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What's New in Advance Design 2017 R2

Nowości
Integracja modułów Advance BIM Designers w Advance Design
Konfiguracja lokalizacji
Począwszy od wersji Advance Design 2017 R2, informacje o lokalizacji projektu, które są automatycznie
przekazywane z Advance Design do Advance BIM Designers, można w celach informacyjnych sprawdzić za
pomocą polecenia znajdującego się na wstążce Advance BIM Designers.

Po włączeniu polecenia "Lokalizacja" otwiera się okno dialogowe, w którym można podejrzeć ustawienia
przyjęte podczas importu danych z Advance Design, takie jak: kraj, język i normy.
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Ustawienia wymiarowania

Wszystkie ustawienia wprowadzone w złożeniach projektowych
odpowiadających im ustawień w Advance BIM Designers.

dla

żelbetu

są

przenoszone

do

W przypadku gdy dla wszystkich wymiarowanych elementów chcemy zdefiniować jednakowe ustawienia (na
przykład: parametry pełzania, zależność naprężenie-odkształcenie stali lub listę dostępnych prętów), można je
łatwo określić w Advance Design w celu dalszego ich przekazania do Advance BIM Designers.

6

Co nowego w Advance Design 2017 R2

Jednostki
Advance BIM Designers wykorzystuje obecnie wszystkie ustawienia jednostek z Advance Design.
W celu pokrycia wszystkich dostępnych rodzajów ustawień, do Advance BIM Designers zostało dodanych pięć
nowych rodzajów jednostek.

W Advance BIM Designers, niektóre z jednostek (np. jednostka dla siły liniowej) są tworzone według tych
samych zasad jak w Advance Design.
W związku z tym mogą one nie mieć bezpośrednich odpowiedników w obu programach, są bowiem tworzone
jako kombinacja innych jednostek bazowych (na przykład jednostki siły i długości).
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Ustawienia projektu
Niektóre informacje pojawiające się na rysunkach i raportach muszą być ustawione dla każdego elementu.
Począwszy od wersji 2017 R2, informacje takie jak nazwa projektu, adres, dane użytkownika, są bezpośrednio
przenoszone z Advance Design do każdego elementu wymiarowanego przy użyciu Advance BIM Designers.
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Synchronizacja typu fundamentu
Typ fundamentu wykorzystywany podczas wymiarowania może być pobrany bezpośrednio z Advance Design,
gdzie ustawienia takiego można dokonać we właściwościach podpór.

W Advance BIM Designers można również ustawić typ fundamentu dla poszczególnych elementów.
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Synchronizacja obciążeń bez aktualizacji geometrii i ustawień wymiarowania
Podczas wywołania polecenia "Wyczyść wszystko", dostępnego w oknie do definicji obciążeń, usuwane są
wszelkie zmiany sił wykonane ręcznie dla bieżącego elementu, jak również ponownie inicjowane są wartości
pochodzące z obliczeń MES.
Opcja ta jest bardzo pomocna w sytuacji, gdy dla danego elementu w Advance BIM Designers zostały już
określone ustawienia wymiarowania i geometria, ale z powodu zmian modelu w Advance Design, wartości sił
wymiarujących uległy zmianie. Uruchomienie tego polecenia po zakończeniu nowych obliczeń MES ponownie
importuje obciążenia, ale nie przynosi żadnych innych zmian do elementu.

Lista materiałów
Polecenie Lista materiałów otwiera okno dialogowe, dzięki któremu można otrzymać oszacowanie ilości
wymaganych materiałów dla bieżącego elementu(ciężar stali, objętość betonu, powierzchnia szalunków) wraz z
oszacowaniem kosztów.
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Geometria wzmocnienia
Jeśli w Advance Design zostały zdefiniowane wzmocnienia, ich geometria zostanie przeniesiona do Advance
BIM Designers.
Jeśli w Advance Design dla stalowego elementu liniowego (wchodzącego w skład połączenia belka-słup lub
doczołowego belka-belka) zostało zdefiniowane wzmocnienie, będzie ono przekazana do Advance BIM
Designers. Przekazywane są dane o typie profilu, miejscu definicji i wymiary geometryczne, a w razie
modyfikacji modelu, dane te są aktualizowane.

Modyfikacja za pomocą Tabel
Selekcja elementów oraz zmiany dokonane w oknie tabeli danych są teraz na bieżąco prezentowane na widoku
modelu.
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Różne ulepszenia i korekty
Synchronizacja między Advance Design i Advance BIM Designers


Ulepszenie: Liczba powierzchni narażonych dla weryfikacji pożarowej jest przekazywana do Advance BIM
Designers #17339;



Ulepszenie: Wartość otuliny dla słupa oraz otuliny na kierunku Z dla innych elementów są przekazywane do
Advance BIM Designers #17372, #17218;



Poprawka: Obciążenia działające na słup są przenoszone poprawnie, również jeśli zaznaczona jest opcja
przycinania #17340;



Poprawka: Systemy z włączoną opcją do grupowania są zablokowane i nie można dodać do nich innych
elementów #17370;



Poprawka: Obciążenia dla grupy połączeń są przekazywane poprawnie #17301, #17302.

Obciążenia ruchome

Poprawki związane z obciążeniem ruchomym:


Poprawka: Wartość dla UDL na pozostałych obszarach jest poprawnie generowana dla ustawień
narodowych dla Wielkiej Brytanii i Francji #17314;



Poprawka: Kombinacje częste SGU dla gr1a nie uwzględniały UDL na chodnikach #17315;



Poprawka: Obciążenia ruchome mogą zostać usunięte z modelu #17331.

Tabele


Poprawka: Import z programu Excel działa poprawnie niezależnie od używanego separatora dziesiętnego.

Eksport\Import do .smlx


Poprawka: Otwory utworzone z konturów w Advance Steel są poprawnie importowane do Advance Design
#15383.

Eksport\Import do Revit


Poprawka: Wartości ekstremalne sił są przenoszone do programu Revit również przy wykorzystaniem pliku
.gtcx #17174;



Poprawka: Siły dla elementów liniowych o lokalnej osi X ustawionej odwrotne do globalnej osi Z są
poprawnie przenoszone do programu Revit #17377.

Eksport do Advance BIM Designers


Naprawiono problemy związane z działaniem opcji "Eksportuj do Advance BIM Designers" wywoływanej z
menu kontekstowego.

Właściwości elementu


Poprawka: Kiedy długość zwichrzenia jest narzucona lub obliczana jako stosunek długości elementu, nie
można dodawać usztywnień pośrednich #17311;



Poprawka: Dla elementów sztywnych niedostępne są do edycji wartości rodzaju bezwładności betonu i
współczynnik rozszerzalności cieplnej #17334; #17318.

Rezultaty
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Poprawka: Raporty zawierające obrazy w formacie WMF są generowane bez problemów #16388.

