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Advance Design 2014 
 
Advance Design 2014 jest częścią pakietu Graitec Advance, w którego skład wchodzą Advance Concrete, 
Advance Design, Advance Steel oraz Advance CAD. 

GRAITEC Advance jest systemem modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces 
projektowania konstrukcji w zakresie obliczeń, wymiarowania oraz opracowania dokumentacji wykonawczej. 

 

Advance Design 2014 zawiera istotne usprawnienia w następujących obszarach: 

 Nowe narzędzia umożliwiające dostosowanie modelu opisowego importowanego z pliku GTC 
 Automatyczne wyznaczenie sztywności podpór na podstawie właściwości gruntu 
 Implementacja generatora obciążeń klimatycznych 2D 
 Nowa opcja siatki post-processingu 
 Nowa opcja "Konstrukcja zmodyfikowana" dla normy EC8 
 Nowe tabele obwiedni dla podpór 
 Usprawnienia w module zbrojenia słupów 
 Usprawniona wymiana danych pomiędzy Advance Design i Advance Concrete 

Advance Design 2014 jest kompleksowym narzędziem dla wszystkich Twoich projektów. 

 

 5 



Co nowego w Advance Design 2014  
 

6 

Eurokod 1 – Generator klimatyczny 2D 
Advance Design wprowadza nowy generator obciążeń klimatycznych 2D w oparciu o normy EN1991-1-3 (dla 
śniegu) oraz EN1991-1-4 (dla wiatru).  

Nowy generator 2D bazuje na funkcjonalności generatora 3D dostępnego już od kilku lat i umożliwia:   

 Uwzględnienie współczynnika CsCd 
 Definicję parametrów wiatru według kierunku 
 Uwzględnienie specyficznych zaleceń pochodzących z załączników krajowych 

Generator 2D jest dostępny dla obszaru roboczego typu 2D:  

 

Właściwości przypadków obciążeń wiatrem posiadają nowe parametry.  

Parametry te umożliwiają użytkownikom określenie:  

 Długości konstrukcji (w planie) 
 Pozycji konstrukcji 
 Współczynnika Cpi (jeżeli wymagany) 
 Otworów 

 

Dodatkowe parametry są także dostępne we właściwościach elementów liniowych.  

Z poziomu właściwości elementów liniowych użytkownik może:  

 Włączyć generator obciążeń klimatycznych 2D dla wybranych elementów 
 Zdefiniować wybrany element, jako attyka, okap... 
 Zdefiniować zakres obciążenia po obu stronach elementów (w ten sposób Advance Design może 

przekonwertować obciążenie powierzchniowe od wiatru lub śniegu na równoważne obciążenie 
liniowe).  

 Wprowadzić współczynnik ciągłości (bardzo przydatne na przykład, gdy płatwie nie są swobodnie 
podparte).  
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Automatyczny generator utworzy odpowiednie obciążenia wiatrem oraz śniegiem:  
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Eurokod 8 – załącznik francuski 
Zgodnie z dokumentem opublikowanym 22 października 2010 r. istniejące konstrukcje o powierzchni zmienionej 
względem powierzchni początkowej mogą być projektowane z obniżoną wartością przyspieszenia.  

W takim przypadku wartość AgR może być przyjęta na poziomie 60% wartości początkowej.  

  agr (konstrukcje zmodyfikowane) m/s² 

  Kategoria 

Strefa  agr (nowe konstrukcje) m/s²  I  II  III  IV 

1 (bardzo słaby)  0,4  \  \  \  \ 

2 (słaby)  0,7  \  \  0,42  0,42 

3 (umiarkowany)  1,1  \  0,66  0,66  0,66 

4 (średni)  1,6  \  0,96  0,96  0,96 

5 (wysoki)  3  \  1,8  1,8  1,8 

 

We właściwościach obciążenia sejsmicznego wprowadzono nową opcję umożliwiającą włączenie 
zredukowanego przyspieszenia:  

 

Opisywana opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany zostanie załącznik francuski. 
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Import/eksport reakcji podpór 
W AD2014 użytkownicy mogą eksportować reakcje podpór w celu użycia ich, jako obciążenia na innym modelu.  

