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TECHNOLOGIA
Technologia 1: Kompatybilność z programami Autodesk

���� Wersja 8.1 jest kompatybilna z następującymi produktami Autodesk:

AutoCAD 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
ADT 2004, 2005, 2006, 2007
AutoCAD Architecture 2008

    

Technologia 2: Kompatybilność z Windows Vista Pro

���� Wersja 8.1 jest kompatybilna z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 2000 Pro – SP4, Windows XP Pro oraz
Windows Vista Pro.
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Technologia 3: Kompatybilność z systemami 64 bitowymi

���� Advance Concrete 8.1 jest kompatybilny z 64 bitową wersją systemu Windows Vista.

Technologia 4: Kompatybilność z formatem IFC 2x3

���� Advance Concrete 8.1 jest kompatybilny z formatem IFC 2x3. Standard ten pozwala na wymianę danych pomiędzy różnymi programami
inżynierskimi i architektonicznymi.

Technologia 5: Aktualizacja technologii GTC

���� Nowy komponent GTC pozwala na wymianę danych przez format IFC 2x3. Usprawniono eksport modelu żelbetowo-stalowego utworzonego
w Advance Steel i Advance Concrete oraz zaprojektowano nowe okno komponentu synchronizacji.
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Technologia 6: Nowy pasek narzędzi ”Ustawienia projektu”

���� Wszystkie ustawienia (np. jednostki, biblioteki materiałów, prętów, style prezentacji itp.) dostępne są z poziomu jednego paska narzędzi.
Zcentralizowane ustawienia znacznie ułatwiają proces konfiguracji programu.
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Technologia 7: Zapisywanie globalnego pliku konfiguracji

���� Wykonana konfiguracja różnych ustawień programu może zostać zapisana w pliku z rozszerzeniem ACPRJ. Zaletą nowego rozwiązania jest
możliwość przenoszenia pliku pomiędzy różnymi stanowiskami. W ten sposób konfiguracja programu jest wykonywana tylko raz na jednym
stanowisku.

���� Podczas pracy nad nowym projektem, kierownik projektu może ponownie użyć zdefiniowanej konfiguracji. Aby korzystać z predefiniowanych
ustawień wystarczy wczytać właściwy plik konfiguracji z rozszerzeniem ACPRJ.
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MODELOWANIE
Model 1: Nowe poziomy odniesienia dla kondygnacji

���� Wysokość każdej kondygnacji może być zdefiniowana w odniesieniu do niższej kondygnacji lub w stosunku do ustalonego punktu
odniesienia (np. układ WCS). W celu ułatwienia definiowania wysokości kondygnacji można korzystać zarówno z poziomu względem WCS jak
i w odniesieniu do poziomu niższej kondygnacji.

Model 2: Dachy: Łączenie powierzchni dachów

���� Nowa wersja umożliwia łączenie ze sobą kilku powierzchni dachów w jeden element, dzięki czemu łatwiej możemy modyfikować jego
właściwości.
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Model 3: Płyty: Globalna modyfikacja offsetu krawędzi płyt

���� Pomocny skrót: offset dla wszystkich krawędzi płyt może zostać zdefiniowany za pomocą jednej funkcji. Dzięki tej funkcji modyfikacja
wymiarów płyt jest dużo szybsza.
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Model 4: Płyty: Nowa funkcja podziału płyt

����  Nowa funkcja umożliwia łatwe rozdzielenie istniejącej płyty na kilka oddzielnych elementów bez potrzeby usuwania istniejących elementów
i tworzenia ich na nowo.
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Model 5: Ściany: Tworzenie półek ceglanych

���� W oknie właściwości ścian dodano nowy atrybut, dzięki któremu można tworzyć półki ceglane. Profil tworzonej półki ceglanej można
zdefiniować za pomocą polilinii. Pozostałe parametry takie jak grubość i wysokość stopni można edytować w oknie właściwości ściany.
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Model 6: Ściany: Nowa funkcja dla tworzenia połączeń w przerwach roboczych

���� Funkcja “Rozbij element” zastosowana na ścianie daje teraz możliwość wstawienia między dwie rozdzielone ściany różnych symboli dla
zaznaczenia przerwy roboczej (np. symbol uszczelnienia przerwy roboczej).

