprezentat atât în modelul 2D,
cât ºi 3D, trebuie utilizate anumite �trucuri�.

Exemplificator în acest sens este cazul unor fe-
restre cu înâlþimea de douã nivele, care, introduse în
planul parter, vor fi reprezentate corect în modelul
3D, însã nu vor apare în planul de nivel superior din
modelul 2D.

Soluþionarea �Spaþiul pe douã nivele� este un
exemplu bun pentru posibilitatea combinãrii ele-
mentelor proiectului ArchiCAD, în vederea obþi-
nerii unui rezultat dorit, menþinându-se un proces
simplu ºi accesibil tuturor.

În cazul acestor spaþii, planºeul intermediar va fi
poziþionat în plan astfel încât sã fie tangent interi-
orului zidurilor exterioare, dobândind caracteristi-
cile materialului pereþilor interiori. Golul dintre
nivele nu va fi o gaurã în placã, placa luând forma
doritã încã din primul pas al construcþiei. 

Aceste douã posibilitãþi, precum ºi rezolvarea lor,
vor fi parcurse separat. 

Fundaþiile, soclul clãdirii, acoperiºul ºi sistemul
de scurgere al apelor fluviale sunt situate pe nivele
separate, asupra cãrora nu se pune un accent
deosebit acum.

Figura nr. 1

Figura nr. 2

Figura nr. 3

Iluminarea spaþiilor ºi implicit rezolvarea acesto-
ra în proiectul ArchiCAD depinde de tipul fere-
strelor folosite: douã ferestre suprapuse sau o sin-
gurã fereastrã cu înãlþimea a douã nivele. (Fig. 1)

Spaþiul pe douã nivele

IN
TR

EB
Ã

R
I ª

I R
Ã

SP
U

N
SU

R
I



15

Dacã spaþiul pe douã nivele are o singurã fe-
reastrã, atunci ºi zidul în care este situat acesta, va
avea înãlþimea a douã nivele (Fig. 2). În aceastã situ-
aþie, nici zidul ºi nici fereastra nu vor apare cores-
punzãtor în planul nivelului superior. Aici va fi un
gol, porþiunea de zid de dublã înãlþime lipsind din
plan (Fig. 4). Astfel, planul nivelului superior va tre-
bui retuºat pentru a introduce zidul ºi la nivelul
superior. Intersecþia �curatã� a colþului se obþine prin
întoarcerea la colþ a zidurilor de înãlþimea unui nivel.

În acest fel, în planul nivelului superior apare ºi
porþiunea de zid care lipseºte ºi cu o combinaþie de
straturi 2D corespunzãtoare obþinem planul etajului
dorit (Fig. 6).

Pentru obþinerea unui model 3D corespunzãtor,
aceastã porþiune de zid va trebui �explodatã�.
Selectând aceastã porþiune de zid ºi aplicând coman-
da Descompunere (Tools/Explode), zidul îºi pierde
caracterul 3D, devenind un desen vectorial 2D alcã-
tuit din linii ºi haºuri corespunzãtoare. Prin aceastã
metodã ºi prin combinarea corespunzãtoare de stra-
turi 3D obþinem modelul tridimensional dorit 
(Fig. 7).

Cea mai simplã metodã pentru rezolvarea acestei
probleme este aceea de a copia porþiunea de zid de la
parter (Fig. 5) prin comanda Copiere (Tools/Copy)

ºi de a o introduce la etaj prin comanda Insereazã
(Tools/Paste). 

Fereastrã pe douã nivele

Figura nr. 4

Figura nr. 5

Figura nr. 6

Figura nr. 7

arh. Szabolcs GÁL
ConSoft  SRL
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Profesioniºt i i  Mãiestriei

PM

F I R M A   S . C .  C O N S O RF I R M A   S . C .  C O N S O R TT
C O N S T R U C Þ I I  S . R . L .C O N S T R U C Þ I I  S . R . L .

