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Witamy w aktualizacji Advance Design 2021.1 

GRAITEC z przyjemnością prezentuje najnowszą wersję wiodącego oprogramowania do analizy konstrukcji 
budowlanych - Advance Design 2021 Update 1. 

  

 

Wersja 2021.1 Advance Design jest wzbogacona o wiele nowych funkcji i ulepszeń z korzyściami dla 
użytkownika końcowego. Skupia się wokół kilku głównych zagadnień: 

 Ulepszenia modelowania i sposobu pracy 

 Nowe opcje i ulepszenia dla konstrukcji stalowych 

 Nowe opcje i ulepszenia dla konstrukcji betonowych 

 Ulepszenia modułów wymiarujących dla betonu i stali (wcześniej znane jako moduły BIM 

Designers) 

Wersja 2021.1 Advance Design jest również wyposażona w wiele mniejszych ulepszeń i dostosowań po 
opiniach otrzymanych od tysięcy użytkowników na całym świecie.  

Ta aktualizacja zawiera również dużą liczbę poprawek znanych problemów i zawiera wszystkie zmiany 
wprowadzone za pomocą wcześniej wydanych poprawek (2021.0.1) oraz (2021.0.2). 
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Nowe opcje i ulepszenia - Ogólne 

Poniżej znajduje się lista nowych opcji i ulepszeń związanych z modelowaniem, sposobem pracy i ogólnymi 
możliwościami obliczeń. 

Wymiana definicji kombinacji obciążeń z programem Excel 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwe zarządzanie definicjami kombinacji obciążeń za pomocą programu Excel 

W oknie dialogowym używanym do definiowania kombinacji obciążeń dostępne są dwa nowe przyciski:Eksport 
i import: 

 

 

Przycisk Eksport przekazuje definicje wszystkich kombinacji obciążeń istniejących w projekcie do nowego 
arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. W tym celu na ścieżce wybranej przez użytkownika tworzony 
jest dedykowany plik xlsx. 

 

 Kolumna Identyfikator zawiera numer identyfikacyjny kombinacji obciążeń. 

 Kolumna KOD zawiera kod literowy ze wskazaniem typu kombinacji obciążeń. 

 Kolumna TYP zawiera nazwę typu kombinacji obciążeń. 

 Kolumny CAS i COEFF zawierają numer przypadku obciążenia i wartość współczynnika.  

 Liczba wygenerowanych kolumn CAS i COEFF zależy od całkowitej liczby przypadków obciążenia. 

Przycisk Import odczytuje definicje kombinacji obciążeń z wybranego arkusza kalkulacyjnego i dodaje je do 
istniejących definicji w bieżącym projekcie.W przypadku, gdy w projekcie istnieją już kombinacje o tym samym 
numerze, numer identyfikatora importowanych kombinacji jest modyfikowany. Jeśli definicja kombinacji w pliku 
programu Excel jest nieprawidłowa (np. zawiera numery przypadków, które nie istnieją w modelu), taka 
kombinacja jest pomijana podczas importowania, wraz z odpowiednim ostrzeżeniem. 
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Wyświetlanie raportu stanu tylko dla wybranych przegubów plastycznych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwiej analizować stan przegubów plastycznych dzięki możliwości wyboru zakresu modelu 

Analizując wyniki analizy pushover przy użyciu tabel raportów zawierających stan przegubów plastycznych, 
mogą one być bardzo obszerne, jeśli są generowane dla przegubów zdefiniowanych w całym modelu. W 
związku z tym zawartość tych tabel jest teraz filtrowana zgodnie z bieżącym wyborem elementów.Znacznie 
ułatwia przeglądanie wyników, ponieważ możemy skupić się na stanach przegubów odpowiadających tylko 
wybranym elementom. Jeśli nie ma wyboru, wyniki są wyświetlane dla całego modelu. 

 

 

Poprawa generacji obciążenia śniegiem dla dachów ze ścianami attykowymi (FR NA 
do EC1) 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Większa kontrola użytkownika 

Jeżeli ustawiony jest francuski krajowy załącznik do Eurokodu 1, nowy parametr - Max współczynnik kształtu 
(μ) jest dostępny na liście właściwości okładzin. Ten nowy parametr można edytować tylko dla attyk (gdy 
parametr Rodzaj w grupie Zachowanie klimatyczne jest ustawiony jako Attyka). 