Model 7: Nowe narzędzia filtrowania

���� W nowej wersji programu na pasku “Narzędzia” dodano nowe opcje, które pozwalają na wyświetlanie lub ukrywanie dowolnie wybranych
elementów.
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RYSUNKI
Rysunek 1: Opisy i symbole: Wyświetlanie jednostek atrybutów

���� Jednostki poszczególnych atrybutów mogą być wyświetlane w symbolach i opisach.

Rysunek 2: Przekrój: Nowa funkcja dodawania przekrojów do rzutów

���� Dzięki nowej funkcji lokalne przekroje elementów mogą być automatycznie umieszczane na rzutach.
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Rysunek 3: Rysunek zbrojenia: Powrót do parametrów wygenerowanych rysunków

���� W nowej wersji w każdej chwili można wrócić do parametrów wygenerowanych widoków i dokonać tam dowolnych modyfikacji.

Rysunek 4: Wymiar poziomu: Wyświetlanie mm w wykładniku

���� W wymiarach poziomu można wyświetlać milimetry w wykładniku.
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Rysunek 5: Przekrój: Przesuwanie symboli siatki na rysunkach

���� ”Kosmetyka” rysunków: w trakcie ostatecznego dopracowywania rysunków można dowolnie, na różnych rysunkach, zmienić położenie
symboli siatki.
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ZBROJENIE
Zbrojenie 1: Strzemiona: Zmiana długości ramion strzemiona z poziomu okna właściwości

���� Podobnie jak dla innych prętów, długości ramion strzemion mogą być edytowane bezpośrednio w oknie właściwości wybranego strzemiona.
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Zbrojenie 2: Metody obliczania długości prętów

���� Advance 8.1 daje możliwość wybrania jednej z trzech dostępnych metod obliczania długości prętów:
� Metoda dokładna
� Metoda wg której sumowanie są długości pojedynczych segmentów
� Obliczenie długości w oparciu o zdefiniowaną formułę

                            

Zbrojenie 3: Liczba znaków w numerze pręta

���� Użytkownik może ustalić liczbę znaków, z jakiej będą składały się kolejne numery prętów. Przykładowo dla pręta Nr 1 można użyć
następujących formatów: 1, 01, 001…
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Zbrojenie 4: Dostosowanie zawartości oznaczeń prętów

���� Użytkownik może skonfigurować odpowiednie znaki prętów w zależności od tego czy jest to pręt prosty, zagięty, czy też o dowolnym
kształcie. Użytkownik może wybrać dowolne spośród dostępnych atrybutów dla oznaczenia pręta: średnica, długość, prefiks, numer lub sufiks.

Zbrojenie 5: Sprawdzanie kolizji

���� Dzięki nowej opcji istnieje możliwość sprawdzenia kolizji w zbrojeniu. Sprawdzenie kolizji odbywa się na podstawie utworzonego rysunku
zbrojenia. Advance wykrywa i lokalizuje fizyczne kolizje pomiędzy elementami zbrojenia. Nowa funkcja nie tylko znajduje miejsca występowania
kolizji ale również generuje widok 3D z podglądem poszczególnych kolizji.
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Zbrojenie 6: Funkcja utnij pręt: Długość zakładu jako funkcja zależna od średnicy

���� W opcji “Utnij pręt” funkcja tworzenia zakładów została powiązana ze średnicą prętów łączonych na zakład.

Zbrojenie 7: Funkcja utnij pręt: Nowe możliwości wyboru punktów podziału

���� W opcji “Utnij pręt” wprowadzono nowe możliwości wyboru sposobu i miejsca rozcięcia pręta oraz zadania zakładu: 3 tryby automatyczne
i jeden tryb manualny.
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Zbrojenie 8: Funkcja utnij pręt: Automatyczne wstawianie łączników

���� Nowa wersja Advance pozwala na automatyczne wstawienie łączników śrubowych między rozcięte pręty. Biblioteka dostępnych w programie
łączników może być zmieniana i uzupełniana przez użytkownika.
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Zbrojenie 9: Funkcja utnij pręt: Powrót do właściwości rozcięcia prętów

���� W nowej wersji w każdej chwili można powrócić do parametrów rozcięcia prętów. Nawet po rozcięciu prętów i zadania zakładu można
wyświetlić i modyfikować poprzednio ustawione parametry.
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Zbrojenie 10: Biblioteka prętów o dowolnych kształtach

���� Poza standardową biblioteką prętów o kształcie kodowanym, użytkownik może tworzyć i zapisywać własne pręty o niestandardowych
kształtach.

