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Advance BIM Designers – moduły żelbetowe
Aktualizacja 1 do Advance BIM Designers 2020 zawiera następujące nowe opcje, ulepszenia i poprawki
do modułów żelbetowych:

Wyświetlanie adnotacji zbrojenia na widokach
We wszystkich widokach 2D zawierających wygenerowane zbrojenie, wyświetlane są teraz opisy prętów
zbrojeniowych:

Dzięki temu można bardzo łatwo zidentyfikować i uzyskać podstawowe informacje o wygenerowanym
zbrojeniu. Pozwala to przyspieszyć proces projektowania, ponieważ nie ma potrzeby generowania
kompletnego rysunku, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbrojenia, co jest szczególne istotne
w przypadku konieczności wielokrotnego powtarzania obliczeń.
W razie potrzeby można łatwo włączać i wyłączać opisy zbrojenia za pomocą opcji widocznej
bezpośrednio na widoku:

Ponadto w oknie Ustawienia wyświetlania wymiarów i opisów wprowadzono nowe ustawienia dla
wyświetlania opisów zbrojenia i linii wymiarowych. Pozwalają one, między innymi, na wybór jednego z
trzech poziomów szczegółowości opisów:



Krótki – tylko numer pręta



Średni – numer pręta, liczba i średnica



Pełny – numer pręta, liczba, średnica i długość

3

Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020.1

Okienka podpowiedzi dla zbrojenia
Kolejną nową opcją umożliwiającą szybkie sprawdzenie wygenerowanego zbrojenia są okienka
podpowiedzi, które pojawiają się po najechaniu kursora nad zbrojeniem:

Zawierają one podstawowe informacje o podświetlonym zbrojeniu, w tym opis ich typu/roli. Dodatkową
zaletą jest automatyczne podświetlanie opisywanych prętów, co ułatwia rozpoznawanie ich położenia i
kształtu w widokach 3D.

Zmienianie domyślnego układu widoków
Domyślny układ widoków został zmieniony tak, aby widok 2D elewacji elementu znajdował się po lewej
stronie okna, nad tabelą z podsumowaniem wyników.
Jest to szczególnie użyteczne w przypadku analizy belek, zwłaszcza wieloprzęsłowych, ponieważ ułatwia
to jednoczesne przeglądanie tabeli wyników i widoku z opisami zbrojenia.
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Zapisywanie pozycji widoków
Aby umożliwić użytkownikom na pracę zgodnie z ich preferencjami układu widoków, wszelkie zmiany
rozmiaru widoków są automatycznie zapisywane. Dzięki temu, przy każdym uruchomieniu programu,
układ widoków pozostaje taki sam jak podczas poprzedniego uruchomienia modułu.

Import/eksport ścian do Arche Ossature
Począwszy od aktualizacji 2020.1 można eksportować dane i wyniki dla ścian pomiędzy programami
Arche Ossature 2020 i modułem BIM Designers do ścian.

5

Co nowego w GRAITEC Advance BIM Designers 2020.1

Możliwość zmiany widoku bocznego dla fundamentów
Począwszy od nowej wersji BIM Designers można wybrać kierunek widoku bocznego dla fundamentów.
Wybór odbywa się przy użyciu listy na dole okienka - można zdecydować, czy wyświetlany ma być widok
z przodu czy z boku.

Symbol poziomu na rysunkach belek
Na rysunkach belek został dodany symbol i wartość poziomu. Wartość jest ustawiana zgodnie z danymi z
okna ustawień projektu.

Ponadto w oknie Ustawienia rysunku dostępna jest nowa opcja, która pozwala na włączenie/wyłączenie
wyświetlania symbolu poziomu.
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Revit — nowe okno dialogowe mapowania
Jedną z cech programu Revit jest możliwość tworzenia modelu z użyciem własnych/zmodyfikowanych
rodzin, w tym elementów konstrukcyjnych takich jak belki, słupy czy fundamenty. Jednak w celu
poprawnego rozpoznania geometrii takich elementów przez BIM Designers, konieczne jest
przypisanie/mapowanie niektórych parametrów geometrycznych takich rodzin do odpowiednich
parametrów w BIM Designers. Jest to szczególnie konieczne, jeśli w rodzinach są używane dowolne
nazwy parametrów, a zatem nie jest możliwe automatyczne mapowanie.
W wersji 2020.1 BIM Designers mechanizm i okno dialogowe mapowania zostały całkowicie zmienione,
dzięki czemu proces jest bardzo prosty i efektywny.
Okno mapowania jest podzielone na 3 części pionowe:
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Z lewej strony znajduje się lista odwzorowanych rodzin. Domyślnie zawiera rodziny
obsługiwanych kategorii, które są już używane w bieżącym projekcie. Usuwając zaznaczenie opcji
"Pokaż tylko używane rodziny" można zobaczyć pełną listę wszystkich rodzin posiadających
mapowania BIM Designers.



Zawartość części środkowej zależy od kategorii wybranej rodziny - jest inna dla belek, słupów lub
fundamentów. W górnej części znajduje się wybór typów kształtów obsługiwanych przez BIM
Designers dla bieżącej kategorii.

Wybór typu zmienia listę dostępnych parametrów w następnej, prawej części okna.
Poniżej znajduje się graficzny Podgląd edytowanych parametrów i dwa przyciski – pierwszy służy do
przywrócenia oryginalnego/domyślnego mapowania dla danej rodziny, podczas gdy drugi jest używany do
czyszczenia wszystkich istniejących mapowań dla tej rodziny.