Funkcjonalność ta jest dostępna dla wybranych podpór punktowych, których reakcje zapisywane są w pliku 
tekstowym.  

Eksport 
Po wykonaniu obliczeń użytkownik może wybrać jedną lub wiele podpór punktowych, a następnie z menu 
wybrać Plik / Eksport / Reakcje podpór: 

 

Advance Design 2014 eksportuje wszystkie reakcje podpór dla wszystkich aktywnych przypadków obciążeń 
dostępnych w menu kombinacji. 
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Tworzony jest plik TXT zawierający współrzędne (X, Y, Z) oraz wartości (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ) reakcji, ale 
także numer przypadku obciążeń oraz jego rodzaj (obciążenie stałe, użytkowe, śnieg, wiatr itp.): 

 

Import 
Proces jest podobny do eksportu z tym, że reakcje należy importować w trybie Model (np. przed obliczeniami).  

Z menu Plik/Import/Reakcje podpór; wybierz plik TXT oraz punkt bazowy: 

 

Jeżeli przypadek obciążenia znajdujący się w pliku nie występuje w modelu, Advance Design utworzy go 
automatycznie.  
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Offset graficzny 
W Advance Design 2014 użytkownicy mają możliwość definicji offsetu elementów bez uwzględniania ich  
w procesie obliczeń. 

Po zdefiniowaniu offsetu, wystarczy odznaczyć opcję Uwzględnij w MES w panelu właściwości elementu 
liniowego/powierzchniowego: 

 

W ten sposób zastosowany offset nie będzie miał wpływu na tok obliczeń i otrzymane wyniki. 

 11 



Co nowego w Advance Design 2014  
 

12 

Automatyczne wyznaczenie sztywności podpór 
Advance Design 2014 wprowadza nową metodę wyznaczania sztywności podpór (w kN/m3) w oparciu  
o właściwości gruntu.  

W pierwszej kolejności użytkownik powinien zdefiniować warstwy gruntu (rodzaj oraz grubość) wybierając je  
z dostępnej biblioteki: 

 

Następnie, Advance Design zamieni kontur podpory na znacznie prostszy (równoważny prostokąt).  

 

Znając wymiary prostokąta równoważnego oraz definicję warstw gruntu (poziomy oraz moduły sprężystości) 
można je wprowadzić ręcznie, aby na ich podstawie Advance Design wyznaczył parametry projektowe 
fundamentów.  

Wartość sztywności pionowej (pole KTZ) w panelu właściwości jest aktualizowana automatycznie. 

 

Proces ten jest dostępny zarówno dla podpór powierzchniowych (sprężystych oraz R/S) jak i dla podpór 
punktowych oraz liniowych.  
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W celu wyznaczenia wymiarów prostokąta równoważnego we właściwościach podpór punktowych oraz 
liniowych wprowadzono nowe pola umożliwiające definicję wymiarów fundamentów.  

   

Profil gruntu może być zdefiniowany z poziomu właściwości podpory przez wybranie opcji "Automatycznie"  
w polu "Sztywność pionowa" i określenie warstw podłoża: 

  

Menedżer gruntów można także otworzyć korzystając z menu Edycja / Grunty: 

 

W oknie Menedżera gruntów można określić jeden lub kilka profili podłoża: 
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Określone w tym miejscu profile podłoża są dostępne we właściwościach podpór: 

 

Jeżeli automatyczne obliczenie sztywności pionowej zostało włączone dla jednej lub kilku podpór w generatorze 
raportów dostępna będzie specjalna sekcja raportów związanych z właściwościami zastosowanych gruntów. 
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Nowe narzędzia usprawniające wymianę BIM 
Advance Design 2014 zawiera zestaw nowych narzędzi przeznaczonych do szybkiej korekty modelu 
pochodzącego z Advance Steel (lub innego, kompatybilnego systemu CAD).  

Nowe narzędzia są dostępne na pasku narzędzi Zmiana.  