Zbrojenie 11: Tworzenie zestawień

���� Po wybraniu rodzaju zestawienia dla prętów lub innych elementów, Advance domyślnie proponuje szablon, którego rodzaj i zawartość są
dostosowane do wybranych elementów.
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Zbrojenie 12: Przesuwanie prętów za pomocą opcji z menu kontekstowego

���� W menu kontekstowym pręta dodano nową opcję. Dzięki nowej funkcji można przesuwać pręty na widokach tak, aby poprawić czytelność
rysunków. Przesunięcie prętów za pomocą tej opcji ma charakter retuszu i nie wpływa na model 3D.
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Zbrojenie 13: Mnożnik dla szyku

���� Funkcję mnożnika dla szyku można zastosować również dla rozkładu z przekroju w ten sam sposób jak dla innych rozkładów.

Zbrojenie 14: Zarządzanie tolerancjami długości prętów

���� Reguły tolerancji długości zostały wprowadzone w celu uproszczenia procesu zamawiania stali. Obliczenie zagięć może być wykonane na
podstawie długości segmentów lub w oparciu o całkowitą długość pręta. Długości zagięć są wyświetlane na szkicach prętów oraz
w zestawieniach stali. Numerowanie prętów uwzględnia długości zagięć.



 Co nowego w Advance Concrete 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Strona: 26/54 05/02/08

Zbrojenie 15: Automatyczne szkice: Nowy sposób uporządkowania szkiców zbrojenia

���� Szkice prętów generowane automatycznie są teraz wyciągane poza rysunek według ich ułożenia w elemencie a nie według ich długości.

Zbrojenie 16: Zestawienia stali: Opcja ukrywania ostrzeżeń ###

���� We właściwościach zestawień dodano opcję pozwalającą ukrywać ostrzeżenia dotyczące elementów zestawienia.
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Zbrojenie 17: Zmiana parametrów pręta: Możliwość jednoczesnej zmiany wszystkich prętów z tym samym
numerem

���� Sposób zachowania się programu w trakcie modyfikacji pręta można określić w ustawieniach. Można wybrać jedną z trzech opcji :
� Jednoczesna zmiana parametrów wszystkich prętów z tym samym numerem
� Przypisz nowy znak pręta
� Pytaj za każdym razem

   

Zbrojenie 18: Zestawienia stali – Wybór strony początkowej

���� Jeżeli zestawienie zawiera więcej niż jedną stronę w nagłówku wyświetlany jest numer strony. Użytkownik może wybrać, która część
zestawienia ma znajdować się na pierwszej stronie.
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Zbrojenie 19: Nowa tabela gatunków stali i otulin zbrojenia

���� Tabela ta została stworzona w celu ułatwienia definiowania domyślnych otulin zbrojenia w zależności od gatunku stali, rodzaju elementu,
w jakim zbrojenie zostanie użyte czy klasy betonu, z jakiego wykonany będzie element.
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Zbrojenie 20: Nowa tabela zakładów

���� Długości zakładów zostały zcentralizowane w jednej tabeli. Długość zakładu może być uzależniona między innymi od średnicy zbrojenia lub
klasy betonu.
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Zbrojenie 21: Dynamiczne zbrojenie: Nowa technologia tworzenia zbrojenia

���� Nowa technologia:
Użytkownik może korzystać z dostępnych rozwiązań dynamicznego zbrojenia lub może takie rozwiązania tworzyć samodzielnie.
Dynamiczne zbrojenie może odnosić się zarówno do pojedynczego elementu jak i kilku połączonych elementów konstrukcji (np. słup/stopa
fundamentowa, słup/belka płyta/ściana itp.).

Korzystając ze standardowych opcji oraz nowych punktów odniesienia, użytkownik może samodzielnie stworzyć „rozwiązanie zbrojenia” dla
wybranych elementów.
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Utworzone w ten sposób rozwiązania mogą zostać zapisane.

     

Następnie, można zdefiniować warunki, według których utworzone rozwiązanie będzie stosowane, np: maksymalna lub minimalna grubość
elementów, materiał itp.
W chwili zastosowania utworzonego rozwiązania dla wybranego elementu można modyfikować parametry tworzonego zbrojenia.
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Każde dynamiczne zbrojenie jest zapisywane w oddzielnym pliku:
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W chwili wybrania elementu, dla którego chcemy zastosować dynamiczne zbrojenie, Advance wyszukuje spośród dostępnych rozwiązań takie,
które pasują do wybranego elementu.