 

Pozwala użytkownikowi zdecydować o maksymalnej wartości współczynnika kształtu obciążenia śniegiem μ2. 
Współczynnik ten jest stosowany podczas obliczania nagromadzonego śniegu na dachach z attykami, zgodnie 
z pkt 6.2 EN 1991-1-3. 
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Dostępne są trzy opcje: 

 Auto – limit dla μ2 - współczynnik jest ustawiany automatycznie (dla dachów płaskich i dachów 

jednospadowych o nachyleniu mniejszym niż 5 stopni). 

 1.6 – μ2 współczynnik jest ograniczony do 1.6 

 2.0 – μ2 współczynnik jest ograniczony do 2.0 

Różne ulepszenia 

Advance Design 2021.1 zawiera również wiele innych ulepszeń i poprawek błędów związanych z 
modelowaniem. Poniżej znajduje się lista wybranych ulepszeń. 

 Możliwość zapisania szablonu właściwości dla okładzin 
Opcja dostępna dla wielu innych elementów, od teraz pozwala zapisać parametry zdefiniowanej 

okładziny jako plik szablonu właściwości. Pozwala nam to zastosować te same parametry do innych 

okładzin w dowolnym późniejszym momencie, dla tego samego lub innego projektu. Jest to szczególnie 

przydatne w przypadku podobnych projektów o podobnych/takich samych ustawieniach dla 

poszczególnych części budynku. 

 

 

 

 Nazwy systemów w legendzie kolorów 
Podczas wyświetlania legendy kolorów przez systemy, oprócz identyfikatora systemu, wyświetlana jest 
teraz również nazwa systemów. Znacznie ułatwia identyfikację i poprawia jakość tworzonej 
dokumentacji. 
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 Jednoczesne tworzenie otworów dla wielu elementów powierzchniowych 
Teraz możliwe jest utworzenie otworu w wielu elementach jednocześnie na podstawie polilinii 
przecinającej kilka konturów. 
 

 
 

 Usprawnienie wyświetlania obciążeń śniegiem 
Polecenie "Auto-skala obciążeń" dla przypadków obciążenia śniegiem opiera się teraz na intensywności 
obciążeń w układzie rzutowanym zamiast w układzie globalnym, co prowadzi do bardziej realistycznej 
prezentacji obciążenia śniegiem. 
 

 Poprawa wyświetlania sił wypadkowych 
Adnotacja z wynikową wartością do tej pory przedstawiała wartość obciążenia w układzie globalnym. 
Teraz można go również zaprezentować w układzie rzutowanym, w zależności od ustawień obciążenia. 
 

 Grubość w podpowiedziach 
Właściwość Grubość została dodana do listy dostępnych atrybutów, które mają zostać wybrane dla 
zawartości podpowiedzi. 
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 Podpory sprężyste jako grupa wymiarowania 
Podpory sprężyste można teraz dodać do grup wymiarowania, które są używane podczas obliczania w 
module fundamentów żelbetowych. Dotyczy to zarówno sprężystych podpór punktowych, jak i podpór 
liniowych. 

 
 

 Ulepszenia w Pushover 
Wprowadzono kilka drobnych zmian i ulepszeń w obliczeniach, parametryzacji i postprocesingu 
obliczeń Pushover. Zmiany te, między innymi, poprawiają zarówno obliczenia, jak i same wyniki, 
ułatwiają zrozumienie znaczenia opcji i informacji (lepsze nazewnictwo) lub wprowadzają jaśniejszy 
opis niektórych wyników. Ponadto naprawiono szereg powiązanych błędów. 
 

 Skrót do Kalkulatora przekroju bezpośrednio na wstążce 

Aby ułatwić i przyspieszyć otwieranie modułu do tworzenia przekrojów, do wstążki Zarządzaj dodano 
ikonę z poleceniem, aby otworzyć moduł bezpośrednio. 
 

 

 

 Ulepszona synchronizacja danych z CS-Statik 
Wprowadzono kilka ulepszeń i poprawek błędów w synchronizacji danych z modułami CS-Statik, dzięki 
czemu przepływ danych jest teraz znacznie bardziej wydajny. 
 

 Poprawa w ustalaniu kryteriów zbieżności 
Podczas definiowania ustawień zbieżności dla analizy nieliniowej użytkownik może teraz wprowadzać 
mniejsze wartości niż wartości domyślne. Ponadto komunikat ostrzegawczy pokazuje teraz zakres 
wartości, które można wprowadzić. 
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Nowe opcje i ulepszenia – Wymiarowanie stali 

Lista głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z wymiarowaniem elementów stalowych. 