 

Nowe narzędzia: 

 
Sprawdź poprawność 

 
Dotnij lub wydłuż automatycznie 

 
Rzutuj na płaszczyznę 

 
Rozciągnij do węzła 

 
Usuń offset 

Funkcja "Sprawdź poprawność" 

Korzystając z funkcji "Sprawdź poprawność" Advance Design wykrywa wszystkie obiekty, które swą geometrią 
łączą się z innymi obiektami, ale ich osie nie są połączone.  

Zazwyczaj funkcja ta wskazuje obiekty, które w modelu wydają się być połączone, podczas gdy z punktu 
widzenia obliczeń połączone nie są: 
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Funkcja ta wskaże również węzły, które są wyjątkowo blisko siebie (tj. odległość między tymi węzłami jest 
mniejsza od przyjętej tolerancji).  

  

  

Tolerancja dla funkcji Sprawdź poprawność jest ustawiana w menu Opcje / Program. 

 

Lista ostrzeżeń, jakie program znajdzie po zastosowaniu polecenia "Sprawdź poprawność" jest wyświetlana  
w linii komend.  

Klikając na poszczególne ostrzeżenia Advance Design automatycznie zaznaczy elementy modelu 3D, do 
których wybrane ostrzeżenie się odnosi.  
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Funkcja "Dotnij lub wydłuż automatycznie" 
Polecenie to działa w ten sam sposób jak istniejące polecenia "Przytnij" i "Wydłuż" z tą różnica, że może ono 
być stosowane dla grupy już wybranych elementów.  

W zależności od tolerancji (ustawionej w menu "Opcje / Program") Advance Design automatycznie przytnie lub 
wydłuży końce do najbliższych obiektów.  

Użycie tego polecenia nie zmienia osi elementów oraz nie będzie miało zastosowania dla elementów, które nie 
znajdują się w jednej płaszczyźnie.  

W poniższym przykładzie, belki oraz słupy połączone są poprawnie, ale słupy są nieco za wysokie. 

 

W takiej sytuacji wystarczy zaznaczyć wszystkie elementy i wybrać funkcję "Przytnij lub wydłuż automatycznie".  
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Funkcja "Rzutuj na płaszczyznę" 
Funkcja ta umożliwia zrzutowanie wybranych elementów na wybraną płaszczyznę.  

Płaszczyzna rzutowania może być zdefiniowana przez dwie linie, jedną linię + jeden punkt lub przez element 
powierzchniowy (lub ścianę wiatrową).  

Funkcja ta może być przydatna na przykład, gdy stężenia zostały utworzone w płaszczyźnie innej aniżeli 
elementy, z którymi się łączą. 

  

Sytuację taką można poprawić w następujący sposób:  

 Wywołujemy polecenie "Rzutuj na płaszczyznę".  
 Wybieramy elementy do zrzutowania i naciskamy [Enter].   

 

 Płaszczyznę definiujemy przez kliknięcie na dwa słupy i naciskamy [Enter]. 
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 W ten sposób stężenia znajdują się w jednej płaszczyźnie z słupami.  

 

Funkcja "Rozciągnięcie do węzła" 
Funkcja ta wykonuje automatyczne rozciągnięcie wybranych elementów do określonego węzła.  

  

 Wybieramy polecenie "Rozciągnij do węzła".  
 Wybieramy elementy do rozciągnięcia i naciskamy [Enter]. 

 

 Wybieramy węzeł, do którego chcemy wykonać rozciągnięcie i naciskamy [Enter]: 

 

 Elementy są teraz poprawnie połączone: 
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Funkcja "Przyciąganie" dla punktów geometrycznych 
Do listy właściwości punktu dodano nowy parametr. 

 

Nowy parametr jeszcze bardziej ułatwia stosowanie polecenia "Rozciągnij do węzła". Jego celem jest 
zautomatyzowanie funkcji rozciągania do węzła przez umieszczanie na konstrukcji punktów posiadających 
właściwość "przyciągania" i uruchomienie funkcji dla wielu punktów jednocześnie. 

 Tworzymy punkty z aktywną opcją Przyciągania. 