      

Tworzone zbrojenie jest dopasowywane do rozmiarów elementu szalunku. Wygenerowane zbrojenie może zostać uwzględnione
w zestawieniach.

Ważne informacje o nowej technologii:
Dynamiczne zbrojenie uwzględnia ustawienia programu takie jak maksymalne i minimalne wymiary zbrojenia itp.
Dynamiczne zbrojenie odnosi się do konkretnych elementów konstrukcji.
Rozwiązania są zapisywane w osobnych plikach Stworzone rozwiązana mogą być wielokrotnie używane i wymieniane między różnymi
stanowiskami.
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Zbrojenie 22: Szyk prosty: Wyświetlanie linii rozkładu (bez prętów)

����  Nowy styl wyświetlania szyku liniowego prętów : wszystkie pręty mogą zostać ukryte a w ich miejscu może zostać wyświetlony wymiar
rozkładu.

            

Zbrojenie 23: Szyk: Zmiana definicji pręta

���� Funkcja zmiany definicji pręta w nowej wersji działa również dla prętów rozłożonych funkcjami szyku wolnego lub szyku z przekroju.
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Zbrojenie 24: Szyk prosty: Opcja tolerancji rozstawu prętów

���� Nowa opcja dla szyku liniowego: dzięki nowej opcji można zadać dopuszczalną odchyłkę dla rozstawu prętów.
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Zbrojenie 25: Szyk prosty: Graficzne wprowadzanie kąta rozstawu prętów

���� Podczas tworzenia szyku liniowego kąt rozstawu prętów może zostać wprowadzony bezpośrednio z paska narzędzi lub graficznie
zaznaczony na rysunku.

Zbrojenie 26: Szyk ilościowy: Prezentacja symbolu

���� W ustawieniach programu dodano nową opcję, której włączenie skutkuje wyświetlaniem symbolu szyków ilościowych w tym samym kolorze,
co szyk. Kolor rozkładów ilościowych jest ustawiony na czerwony. Zastosowanie tej funkcji ułatwia identyfikację elementów rozkładu oraz ich
symboli.
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Zbrojenie 27: Szyk zmienny: Wybór sposobu numeracji

���� W preferencjach programu można wybrać różne sposoby numerowania prętów: liczby, małe lub wielkie litery.

Zbrojenie 28: Szyk zmienny: Nowy sposób ułożenia prętów

���� W rozkładzie na wieloboku dodano nową opcję pozwalającą na zdefiniowanie wartości skoku, o który na długości rozkładu będzie zmieniała
się długość poszczególnych prętów. Pręty w rozkładzie są grupowane według jednakowych długości, dzięki czemu ogranicza się liczbę pozycji
prętów w zamówieniu.
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Zbrojenie 29: Szyk zmienny: Blokowanie długości segmentu

���� W sytuacji, gdy stosujemy rozkłady na wieloboku dla prętów wielobocznych nowa funkcja umożliwia zablokowanie długości poszczególnych
segmentów pręta. W efekcie, długości poszczególnych ramion pręta w zależności od wybranych preferencji są zmienne lub stałe. Zastosowanie
tej funkcji pozwala uniknąć pomyłek przy zestawianiu długości prętów wielobocznych o zmiennej długości.

Zbrojenie 30: Zakłady prętów: Przesuwanie zakładów

���� W nowej wersji programu istnieje możliwość graficznego przesuwania zakładu bezpośrednio na rysunku.
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Zbrojenie 31: Symbol pręta: Dodatkowe opisy w symbolach zbrojenia

���� Dwukrotnie klikając na symbol pręta można dodać dodatkowe opisy dla zbrojenia. Utworzone notatki mogą być zapisywane i ponownie
wykorzystywane dla innych prętów.



 Co nowego w Advance Concrete 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Strona: 40/54 05/02/08

Zbrojenie 32: Siatki zbrojeniowe: Szczegółowy opis parametrów siatek

���� W bibliotece siatek dodano szczegółowe - graficzne objaśnienie poszczególnych parametrów definiujących siatki.
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Zbrojenie 33: Podgląd 3D zbrojenia: Filtrowanie widoków 3D

���� W oknie podglądu 3D zbrojenia dodano opcje pozwalające wyfiltrować wygenerowany widok zbrojenia przez wyświetlanie tylko wybranych
rodzajów zbrojenia.
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Zbrojenie 34: Automatyczne wyszukiwanie kodu kształtu

���� W czasie rysowania pręta wielobocznego program automatycznie przeszukuje bibliotekę prętów o kształcie kodowanym i nadaje
narysowanemu prętowi odpowiadający kod.