Nowa wersja normy kanadyjskiej do wymiarowania stali - CSA S16-19 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość wykonywania obliczeń elementów stalowych przy użyciu najnowszej wersji kanadyjskiej 
normy. 

Począwszy od wersji 2021.1 Advance Design możliwe jest wykonanie obliczeń stalowych elementów liniowych 
przy użyciu obecnej wersji kanadyjskiej normy CSA: CSA S16-19.  
Standard używany dla danego projektu można wybrać z okna konfiguracji projektu: 

 

Obliczenia zostały skorygowane zgodnie ze zmianami między poprzednią (CSA S16-14) a bieżącą wersją 
normy w obszarach obsługiwanych przez Advance Design. 

Aktualizacja kanadyjskiej bazy danych przekrojów stalowych CISC 11 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Baza danych profilów stalowych w pełni zgodna z 11 podręcznikiem CISC 

 
Profile stalowe z katalogu CISC 11 (The 11th CISC handbook) zostały zaktualizowane. Zmiany polegają 
głównie na: 

 zmiany w nazewnictwie (dla wybranych rur i kątowników) 

 dodawanie brakujących profili do katalogów (W, MC i L) 

 zmiany wartości charakterystyk dla kilku wybranych profili (zwykle niewielkie różnice) 
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Ulepszenia w wyświetlaniu wyników dla konstrukcji stalowych liczonych według 
Eurokodu 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Przejrzyste i bardziej szczegółowe wyniki wymiarowania stalowych elementów liniowych 

Wprowadzono szereg usprawnienia w prezentacji wyników wymiarowania elementów stalowych (zgodnie z 
Eurokodem 3) przedstawionych w oknie wyników dla profili i powiązanych raportach. Zmiany te zwiększają 
czytelność wyników i pozwalają na bardziej szczegółową weryfikację wyników. 

Jednolite zasady przedstawiania wyników dla wytrzymałości przekroju 

Do tej pory, jeśli dany rodzaj weryfikacji wytrzymałości nie został przeprowadzony z powodu braku konieczności 
(na przykład z powodu braku sił wewnętrznych w danym kierunku) lub jeśli został wyłączony w ustawieniach, to 
w oknie wyników i związanych z nimi raportach wyniki tej konkretnej weryfikacji albo nie zostały przedstawione, 
albo pojawiły się informacje stwierdzające, że nie zostały wykonane. 

Aby ułatwić sprawdzenie, czy dany typ kontroli został przeprowadzony, wprowadzono nową i przejrzystą regułę 
w wersji 2021.1: 

 Tylko wykonane sprawdzenia są wyświetlane w oknie wyników i w raporcie uproszczonym 

 Wszystkie sprawdzenia są wyświetlane w raporcie szczegółowym oraz w raporcie szczegółowym 

dotyczącym klasyfikacji przekroju 

Jeżeli dana weryfikacja miała zostać wykonana, ale nie mogła zostać przeprowadzona z powodu niespełnienia 
wymaganych warunków, wówczas jest ona również przedstawiona w oknie wyników z odpowiednim 
ostrzeżeniem. 

 

Zmiana wyświetlania klasy przekroju 

Klasa przekroju jest teraz wyświetlana dla każdego sprawdzenia oddzielnie, określana w miejscu, w którym 
przeprowadzono kontrolę. W tym celu w oknie wyników dodana jest dedykowana nowa kolumna na kartach 
Wytrzymałość przekroju, Stateczność elementu i Nośność i stateczność ogniowa Ponadto klasa przekroju jest 
dodana do zakładki Stateczność elementu. Ta zmiana dotyczy również powiązanych raportów. 
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Wcześniej klasa przekroju  była wyświetlana na karcie Klasa przekroju okna wyników jako klasa "najgorsza" 
znaleziona w całym elemencie, ale niekoniecznie połączona z lokalizacją, w której dokonano kontroli. 