 

 Zaznaczamy wszystkie elementy i wybieramy polecenie "Rozciągnij do węzła". 
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 Advance Design wykonuje korektę elementów zgodnie z przyjętą tolerancją. 

 

Funkcja "Usuń offset" 
Czasami po imporcie modelu z Advance Steel pozycja elementu jest poprawna, ale sam element jest tworzony 
z linią odniesienia znajdującą się na zewnętrznej krawędzi elementu zamiast w jego osi. 

Importując taki model w Advance Design otrzymamy następujący rezultat: 

   

Właściwości słupa modelu zaimportowanego do Advance Design wyglądają następująco: 

 

Aby rozwiązać ten problem można przesunąć element o 0.25 m i ustawić offset na 0. Dzięki temu belka oraz 
słup występujące w tym przykładzie zostaną poprawnie połączone. 

W Advance Design 2014 dzięki nowej funkcji "Usuń offset" operację taką można wykonać automatycznie: 

 Należy wybrać słupy. 
 Następnie należy wywołać polecenie "Usuń offset". 
 Advance Design przesunie słup o odległość równą offsetowi zdefiniowanemu we właściwościach  

i ustawi ponownie wartość offsetu na 0. 
Jeżeli słup posiada dwie różne wartości offsetu na dwóch końcach, program nie zastosuje polecenia oraz 
wyświetli komunikat: [Nie można zastosować tego polecenia dla tego elementu gdyż posiada on różne wartości 
offsetu na końcach]. 
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Usprawnienia w module zbrojenia słupów 
W poprzednich wersjach Advance Design obliczenie\narzucenie rzeczywistego zbrojenia poprzecznego słupów 
było niemożliwe. 

Dotychczasowe okno dialogowe: 

 

Okno definicji zbrojenia zostało zmienione tak, aby było możliwe określenie wszystkich prętów (podłużnych i 
poprzecznych) zbrojenia słupa: 

 

Zbrojenie podłużne słupów 
Zakładka "Podłużne" umożliwia zdefiniowanie wszystkich parametrów prętów podłużnych: 

 Średnice prętów głównych i dodatkowych 
 Kąty odgięć prętów na obu końcach słupa 
 Ilości prętów podłużnych (głównych i dodatkowych) po każdej ze stron słupa 

 

Zbrojenie zdefiniowane w tym oknie będzie użyte we wszystkich obliczeniach wykorzystujących zbrojenie 
rzeczywiste. 
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Zbrojenie poprzeczne słupów 
Zakładka "Poprzeczne" umożliwia zdefiniowanie wszystkich parametrów prętów zbrojenia poprzecznego w 3-ch 
różnych strefach słupa (zakończenia oraz strefa środkowa) zgodnie z normą EN1992-1-1: 

 

Użytkownik może zdefiniować wiele serii rozkładów o różnych średnicach oraz rozstawach. 
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Advance Design Steel Connections 
 

Dodatkowe informacje w przypadku nieudanych sprawdzeń 
Jeżeli sprawdzenie nie powiedzie się, w raporcie obliczeń program wskaże element powodujący problem.  

Przykład: jeżeli powodem nieudanego sprawdzenia jest grubość blachy (Ft1,ep,Rd) informacja ta zostanie 
wyświetlona w raporcie.  

W ten sposób użytkownik wie dokładnie, na który parametr powinien zwrócić swoją uwagę (#289). 

 

Okno statusu połączenia wyświetla także wskaźnik wytężenia każdego nieudanego sprawdzenia 
poszczególnych części połączenia. 

 

Nowy zestaw ikon 
W lewym-górnym rogu okna zostały dodane nowe ikony:  

 Utwórz nowy projekt  
 Otwórz istniejący projekt 
 Zapisz bieżący projekt 
 Zapisz bieżący projekt pod nową nazwą 
 Wyślij e-mail do pomocy technicznej 
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Pozostał ikony umożliwiają powiększenie lub ukrycie modelu 3D i detali połączenia (#184 # 244 #256).  