        

Zbrojenie 35: Nowy moduł do zarządzania materiałami

���� Menadżer materiałów pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie zestawieniami materiałowymi oraz zamówieniami.



 Co nowego w Advance Concrete 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Strona: 43/54 05/02/08

 Pozycje zestawień i zamówień są sortowane zgodnie ze strukturą projektu.

Elementy mogą być wybrane z ekranu.

Utworzone zestawienia mogą być eksportowane do arkusza Excel, dokumentu Word lub umieszczone bezpośrednio na rysunku w formie tabeli
zestawczej.



 Co nowego w Advance Concrete 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Strona: 44/54 05/02/08

Inną opcją, w jaką został wyposażony moduł menadżera materiałów jest opcja przygotowywania zamówień zbrojenia w formie plików do
maszyn sterowanych numerycznie. Dostępne formaty, w jakich można przygotować pliki produkcyjne dla zamówień to: AsA oraz Soule.

Pręty, które zostały już zamówione (Zam.) zostają zablokowane na rysunkach, przez co nie można ich już modyfikować.
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Zbrojenie 36: Przypisywanie prętów do elementów konstrukcyjnych

���� Jeżeli rysunek zbrojenia tworzony jest za pomocą automatycznych stylów zbrojenia lub na bazie dynamicznego zbrojenia, wygenerowane
zbrojenie jest automatycznie przypisywane do elementu konstrukcyjnego. Dzięki nowej opcji istnieje możliwość ręcznego przypisania
poszczególnych elementów zbrojenia do wybranego elementu konstrukcyjnego. Po zastosowaniu nowej funkcji możemy wygenerować
zestawienie stali zbrojeniowej uporządkowane według elementów, do których zbrojenie zostało przypisane.



 Co nowego w Advance Concrete 8.1

GRAITEC SA – Service Marketing Strona: 46/54 05/02/08

Zbrojenie 37: Nowa tabela haków

���� Nowa tabela pozwala na bezpośredni dostęp do długości haków prętów z poziomu programu.
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Zbrojenie 38: Kontrola minimalnej długości segmentów i haków

���� Do programu została dodana funkcja kontrolująca minimalne długości segmentów oraz haków prętów. Wartości minimalne zostały dodane
do biblioteki prętów.

���� Nowa opcja pozwala określić zachowanie programu w odniesieniu do minimalnej długości segmentów i haków przez wybór jednej z trzech
dostępnych możliwości: nie sprawdzaj, bieżące ostrzeżenia, zapobiegaj zamawianiu.
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Zbrojenie 39: Nowa biblioteka elementów dystansowych

���� Do Advance Concrete 8.1 dodano nową bibliotekę elementów dystansowych. W bibliotece tej zebrano wiele różnych rodzajów elementów
dystansowych stosowanych przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych na całym świecie. Dla wszystkich elementów biblioteki można
definiować rozstawy, w jakich występują oraz zestawiać je w wykazach materiałowych.
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Zbrojenie 40: Nowa funkcja wstawiania elementów dystansowych

���� Nowa funkcja służy wstawianiu elementów dystansowych.
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Zbrojenie 41: Reguły stosowania elementów dystansowych

���� Rodzaje oraz parametry poszczególnych elementów dystansowych zostały zdefiniowane w jednej tabeli. Użytkownik może definiować listę
odpowiadających elementów dystansowych dla elementów konstrukcji w zależności od ich typu i wymiarów.
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Zbrojenie 42: Szacowanie ciężaru

���� Nowa opcja pozwala odgórnie oszacować planowany ciężar zbrojenia. Oszacowanie może być wykonane na przykład w oparciu
o poszczególne przekroje lub w odniesieniu do poszczególnych kondygnacji.

      

Podczas modelowania, każdy element konstrukcji jest przypisywany do kondygnacji:
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Istnieje możliwość sortowania według procentowego wykorzystania oszacowanych elementów.
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 DOKUMENT
Dokument 1: Wybór formatu skali

���� Poza standardowymi formatami skali, użytkownik może edytować styl skali, np.:  « 1 :# »

Dokument 2: Nowa funkcja kopiowania dokumentów

���� Kiedy funkcja kopiowania właściwości prezentacji AutoCAD jest aktywna, kopia rysunku jest tworzona w Pilocie Advance.
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 NOWYCH ROZWIĄZAŃ