Zamiana weryfikacji zginania ukośnego na 5 osobnych weryfikacji 

Do tej pory wyniki weryfikacji interakcji momentów zginania z siłą osiową, ścinaniem i między momentami były 
wyświetlane jako jedna kontrola zginania ukośnego.Począwszy od wersji 2021.1, wyniki są prezentowane 
oddzielnie dla: 

 Zginanie na Y i siła osiowa (My+Fx) 

 Zginanie na Z i siła osiowa (Mz+Fx) 

 Zginanie na Y i ścinanie na Z (My+Vz) 

 Zginanie na Z i ścinanie na Y (Mz+Vy) 

 Zginanie dwukierunkowe (My+Mz) 

Ponadto w zależności od sytuacji przedstawiono dodatkowe warunki: 

Dla zginania z siłą osiową 

o Dla zginania na Y - warunki 6.33 i 6.34 są teraz wyświetlane dla przekrojów I, H, L, C, U, T. 

Jeśli oba warunki są spełnione, wówczas sprawdzenie główne nie jest wykonywane. 

o Dla zginania na Z - warunek 6.35 jest teraz wyświetlany dla przekrojów bisymetrycznych I i H. 

Jeśli zostanie spełniony, sprawdzenie główne nie będzie wykonywane. 

o Dla obu kierunków - warunek 6.2.9.1(5) jest teraz wyświetlany tylko wtedy, gdy nie jest 

spełniony. W takim przypadku wyświetlane jest ostrzeżenie, które stwierdza, że nie można 

wykonać sprawdzenia głównego. 

Dla zginania ze ścinaniem 

o W obu kierunkach jest teraz wyświetlany warunek 6.2.8(2). Jeśli zostanie spełniony, 

sprawdzenie główne nie jest wykonywane 

o W obu kierunkach - warunek 6.2.8(3) jest teraz wyświetlany tylko wtedy, gdy nie jest spełniony. 

W takim przypadku wyświetlane jest ostrzeżenie, które stwierdza, że nie można wykonać 

sprawdzenia głównego. 

Dla zginania dwukierunkowego 

o Warunek 6.2.9.1 (5) jest teraz wyświetlany tylko wtedy, gdy nie został spełniony. W takim 

przypadku wyświetlane jest ostrzeżenie, które stwierdza, że nie można wykonać sprawdzenia 

głównego. 
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Zaktualizowane odniesienia i opisy 

Oprócz wszystkich powyższych, formuły, wzory i oznaczenia weryfikacji zostały zaktualizowane w celu 
zwiększenia spójności. Ponadto dla weryfikacji ścinania warunek 6.22 jest teraz wyświetlany. Jeżeli nie jest 
spełniony, wyświetlane jest ostrzeżenie, w którym stwierdza się, że należy przeprowadzić weryfikację 
wyboczenia przy ścinaniu. 

 

Imperfekcje (wg. Eurokod 3) dla słupów stalowych definiowanych jako superelement 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość stosowania superelementów podczas automatycznego wyznaczania imperfekcji 

Stalowe słupy zdefiniowane jako superelementy mogą być używane do automatycznego generowania 
imperfekcji (zgodnie z Eurokodem 3). Podczas generowania sił użytkownik może zdecydować, czy wziąć pod 
uwagę elementy, które przecinają superelement. W tym celu w oknie dialogowym imperfekcji globalnych (dla 
Eurokodu 3) dostępna jest nowa opcja: Wykryj przecięcia wzdłuż superelementu (słup wielopoziomowy): 

 

Jeśli opcja nie jest zaznaczona, w danej płaszczyźnie tylko jedna para sił zostanie wygenerowana na krańcach 
superelementu. Jeśli pole jest zaznaczone, w danej płaszczyźnie, para sił jest generowana na krańcach każdej 
części superelementu podzielonej przez przecinające się elementy. Element przecinający uwzględniany jest, 
gdy kąt, który tworzy z superelementem, znajduje się w przedziale 90° ± 10°. 

 
Superelement 2 utworzony z elementów 68 i 69 
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Siły imperfekcji, gdy opcja jest włączona              Siły imperfekcji, gdy opcja jest wyłączona 

Poprawa w generacji połączeń ogólnych 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Szybsze modelowanie połączeń ogólnych 

Aby ułatwić i przyspieszyć definicję połączeń ogólnych dla elementów stalowych, dodano polecenie ich 
utworzenia na podstawie bieżącego wyboru elementów stalowych. Nowe polecenie jest dostępne w menu po 
kliknięciu prawym przyciskiem myszy Połączenia Połączenia na wybranych Połączenie ogólne: 

 

Dostęp do polecenia jest możliwy po wybraniu stalowych elementów liniowych. Polecenie tworzy pojedyncze 
połączenie dla elementów stalowych, które stykają się w tym samym punkcie. 