 

Możliwość otwierania rysunków ADSC w AutoCAD 
Dotychczas pliki DWG tworzone w ADSC mogły być otwierane wyłącznie w Advance Steel. 

W wersji 2014 to ograniczenie zostało usunięte. 

Wystarczy, że użytkownik użyje opcji "Rozbij", aby rysunki utworzone przez ADSC mogły być otwierane jak inne 
pliki DWG (#309). 

 

Sprawdzenie kolizji 
W ADSC 2014 wprowadzono możliwość sprawdzania kolizji (#70). 

 

Narzędzie to umożliwia sprawdzenie oraz lokalizację elementów powodujących kolizję.  

Dwukrotne kliknięcie na liście kolizji na daną linię powoduje automatycznie przybliżenie na obszar modelu 3D 
związany z daną kolizją.  

Wynik sprawdzenia kolizji można wskazać za pomocą czerwonej strzałki. 
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W poniższym przykładzie, program zaznaczył śruby z uwagi na ich zbyt bliską odległość od środnika słupa. 

 

Łatwe przełączanie formatu raportu z RTF do HTML 
Użytkownik może teraz w prosty sposób przełączyć format raportu z RTF na HTML bez potrzeby ponownego 
uruchamiania obliczeń (#180). 

 

Nowe menu "Ustawienia projektu" 
Menu "Ustawienia projektu" umożliwia użytkownikom określenie wspólnych parametrów dla wszystkich 
połączeń w projekcie, zamiast definiowania ich oddzielnie dla każdego połączenia (#109 – #111 – #187 – #250 
– #288). 
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Nowa opcja siatki post-processingu 
Celem nowej funkcjonalności jest uproszczenie post-processingu wyników MES oraz wyników wymiarowania 
żelbetowych elementów powierzchniowych.  

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia wyników MES na siatce post-processingu, która jest niezależna od 
zdefiniowanej gęstości siatki ES. 

Nowe właściwości elementów powierzchniowych 
Wymiary siatki post-processingu są definiowane we właściwościach elementów powierzchniowych w sekcji 
"Siatka wyników": 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siatkę wyników definiuje się przez 
podanie dwóch wartości rozstawu 
siatki względem lokalnych osi X i Y 
elementu powierzchniowego. 

 

 27 

 

Siatka jest tworzona zaczynając od "środka" elementu => następnie w kierunku krawędzi; program 
automatycznie przycina siatkę (patrz poniższy przykład): 
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Prezentacja graficzna oraz ustawienia post-processingu 
W poprzednich wersjach po obliczeniach użytkownik mógł wykonać post-processing wyników zależnie od siatki 
ES elementu powierzchniowego: 

 Albo wyświetlając wartości w formie izo-regionów (przykładowo na siatce o oczku 0.50m): 

 

 Lub wyświetlić wartości dla każdego oczka (przykładowo na siatce o oczku 0.50m): 

 

Wraz z wersją 2014 Advance Design użytkownik może włączyć funkcjonalność "siatki" bezpośrednio z okna ustawień 
wyników jednocześnie z opcją wyświetlania wartości minimalnymi, maksymalnymi lub średnimi wartościami w każdej 
siatce: 
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Nowe tabele obwiedni dla podpór 
Dostępne są dwie nowe tabele obwiedni dla podpór punktowych oraz liniowych: 

 

 Tabela "Bezwzględna algebraiczna obwiednia podpór punktowych" zawiera listę współistniejących 
obwiedni dla wybranych podpór oraz wybranych przypadków obciążeń \ kombinacji: 

 

 Tabela "Bezwzględna algebraiczna obwiednia torsorów podpór liniowych" jest podobna do nowej 
tabeli dla podpór punktowych z tą różnicą, że ta tabela zawiera obwiednie torsorów wybranych podpór 
liniowych: 
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Nowe rodzaje wyników na pasku wyników dla żelbetu 
Advance Design 2014 posiada nowe opcje post-processingu wyników wymiarowania elementów żelbetowych. 