C l u j - N a p o c aC l u j - N a p o c a

Perspectivã fotorandatã
Policlinica �Familia Sfântã� 
Cluj�Napoca 

ºef proiect: arh. Adriana Cocheci

� Consort Construcþii SRL ºi-a început activitatea de proiectare în 1995, pânã în prezent proiectând o serie
de obiective, dintre care cele mai importante sunt:
� Policlinica fãrã platã �FAMILIA SFÂNTÃ� Cluj�Napoca (Ad=1320 mp)
� Locuinþe � 20 apartamente, Str. Rarãu nr. 6, Cluj�Napoca
� Facultatea de Management Turistic ºi Comercial �Dimitrie Cantemir� Cluj�Napoca (Ad=7950mp)
� case unifamiliale în oraºele Cluj�Napoca ºi Bucureºti

� colectivul de proiectare este compus din 2 arhitecþi, 2 ingineri pentru partea de rezistenþã ºi 2 ingineri insta-
latori, precum ºi colaboratori externi pentru alte specialitãþi.

� întreaga activitate de proiectare este asistatã de calculator, utilizându-se programe performante:
ArchiCAD pentru arhitecturã, program de calcul Robot ºi AutoCAD pentru Rezistenþã, precum ºi pro-
grame concepute de inginerii noºtrii pentru partea de instalaþii.

� legãtura între specialitãþi se face în sistem reþea, aceasta uºurând foarte mult colaborarea între cele
3 compartimente.

ArchiCAD�ul, pentru noi, a însemnat un nou mod de abordare a meseriei noastre atât din punct de vedere
al prezentãrii proiectelor (aspectul grafic), al rapiditãþii de execuþie cât ºi din punct de vedere al concepþiei de
arhitecturã (fiind un mijloc perfect de control al volumetriilor ºi al încadrãrii acestora în sit).

Locuinþã unifamilialã Bucureºti
ºef proiect : arh . Adriana Cocheci 

Consort Construcþii SRL,
3400 Cluj�Napoca, str. Arieºului nr. 31/5/25
Tel: 064 - 414 205

Arh. Adriana COCHECI
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Interiorul 
Policlinicii �Familia Sfântã�

Cluj�Napoca

Secþiunea  transversalã a
Policlinicii �Familia Sfântã�

Cluj�Napoca 

Facultatea de Managment
Turistic ºi Comercial 
�Dimitrie Cantemir�

Încadrare în sit 
a  Facultãþii de Managment Turistic ºi Comercial

�Dimitrie Cantemir�

ºef proiect: arh. Radu Cocheci



În etapa a doua, am trecut la analiza spaþialã a
structurii, deoarece analiza planã nu ne-a permis sã
luãm în considerare efectul de rigidizare global asi-
gurat de barele inelare. A doua schemã staticã a fost
compusã din cele 24 de bare principale radiale ºi din
barele inelare. Rezultatele astfel obþinute au fost
mult mai favorabile comparativ cu rezultatele ana-
lizei plane. Datoritã conlucrãrii spaþiale asigurate de
barele inelare, momentele încovoietoare ale grinzilor
principale s-au redus aproape la jumãtate, iar forþele
axiale au crescut puþin.

Halã metalicã de 
preomogenizare 
Beremend 
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Proiectul de rezistenþã pentru o halã de preo-
mogenizare cu structurã metalicã a fost solicitat de
cãtre Fabrica de Ciment din Beremend � Ungaria
(Beremendi Cementmû). Ca model, la firma mamã
din Heidelberg (Germania), a fost studiatã structura
unei halei cu diametrul de 70 m. Structura metalicã
proiectatã în Beremend are diametrul de bazã de 80
m, înãlþimea de 25 m, reprezentând în momentul de
faþã, construcþia cu cea mai mare deschidere din
Europa Centralã. Pe punctul superior central al halei
se reazemã o pasarelã metalicã, formând posibili-
tatea de rezemare pentru benzile transportoare.

Determinând încãrcãrile ºi forma geometricã, am
început calculul structurii în mai mulþi paºi iterativi.
Calculele au fost efectuate cu ajutorul programului
de elemente finite AXIS-3D.

Forma circularã din plan a halei a fost împãrþitã
în 24 de segmente de cerc, delimitate de grinzile
principale radiale care la rândul lor au fost conectate
cu grinzi inelare.

Ca prima aproximaþie, am efectuat o analizã
planã pentru o grindã principalã radialã. Prin
aceastã metodã au rezultat momente încovoietoare
foarte mari pentru elementul studiat, dar ne-a per-
mis totuºi sã alegem o secþiune transversalã 
orientativã.

Un metodã de reprezentare a deplasãrilor Fereastrã de dialog pentru setarea imprimantei 
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La fel s-au redus ºi sãgeþile grinzilor.