Połączenie na blachę węzłową dla podwójnych kątowników 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość zdefiniowania połączenia na blachę węzłową dla podwójnych kątowników 

Do tej pory można było utworzyć połączenie na blachę węzłową (z jednym, dwoma lub trzema prętami 
dochodzącymi) elementów wykonanych z pojedynczych kątowników.Począwszy od tej wersji, elementy 
dochodzące mogą być wykonane z podwójnych kątowników. 
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Połączenie można dodać tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki dla przekrojów: 

 podwójne kątowniki są przekrojem złożonym, zdefiniowanym przy pomocy przekrojów L z biblioteki; 

 oba kątowniki mają ten sam przekrój; 

 profile zawsze powinny być ustawione plecami do siebie; 

Różne ulepszenia 

Advance Design 2021.1 zawiera również wiele innych ulepszeń i poprawek związanych z wymiarowaniem 
konstrukcji stalowych. Poniżej znajduje się lista wybranych ulepszeń. 

 Poprawa dla lokalnych imperfekcji łukowych belek według EC3 w raporcie 
W tabeli raportu dodano dodatkową kolumnę do pokazywalenia długości elementu (lub superelementu). 
 

 
 

 Nowe możliwości tworzenia superelementów 
Podczas tworzenia superelementu jest teraz możliwe, aby skomponować go z różnych przekrojów w tej 
samej rodzinie. Na przykład IPE z HEA, rury prostokątne z kwadratowymi, przekroje C z U itp. 
 

 Usunięcie zbędnych parametrów dla połączeń stalowych 
Przestarzałe właściwości związane z wyborem pliku "standardowego" są usunięte z listy właściwości 
połączeń stalowych. 
 

 Ulepszenia obliczeń wyboczenia superelementu 
W przypadku obliczeń wyboczenia dla superelementów z różnymi opcjami wyboczeniowymi dla 
każdego elementu, opcje te są obecnie rozpatrywane oddzielnie. Do tej pory dane wyboczeniowe 
zostały brane tylko z obiektu głównego (elementu o najmniejszym identyfikatorze) i zastosowane do 
całego obiektu superelement. 
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Nowe opcje i ulepszenia – Wymiarowanie betonu 

Lista głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z projektowaniem elementów betonowych. 

Nowa wersja normy kanadyjskiej do wymiarowania betonu - CSA 23.3-19 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość wykonywania obliczeń wymiarowania dla elementów betonowych przy użyciu najnowszej 
wersji kanadyjskiej normy. 

Począwszy od wersji 2021.1 Advance Design, możliwe jest wykonywanie obliczeń wymiarowania elementów 
liniowych i powierzchniowych betonowych przy użyciu bieżącej wersji kanadyjskiej normy CSA: CSA 23.3-19. 

Wybór standardu używanego w danym projekcie odbywa się w oknie konfiguracji projektu. 

 

Obliczenia zostały skorygowane zgodnie ze zmianami między poprzednią (CSA 23.3-14) a bieżącą wersją 
normy w obszarach obsługiwanych przez Advance Design. 

Superelement dla belek żelbetowych (Eurokod) 

  

Główne cechy i korzyści: 

 Możliwość obliczenia zbrojenia dla superelementów 

 Wymiarowanie belek wieloprzęsłowych o różnej wysokości i szerokości podparcia jako 
pojedynczego elementu 

Koncepcja superelementów jest teraz stosowana do betonowych elementów liniowych dla wymiarowania 
zbrojenia według Eurokodu. Daje to możliwość projektowania belek wieloprzęsłowych o różnej wysokości jako 
pojedynczy element. 

 

Podczas uruchamiania obliczeń wymiarowania żelbetu dla superelementu utworzonego na elemencie liniowym, 
Advance Design automatycznie wykrywa parametry przęseł i podpór superelementu i wykonuje odpowiednie 
obliczenia, jak w przypadku belki wieloprzęsłowej. Obliczone zbrojenie można przeglądać i modyfikować za 
pomocą dostosowanego okna dialogowego Zbrojenia rzeczywistego. 
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Rozszerzenie listy o średnic prętów zbrojeniowych dla Polski 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Lepsza lokalizacja programu na rynek polski dzięki możliwości wykorzystania szerszego zakresu 
średnic prętów zbrojeniowych 

W celu umożliwienia obliczenia rzeczywistego zbrojenia z wykorzystaniem średnic zbrojenia stosowanych 
czasami na rynku polskim, do wykazu średnic prętów zbrojenia dostępnego w oknie założeń dodano nowe 
średnice (18, 22, 28 i 35). Nowe średnice dostępne są dla projektów ustawionych na lokalizację Polska. 

