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Witamy w Advance Design 2018 
 

Advance Design został zaprojektowany dla profesjonalistów z branży konstrukcyjnej, którzy wymagają 
doskonałego rozwiązania w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych, zgodnie 
z normami Eurokod (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 i EC8), normami amerykańskimi (ACI, AISC) lub kanadyjskimi 
(A23.3, S16). 

Firma GRAITEC dostarcza innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla swoich klientów, a najnowsza oferta 
produktów w wersji 2018 potwierdza, że GRAITEC jest w ścisłej światowej czołówce producentów 
oprogramowania inżynierskiego. 

 
Wersja 2018 programu Advance Design została wzbogacona wieloma nowymi funkcjami, które przynoszą realne 
korzyści dla użytkownika. Są to między innymi: 
 Nowości powodujące że Advance Design 2018 staje się coraz bardziej międzynarodowym 

oprogramowaniem MES, w tym: wprowadzenie nowego generatora obciążeń klimatycznych zgodnych 
z amerykańską normą ASCE 7-10, wprowadzenie zaktualizowanej wersji kanadyjskiej normy NBC 
2015, a także wprowadzenie słowackich załączników krajowych do norm z serii Eurokod. 

 Nowy mechanizm służący do tworzenia grup do wymiarowania elementów żelbetowych z 
wykorzystaniem modułów BIM Designers, które w znacznym stopniu zwiększają efektywność 
projektowania. 

 Ulepszenia związane z projektowaniem z wykorzystaniem elementów stalowych: 
− Blachy profilowane 
− Imperfekcje lokalne (które wraz z imperfekcjami globalnymi można uwzględnić w analizie 

nieliniowej drugiego rzędu) 
− Elementy o zmiennej bezwładności 
− Nowe połączenia stalowe: na kątowniki i z blachą węzłową 
− Połączenie z nowym programem "Advance Design Connection”, służącym do projektowania 

dowolnych połączeń stalowych przy użyciu metody CBFEM (Component Based Finite Element 
Model). 

W kolejnej części dokumentu przyjrzymy się bardziej szczegółowo wybranym nowościom i usprawnieniom 
wprowadzonym w Advance Design 2018. 
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Nowości 
 

Obciążenia klimatyczne według ASCE 7-10 
W najnowszej wersji programu Advance Design dostępny jest generator automatycznych obciążeń 
klimatycznych (od wiatru i od śniegu) generowanych zgodnie z przepisami amerykańskiej normy ASCE 7-10 
(Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE/SEI 7-10). 

 

Obciążenia klimatyczne - śnieg 
Generator obciążeń klimatycznych według ASCE 7-10 umożliwia generację obciążeń od śniegu. 

 
Nowe parametry dostępne są do edycji na liście właściwości rodziny obciążeń od śniegu wg ASCE 7-10: 
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Wartość obciążenia gruntu śniegiem może być wprowadzona ręcznie lub według wybranego regionu (za 
pomocą interaktywnej mapy lub przez wybór z listy).  

Po uruchomieniu automatycznego generatora obciążeń, tworzone są odpowiednie przypadki obciążeń śniegiem 
wraz z obciążeniami na elementach powierzchniowych (dla modelu przestrzennego) lub liniowych (dla modelu 
płaskiego). W zależności od kształtu dachu, wykorzystywane mogą być różnego rodzaju składowe obciążenia 
od śniegu: 
 Obciążenie śniegiem dachów płaskich: pf 
 Minimalne obciążenie śniegiem: pm 
 Obciążenie od deszczu na śniegu, pr 
 Obciążenia śniegiem dachów pochyłych, ps 
 Nierównomierne obciążenie śniegiem od wpływu wiatru, pub 
 Obciążenie od osuwającego się śniegu, pd 

W zależności od kształtu dachu generowane są odpowiednie przypadki obciążenia śniegiem (zgodnie z ASCE 
7-10): 

Dachy płaskie / jednospadowe 

 Normalny przypadek obciążenia śniegiem (zrównoważony) 
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Dach dwuspadowy 

 Normalny przypadek obciążenia śniegiem (zrównoważony) 
 Przypadki obciążenia śniegiem z wpływem wiatru (obciążenie niesymetryczne) 

 
Dachy o różnych poziomach 

 Normalny przypadek obciążenia śniegiem (zrównoważony) 
 Przypadki obciążenia śniegiem z wpływem wiatru (od osuwającego się śniegu) 
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Obciążenia klimatyczne - wiatr 
Generator obciążeń klimatycznych według ASCE 7-10 umożliwia również generację obciążeń od wiatru.  