Nowe opcje są dostępne na pasku narzędzi "Analiza-wyniki dla żelbetu": 

 

Istnieje możliwość otrzymania maksymalnych wartości według kierunków lokalnych (górą oraz dołem): 

 Max (Axb, Axt): maksymalne wartości zbrojenia (górą oraz dołem) na lokalnym kierunku x. 
 Max (Ayb, Ayt): maksymalne wartości zbrojenia (górą oraz dołem) na lokalnym kierunku y. 

Istnieje również możliwość uzyskania oddzielnych wartości według strony (uwzględniając dwa kierunki): 

 Max (Axb, Ayb): maksymalne wartości zbrojenia (na kierunkach x oraz y) dołem. 
 Max (Axt, Ayt): maksymalne wartości zbrojenia (na kierunkach x oraz y) górą. 
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Rozszerzona funkcjonalność analizy czasowej 
W Advance Design 2014 możliwości analizy czasowej (THA) zostały rozszerzone o: 

 Możliwość definiowania wyboru według systemu 
 Nowe tabele zawierające wartości przyspieszeń w węzłach 

Wybór według systemu 
W celu skrócenia czasu obliczeń bardzo przydatne może okazać się wybranie tylko kilku węzłów, dla których 
użytkownik chce uzyskać wyniki. 

W poprzednich wersjach, możliwe było zdefiniowanie listy punktów geometrycznych (odpowiadających węzłom 
konstrukcji), jakie użytkownik chciał uwzględnić w analizie czasowej: 

 

W AD 2014 użytkownik ma możliwość określenia zarówno listy systemów jak i listy punktów geometrycznych: 

 

 

Jeżeli użytkownik określi systemy, Advance 
Design zapisze wyniki analizy czasowej dla 
wszystkich węzłów elementów należących do 
wybranych systemów. 

Funkcjonalność ta została wdrożona celem 
uniknięcia konieczności tworzenia wielu 
punktów geometrycznych, co w przypadku 
dużego modelu może być czasochłonne. 

 

Nowe tabele obwiedni 
W generatorze raportów, w sekcji "Analiza czasowa (THA)" dostępne są nowe tabele zawierające obwiednie dla 
węzłów: 

 

Uwaga: funkcjonalność dostępna także w AD2013 SP1. 
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Wymiana Advance Design – Advance Concrete 
W hipotezach obliczeniowych elementów żelbetowych dodano nową opcję umożliwiającą użytkownikowi 
włączenie lub wyłączenie szczegółowych obliczeń wymiarujących dla belek oraz słupów: 

 

Gdy opcja ta jest zaznaczona użytkownik ma dostęp do okna szczegółowej definicji zbrojenia, które można 
wywołać z panelu właściwości elementu liniowego. W oknie tym znajdują się dwie ikony związane z rysunkiem 
zbrojenia: 

 Ikona  umożliwia wyświetlenie okna zbrojenia (w formie podglądu, bez możliwości modyfikacji). 

 Ikona  umożliwia utworzenie pliku BIM, który następnie może być zaimportowany w Advance 
Concrete. 
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Klikając na ikonę  w folderze “Results \ reinforcement” bieżącego projektu program tworzy plik GTC, który 
następnie może być importowany w Advance Concrete, jako rysunek zbrojenia: 
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Inne usprawnienia / poprawki 
Advance Design 2014 zawiera ponad 400 mniejszych usprawnień / poprawek. 

Poniższa lista jest zawiera tylko niektóre z nich. 

Graficzny post-processing dla metody "capacity design" 
W wersji 2014 wyniki analizy metodą "capacity design" mogą być przetwarzane graficznie w obszarze CAD: 

 

Użytkownik może wyświetlić: 

 Wartości obliczeniowe momentów zginających oraz nośność dla belek. 
 Wartości obliczeniowe momentów zginających oraz nośność dla słupów w dwóch lokalnych 

płaszczyznach elementu. 