 

Różne ulepszenia 

Advance Design 2021.1 zawiera również wiele innych ulepszeń i poprawek związanych z wymiarowaniem 
betonu. Poniżej znajduje się lista wybranych ulepszeń. 

 Poprawa definicji offsetu dla belek żelbetowych 
Podczas aktywacji opcji Projektowanie żeber (dostępnej na liście właściwości wymiarowania 
elementów) offset jest automatycznie stosowany dla belki. Do tej pory w tym przypadku parametr opcji 
Offset był ustawiony na (0,-z), który przesuwał górną powierzchnię belki do linii środkowej płyty. Teraz 
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parametr opcji Offset przyjmuje wartość Inne, a wartość jest obliczana tak aby przesunąć górną 
krawędź belki do górnej krawędzi płyty. 
 

 
 

 Lepsze obliczanie zbrojenia na skręcanie 
Algorytm określania zbrojenia na skręcanie w belkach betonowych, w tym zbrojenia podłużnego (wg. 
EC2). Teraz parametry modelu skrzynkowego są określane biorąc pod uwagę otulinę zbrojenia 
podłużnego oddzielnie dla każdej strony przekroju. 

 

 Edytowalne parametry przebicia w szablonach 
Parametry przebicia (zgodnie z EC2) dla betonowych elementów powierzchniowych mogą być teraz 
edytowane za pomocą szablonu projektowego. 

 
 Poprawa obliczeń nośności na ścinanie wg. francuskiego załącznika krajowego dla EC2 

Wzory stosowane do obliczania wartości vmin zgodnie z francuskim załącznikiem krajowym do EN 
1992-1-1 zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia zgodności z najnowszą wersją załącznika (NF EN 
1992-1-1/NA: z marca 2016 r.). Wartość vmin jest używana przy obliczaniu wartości nośności na 
ścinanie elementów betonowych zgodnie z punktem 6.2.2(1) EN 1992-1-1.  
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Nowe opcje i ulepszenia – Moduły wymiarujące 
 
Lista głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z modułami wymiarującymi Advance Design. 

Ujednolicenie nazw produktów 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Ujednolicona nazwa modułów działających w środowisku Advance Design 

W obecnej wersji 2021.1 wprowadzono dalsze zmiany w celu ujednolicenia nazw oprogramowania Graitec. W 
związku z tym moduły wymiarujące wcześniej nazywane Advance BIM Designers są teraz nazywane modułami 
wymiarującymi Advance Design.  

Na przykład były moduł BIM Designers RC Footing działający w Advance Design jest teraz po prostu nazywany 
modułem wymiarującym Advance Design. Ta reguła ma również zastosowanie do nazw modułów działających 
jako samodzielne — na przykład Advance BIM Designer - RC Beam staje się Advance Design RC Beam.  

W związku z tym nazwy opcji i poleceń widocznych w Advance Design zostały zmienione. Ponadto elementy, 
które mogą mieć oddzielne szablony skonfigurowane, zarówno dla obliczeń wykonywanych bezpośrednio w 
Advance Design, jak i dla obliczeń w modułach wymiarujących, są odpowiednio nazywane: 

 Szablon modułu wymiarującego – dla szablonów używanych przez moduły wymiarujące (dawniej BIM 

Designers) 

 Szablon projektowy ogólny — dla dotychczasowych szablonów Advance Design 

      

Ulepszenia w zakresie transferu obciążeń do modułów wymiarujących 

 

Główne cechy i korzyści: 

 Łatwe przenoszenie listy samodzielnie utworzonych lub zmodyfikowanych definicji kombinacji 
obciążeń do modułów wymiarujących 

Aby usprawnić przesyłanie informacji związanych z obciążeniem podczas przesyłania danych z modelu 
Advance Design do modułów, w oknie ustawień Aplikacji na karcie Graitec BIM dodano dwie opcje: 

 Przypadki obciążeń i odpowiadające im siły wewnętrzne/torsory 

 Przypadki obciążeń i odpowiadające im siły wewnętrzne/torsory z listą kombinacji 



Co nowego Advance Design 2021.1 

 

20  

 

Pierwsza opcja oznacza wybór dotychczas istniejącej metody  definicje przypadków obciążenia są 
przenoszone wraz z wynikami analizy dla każdego przypadku indywidualnie. W tym scenariuszu kombinacje są 
generowane w modułach.  