Pe baza analizelor de rezistenþã, deformaþie ºi
stabilitate, am reuºit sã reducem cu 35% secþiunea
transversalã aleasã în prima etapã, alegând în final
profile HEAA mult mai mici.

Al treilea model (cel final) analizat a conþinut
toate barele structurii, barele radiale secundare ºi
contravântuirile. Momentele încovoietoare ºi
sãgeþile elementelor s-au redus în continuare cu
aproximativ 20% faþã de cele rezultate în a doua
etapã.

Aceastã serie de analize ºi dimensionãri, prin
modificarea ºi apropierea schemelor statice adaptate
la situaþia realã, ne-a permis sã ne apropiem acope-
ritor de comportamentul real al construcþiei.
Rezultatele analizei spaþiale au evidenþiat foarte clar
cã distribuþia ºi caracterul solicitãrilor seamãnã cel
mai mult cu o structurã de placã curbã subþire, cu
forþe de întindere ºi compresiune dominante ºi cu
momente de încovoiere nesemnificative. 

Hala metalicã a fost executatã conform proiectu-
lui bazat pe aceste analize. Greutatea specificã a
rezultat de 56 kg/m2, care este mai puþin decât greu-
tatea specificã a halei de preomogenizare din
Heidelberg. 

Observaþiile ºi mãsurãtorile exacte în timpul ºi
dupã execuþie, ne-au dovedit cã modelul analizat cu
ajutorul programului AXIS-3D era foarte aproape de
comportamentul real al structurii.

Zsolt Sándor 
M Mernoki Iroda Ltd. Budapesta

Reprezentarea deplasãrii Animaþia deplasãrilor 

Reprezentarea eforturilor dintr-o barã



Introducere
Compania de telecomunicaþii MATAV S.A. ºi-a

amenajat sediul în vechea clãdire a Institutului de
Proiectare a Industriei Siderurgice prin modernizarea
ºi completarea clãdirilor construite în anii 1950.

Lucrarea prezentatã, care este o parte mai spec-
taculoasã a investiþiei, constã dintr-o structurã din
oþel care susþine acoperirea cu sticlã a unei curþi inte-
rioare cu suprafaþa de 2660 m2.

Vom prezenta în continuare unele aspecte legate
de calculul automat al structurii cu ajutorul apli-
caþiei AXIS-3D.

* Compania Maghiarã de Telecomunicaþii



Alcãtuirea structurii
Curtea interioarã este înconjuratã de clãdiri cu

înãlþimea de 21,00 m. Dimensiunile în plan ale
suprafeþei de acoperit sunt: lungimea variabilã între
68,470 m ºi 70,030 m, lãþimea constantã de 38,400 m.
Cota inferioarã a structurii de acoperiº este la
înãlþimea de 15,110 m.

Structura este formatã din grinzi principale
zãbrelite, care susþin o structurã secundarã de fixare
a celor 1330 plãci duble de sticlã planã specialã, cu
grosimea de 2 x 8 mm, dimensiunile în plan fiind de
990 mm / 1850 mm. În prima etapã a analizelor, s-a
calculat structura secundarã, iar structura principalã
a fost calculatã la încãrcãrile provenite din cea
secundarã.

Structura principalã este formatã din 16 grinzi cu
zãbrele cu trei deschideri fiecare. Acestea au secþi-
unea formatã din trei ramuri ºi sunt legate între ele
prin grinzi de rigidizare, de asemenea cu zãbrele.
Rigidizarea orizontalã este alcãtuitã de contravân-
tuiri continue pe cele patru laturi ale structurii.
Elementele descrise sunt alcãtuite din þevi cu secþi-
unea pãtratã ºi dreptunghiularã.

Elementele de susþinere ºi de rezemare sunt alcã-
tuite din 8 stâlpi ºi 34 elemente de suspendare com-
puse din segmente de lanþ. Stâlpii sunt de forma
unor arbori cu ramuri înclinate. Fiecare stâlp are
patru ramuri, existând astfel 32 de puncte de descãr-
care pe ele. Sunt create 10 rezemãri pentru o grindã
suplimentarã transversalã de 38,400 m ºi alte 78 de
puncte de rezemare pentru structura secundarã la
fâºiile de margine. Stâlpii sunt alcãtuiþi din þevi din
oþel cu diametru variabil. În zona de încastrare,
stâlpii au diametrul de 800 mm. Diametrul
ramurilor în zona lor superioarã este de 200 mm. 