Jednostki imperialne dla obciążeń 
W Advance Design 2014 zmieniono sposób zarządzania jednostkami imperialnymi stosowanymi do definicji 
obciążeń. W nowej wersji jednostka obciążeń zależy od systemu jednostek (imperialnego lub metrycznego) 
zdefiniowanego dla długości: 

 Jeżeli program wykryje system metryczny dla jednostek "długości" wtedy obciążenia liniowe oraz 
powierzchniowe będą podawane w formie “Jednostka_siły /m” lub “Jednostka_siły/m² 

 Jeżeli program wykryje system imperialny dla jednostek "długości" wtedy obciążenia liniowe oraz 
powierzchniowe będą podawane w formie “Jednostka_siły /ft” lub “Jednostka_siły /ft²”. 

Bieżący system jednostek jest wyświetlany w nagłówku sekcji definicji intensywności obciążenia w panelu 
właściwości obciążeń liniowych i powierzchniowych: 
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Opcja automatycznego kompaktowania bazy danych 
Zaimplementowana została opcja automatycznego kompaktowania baz danych *.adb podczas zamykania 
projektu. 

Opcja jest dostępna w menu "Opcje \ Program" w sekcji "Zapis automatyczny": 

 

Nowa opcja "Kratownica" 
W AD 2014 w oknie "Hipotezy \ Konstrukcja" dodano nową opcję "Kratownica": 

 

Poprzednie pole wyboru zostało zastąpione przez dwie opcje: 

 Kratownica" => wybór ten oznacza, że program nie będzie uwzględniał stopni swobody obrotu. Opcja 
ta jest przydatna, gdy chcemy obliczyć konstrukcję składającą się wyłącznie kratowych elementów 
liniowych (bez stopni swobody obrotu). 

 Konstrukcja sztywna przy zginaniu" =>wybór ten oznacza, że program będzie uwzględniał stopnie 
swobody obrotu. 

Pozostałe poprawki 
 Poprawka dotycząca liczby cyfr wyświetlanych w oknie kopiowania i przesuwania (#14437). 
 Poprawka dotycząca problemu CAD związanego z obrotem przy jednostkach imperialnych: problem 

tkwił w definicji osi obrotu przy takich jednostkach (#13715). 
 W poprzednich wersjach, wyświetlenie na ekranie obwiedni wyników analizy nieliniowej było 

niemożliwe: problem został rozwiązany (#14343). 
 Poprawka problemu powodującego brak możliwości dostępu do edytora funkcji harmonicznej  

w modelu posiadającym kilka przypadków obciążeń dynamicznych (#14596). 
 W poprzednich wersjach działających na Windows 8, wymiarowanie elementów stalowych  

w niektórych modelach wg normy CM66 było niemożliwe: problem został rozwiązany (#14306). 
 Poprawiono domyślny rozmiar strzałek w wynikach na przekrojach (# 13155). 
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 Wiatr wg EC1 - załącznik brytyjski: wartość domyślna dla "Kierunek wiatru" została ustalona na 240°, 
co oznacza, że współczynnik kierunkowy jest równy 1. W poprzednich wersjach domyślnym kątem 
było 90°, co odpowiadało współczynnikowi kierunkowemu o wartości 0.74: 

 

 W niektórych przypadkach długość zwichrzeniowa nie była poprawnie inicjalizowana zgodnie  
z definicją siatki na liście właściwości (# 14507): 

 

 

 

W niektórych przypadkach wartości z siatki 
nie były uwzględniane i długość 
zwichrzeniowa była przyjmowana, jako 
równa długości elementu. 

 

 

 Poprawka problemu związanego z algorytmem rozkładu obciążenia na małych, okrągłych ścianach 
wiatrowych (# 14389). 

 Poprawka problemu z osiami lokalnymi podczas kopiowania (#14883). 
 W poprzednich wersjach kolor tła był przywracany do białego podczas zapisu modelu (#14406). 
 Usprawnione zarządzanie domyślnymi szablonami stosowanymi podczas eksportu elementów  

z Advance Design do modułów Arche: poprzednio, domyślne szablony zbrojenia zdefiniowane w OMD 
nie były uwzględniane (#13822). 

 Poprawa wyświetlania wyników dla elementów powierzchniowych w formie "Wykresów": w AD2014 
wykresy są wyświetlane, jako krzywe a nie tylko histogramy jak to było poprzednio:  
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