Druga opcja oznacza wybór nowej metody  definicje przypadków obciążenia są przenoszone wraz z wynikami 
analizy dla każdego przypadku indywidualnie wraz z listą kombinacji obciążeń. Lista kombinacji zawiera 
opisowe informacje o wszystkich zdefiniowanych kombinacjach, w tym zestaw par współczynników i 
przypadków obciążenia, typy, kody i czas trwania. Ten scenariusz obejmuje przypadek, gdy użytkownik 
zdefiniował zestaw kombinacji w modelu Advance Design i chciałby, aby wszystkie obliczenia wykonywane w 
modułach przeprowadzone były na tej samej liście.  

 

Zasadniczo w drugim scenariuszu kombinacje nie są generowane w modułach, jednak użytkownik może albo 
zmienić definicję kombinacji bezpośrednio w module, albo nawet automatycznie wygenerować nowe 
kombinacje. 

W obu scenariuszach wartości kombinacyjne używane do obliczeń w module są uzyskiwane w ten sam sposób, 
poprzez obliczanie superpozycji oddziaływań (1.35G + 1.5Q...). 

W przypadku wszystkich połączeń stalowych, z wyjątkiem połączenia podstawy dla słupów rurowych, obie opcje 
eksportu są ignorowane w przypadku ustawienia opcji Zawsze przekazuj obwiednie do modułów wymiarujących 
dla połączeń stalowych. 

Należy zauważyć, że w przypadku grupy połączeń (z wyjątkiem podstawy słupów rurowych) przenoszone są 
tylko obwiednie bez kombinacji, niezależnie od ustawionego zestawu opcji eksportu. 
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Główne ulepszenia modułów wymiarujących 

W najnowszej wersji Advance Design wprowadzono wiele nowości i ulepszeń do modułów wymiarujących dla 
betonu i stali. Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć w osobnym dokumencie Co nowego 
dotyczącym nowości w modułach wymiarujących Advance Design 2021.1. Poniżej znajdują się tylko krótkie 
informacje na temat wybranych głównych zmian.  

 

 Poprawa szybkości 
Głównym celem podczas przygotowywania tej aktualizacji modułów było zwiększenie wydajności. 
Znacznie skraca to czas uruchamiania modułów, ładowania projektów, obliczeń, a przede wszystkim 
generowania rysunków. 
 

 Ulepszenia widoków 
Wprowadzono szereg ulepszeń w graficznej prezentacji widoków, w tym możliwość ukrycia szalunku z 
widoków 3D i możliwość zmiany trybu renderowania w 3DWidoki. Ponadto dodano nowy mechanizm 
wyświetlania obciążeń na belkach żelbetowych i możliwości filtrowania obciążeń. 

 
 

 Ulepszenia tabeli rezultatów 
Zawartość tabeli dla wybranych modułów została uzupełniona o dodatkowe typy wyników - na przykład 
informacje dla wyboczenia słupów lub weryfikację przebicia fundamentów. 

 

 Lokalizacja dla Słowacji 
Lokalizacja dla Słowacji jest teraz dostępna dla modułów wymiarujących, co pozwala na prowadzenie 
obliczeń zgodnie ze słowackimi załącznikami do Eurokodu. 

 

 Nowy układ okien dialogowych Parametrów zbrojenia 
Układ okien dialogowych Parametrów zbrojenia został zaktualizowany dla modułów słupa, sciany i 
fundamentów. Podobnie jak w przypadku większości innych okien z nowym układem (menu drzewa po 
lewej stronie, pola parametrów w części środkowej i rysunki objaśniające po prawej stronie) definicja i 
zmiana parametrów jest znacznie łatwiejsza i szybsza. 
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 Interaktywne rysunki dla połączeń stalowych 
Rysunki generowane przez moduł Steel Connection są teraz dostępne do tworzenia przez interaktywny 
mechanizm rysowania, podobnie jak w przypadku innych modułów żelbetowych. Pozwala to na łatwą i 
szybką modyfikację elementów rysunku. 

 