Lista po prawej stronie pokazuje bieżące mapowania dla wszystkich parametrów
geometrycznych wymaganych dla wybranego typu kształtu. W pierwszej kolumnie wyświetlane
są wymagane parametry, natomiast w drugiej kolumnie znajdują się nazwy parametrów programu
Revit przypisanych do każdego z nich. W przypadku brakujących mapowań wyświetlany jest tekst
Nie zmapowane!

Przycisk obok służy do wyboru parametru i w tym celu otwiera okienko z listą parametrów dostępnych w
bieżącej rodzinie programu Revit.
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Po akceptacji, mapowanie jest zapamiętywane przez BIM Designers dla kolejnych projektów.
Należy również wspomnieć, że wszystkie wymagane parametry inne niż geometryczne, takie jak otulina
zbrojenia czy materiał, są mapowane automatycznie.

Revit — nowe dopasowanie rodzin słupów prostokątnych
W przypadku, gdy słupy o przekroju kwadratowym są modelowane w programie Revit przy użyciu rodzin
słupów prostokątnych z wprowadzonymi równymi długościami boków przekroju, do tej pory takie słupy
były traktowane przez BIM Designers dokładnie tak jak zostały zamodelowane - jako słupy prostokątne o
równych szerokościach boków. Począwszy od tej aktualizacji słupy takie są traktowane jako słupy o
przekroju kwadratowym. Ta zmiana umożliwia dostęp tym słupom do opcji zbrojenia specyficznych dla
słupów kwadratowych.
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Poprawki
Oprócz powyższych ulepszeń i nowych opcji, aktualizacja 1 do Advance BIM Designers 2020 zawiera
szereg poprawek błędów i drobnych zmian. Poniżej znajduje się krótki opis ich zakresu:

ulepszenia i korekty tekstów i tłumaczeń, zwłaszcza w raportach;

ulepszenia związane z wyświetlaniem w wyższych rozdzielczościach (2K i 4K);

modyfikacja ustawień domyślnych (szablonów) dla Francji;

ulepszenia wyświetlania wymiarów na widokach;

poprawki w obliczeniach zbrojenia, zwłaszcza dla ścian;

ulepszenia generacji zbrojenia w ścianach dla różnych specyficznych ustawień;

poprawki błędów powodujących zatrzymanie programu dla specyficznych scenariuszy.
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Advance BIM Designers – połączenia stalowe
Aktualizacja 1 do Advance BIM Designers 2020 zawiera następujące ulepszenia i poprawki do modułu
połączeń stalowych:

Nowa opcja do słupów w połączeniu doczołowym belek
W przypadku połączenia doczołowego belki ze słupem można od tej wersji zdefiniować słup bez górnych
żeber / blachy przykrywającej.

Zestaw drobnych ulepszeń interfejsu użytkownika
W tej wersji programu wprowadzono szereg drobnych zmian i ulepszeń dotyczących zawartości okien
dialogowych, wśród których można podkreślić:
 filtrowanie dostępności parametrów dla otworów w zależności od typu otworów
 nowe podpowiedzi objaśniające dla wybranych opcji
 zaktualizowane opisy w oknie definicji układu otworów

Nowy typ fazowania dla blach węzłowych
W połączeniach na blachę węzłową (kątowników lub rur), w przypadku pojedynczego elementu
dochodzącego wprowadzono nową opcję, umożliwiającą zdefiniowanie dolnej krawędzi blachy węzłowej
równolegle do elementu dochodzącego.
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Ulepszenia w obliczeniach śrub kotwiących
W połączeniu podstawy słupa wprowadzono szereg poprawek i modyfikacji dotyczących obliczeń śrub
kotwiących z blachą utwierdzającą (Straight flat with anchor).

Ulepszenia w połączeniach stężeń rurowych
W połączeniach stężeń rurowych z użyciem blach węzłowych poprawiono błędy powodujące
nieoczekiwane zamknięcie programu.

Ponadto wprowadzono szereg ulepszeń w celu poprawy jakości rysunków dla tych połączeń.
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Advance BIM Connect
Równolegle do BIM Designers 2020.1 została wydana aktualizacja 1 do Advance BIM Connect 2020
(wchodzącego w skład Power Pack for Revit). BIM Connect 2020.1 zawiera następujące ulepszenia i
poprawki:

Eksport modelu z Autodesk Revit do Advance Design bez przypadków obciążeń
Eksport modelu z programu Autodesk Revit do Advance Design przy użyciu bezpośredniego łącza jest
możliwy również wtedy, gdy źródłowy model programu Revit jest utworzony bez przypadków obciążeń i
kombinacji obciążeń lub gdy są one usunięte.

Poprawiona synchronizacja dla kątowników stalowych
W tej aktualizacji została ulepszona synchronizacja pomiędzy Advance Design i Autodesk Revit w prętów
wykonanych z kątowników stalowych, które podczas takiej operacji były dotychczas przekształcane w
Revit w kątowniki betonowe.

Import do Revit zbrojenia teoretycznego płyt podczas synchronizacji
Podczas synchronizacji modelu z wynikami pomiędzy Advance Design i Autodesk Revit, importowane są
teraz również wartości zbrojenia teoretycznego dla płyt. Pozwala to na wielokrotne synchronizowanie
modelu z uaktualnianiem wyników zbrojenia teoretycznego, które można następnie wykorzystać do
wygenerowania zbrojenia w programie Revit za pomocą modułu do płyt BIM Designers.
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