Model, încãrcãri, calcul
Calculele de predimensionare au fost efectuate pe

fragmente de stucturã. Modelul final conþine toatã
structura principalã formatã din 2261 noduri, 6017
linii, 3086 bare ºi 2931 bare articulate la ambele capete. 

Fig. nr. 1
Reprezentarea rezultatelor pe un detaliu al structurii

Armonie naturalã: rampã cu stâlpi cu structurã de tip arbore.



Proprietãþile materialelor utilizate se transferã în
model din biblioteca de materiale a programului. Se
aleg secþiunile barelor din biblioteca de secþiuni,
existând o facilitate de proiectare a secþiunilor oare-
care care nu figureazã în bibliotecã.

Programul AXIS-3D a fãcut posibilã modelarea
geometricã ºi fizicã prin multiplicarea elementelor ºi
substructurilor. Aceste multiplicãri sunt de diverse
tipuri, cum este copierea repetatã, oglindirea,
copierea prin rotire, etc. Pânã la gãsirea formei ºi
dimensiunilor finale ale structurii, au fost create ºi
analizate numeroase variante cu ajutorul programu-
lui AXIS-3D, datoritã faptului cã timpul de rulare al
întregii structuri este doar de cca. 17 minute.
Calculul s-a efectuat pe un calculator Pentium Pro
200 MHz, 64Mb RAM ºi sistem de operare MS
Windows NT 4.0. Menþionãm cã viteza de calcul pe
Windows 95 este mai mare. 

În privinþa încãrcãrilor, trebuie arãtat cã s-au
alcãtuit 12 cazuri de încãrcare din care s-au definit
16 combinaþii. Dupã efectuarea calculelor, analiza
rezultatelor este foarte comodã, datoritã faptului cã
se pot forma combinaþii noi pentru o structurã cal-
culatã, fãrã sã fie necesarã repetarea calculului struc-
turii.

Interpretarea rezultatelor
Programul AXIS-3D este înzestrat cu multiple

facilitãþi pentru interpretarea rezultatelor de calcul
chiar în cazul unor structuri alcãtuite din foarte
multe elemente.

Este importantã utilizarea pictogramei �detal-
iu�pentru a separa din multitudinea de elemente
acelea care pot fi analizate sau trebuie sã fie anal-
izate împreunã (de ex. Barele de aceeaºi lungime ºi
secþiune pot alcãtui un detaliu).

Prin activarea unui detaliu, se pota analiza mult
mai eficient subansamblele structurii, cum apare ºi
la stâlpul din figura 1. 

Obþinem detalierea rezultatelor unei bare aºa
cum apare în figura 2. prin click pe barã. 

Fig. nr. 2
Afiºarea solicitãrilor unei bare

Tavanul sãlii de conferinþe subterane de 500 m2 este ºi suportul
"grãdinii artificiale".



În figura 3. se aratã posibilitatea de urmãrire a
deformãrilor structurii, atât în ansamblu, cât ºi într-
un anumit punct, prin click pe punctul respectiv,
efectul fiind apariþia ferestrei cu componentele ºi
rezultantele deformãrilor punctului respectiv. În
fiecare din aceste cazuri rezultatele pot fi obþinute ºi
tabelar, care pot fi tipãrite sau salvate în format de
fiºier ASCII sau Dbase. 

Figurile pot fi deasemenea tipãrite direct sau sal-
vate în format DXF sau BMP, de unde este posibilã
introducerea lor în documentaþii sub forma lor ori-
ginalã sau completatã cu texte, alte figuri, etc. Un
exemplu de prezentare graficã a unui detaliu prin
mijloacele programului AXIS-3D se regãseºte în
figura 4.

Încheiere
Programul AXIS-3D s-a dovedit un instrument

eficace al inginerului proiectant pe parcursul întregii
activitãþi de elaborare a unui proiect, începând cu
faza de construire cu mare precizie a geometriei
complicate a structurii spaþiale, ºi terminând cu
întocmirea documentaþiei proiectului.

Structura proiectatã a fost finalizatã la sfârºitul
anului 1998, întreaga investiþie fiind predatã cinci
luni mai târziu. În figurile 6-8 prezentãm fotografii
ale structurii în cauzã.

ing. András GNADIG

Fig. nr. 3
Rezultatele deformãrii structurii

Fig. nr. 4
Reprezentare graficã

Grinzi cu zãbrele suspendate pe lanþ
..