Generator obciążenia od wiatru wg ASCE 7-10 dostępny w Advance Design 2018 został oparty na procedurze 
kopertowej (Envelope procedure for low-rise buildings for MWFRS), zgodnie z rozdziałem 28 normy ASCE 7-10. 
Procedura kopertowa może być stosowana dla budynków, dla których średnia wysokość dachu jest mniejsza 
lub równa 18m (60ft) i nie przekracza najmniejszego wymiaru poziomego budynku. 

Przypadki obciążenia wiatrem i same obciążenia tworzone są automatycznie według ustawień w oknie 
właściwości rodziny przypadków od wiatru, a także ustawień w oknie właściwości ścian wiatrowych. 

W oknie właściwości rodziny przypadków od wiatru wg ASCE 7-10 dostępnych jest szereg wymaganych 
parametrów, w tym możliwość wybor regionu: 
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Po uruchomieniu automatycznej generacji obciążenia wiatrem, tworzone są przypadki obciążenia wraz z 
odpowiednimi rozkładami obciążenia powierzchniowego na poszczególnych ścianach wiatrowych, z 
wykorzystaniem wyznaczonych współczynników ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego.  

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego (GCpf) są obliczane automatycznie zgodnie z punktem 26.11 normy 
ASCE 7-10: 
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Blachy profilowane 
 

W Advance Design 2018 wprowadzony został nowy tym elementu powierzchniowego służącego do 
modelowania dachów i podłóg stalowych: Blacha profilowana. 

Aby można było definiować elementy powierzchniowe z wykorzystaniem blach profilowanych, w Advance 
Design 2018 zostały wprowadzone specjalne biblioteki z profilowanymi (trapezowymi) blachami stalowymi, 
wykorzystywanymi do modelowania dachów i lekkich podłóg stalowych. W tej wersji programu 
zaimplementowana jest biblioteka profili dostępnych w programie Advance Design America (profile firmy 
Canam). 

 
Biblioteka blach profilowanych 

Parametry wykorzystywanych blach profilowanych (trapezowych) pobierane są z biblioteki i widoczne są w 
oknie właściwości. Sztywność ścinania i nośność na ścinanie blachy zależą od jej grubości, kształtu i 
parametrów łączników.   
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W raporcie z wynikami można sprawdzić siły ścinające na krawędzi blachy i w miejscach zdefiniowanych 
przekrojów, a także można porównać je z nośnością elementu. 

 
Generacja raportu z wynikami dla blach profilowanych 

 
Raport z wynikami dla blachy profilowanej 

Imperfekcje lokalne oraz analiza drugiego rzędu 
Wyznaczanie wpływu imperfekcji globalnych dla konstrukcji stalowych wg Eurokodu było wprowadzone w 
Advance Design 2017. W Advance Design 2018 poszerzono zakres możliwości programu związanych z 
zagadnieniami imperfekcji (wg punktu 5.3 z EN 1993-1-1), poprzez wprowadzenie imperfekcji lokalnych dla 
słupów pionowych. Ponadto wpływ zdeformowanej geometrii na skutek wprowadzonych imperfekcji może być 
uwzględniony podczas analizy nieliniowej z dużymi przemieszczeniami (analiza 2-go rzędu). 

Użytkownik może teraz we właściwościach słupa stalowego określić kierunek, dla którego mają być 
wyznaczone łukowe imperfekcje lokalne (lokalny kierunek y lub z). 
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Lokalne wstępne imperfekcje prętów uwzględnia się w postaci zastępczego wygięcia łukowego pręta. Lokalne 
wygięcie pręta jest zastępowane w modelu równoważnym obciążeniem ciągłym i siłami skupionymi 
definiowanymi na końcach słupa.  

 

 
Po zdefiniowaniu parametrów imperfekcji we właściwościach elementu, należy ustawić sposób uwzględniania 
imperfekcji podczas analizy konstrukcji, poprzez aktywację odpowiednich opcji w oknie założeń wymiarowania 
stali. Dostępne są następujące możliwości uwzględniania imperfekcji: 
 tylko imperfekcje globalne; 
 tylko imperfekcje lokalne; 
 imperfekcje globalne + imperfekcje lokalne; 
 imperfekcje globalne + analiza nieliniowa; 
 imperfekcje globalne + imperfekcje lokalne + analiza nieliniowa; 
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Gdy stabilność pręta jest sprawdzana z uwzględnieniem imperfekcji globalnej i analizy nieliniowej, długość 
wyboczeniowa słupa może być uwzględniana, jako równa długości pręta lub może być pominięta. 

 
Zwykle, gdy w obliczeniach bierzemy pod uwagę imperfekcje globalne i prowadzimy obliczenia statyczne 2do 
rzędu, wówczas można brać pod uwagę długość wyboczeniową = długości elementu.  

Natomiast, gdy przeprowadza się obliczenia statyczne 2go rzędu, w których uwzględniane są zarówno 
imperfekcje globalne, jak i lokalne, wówczas nie ma potrzeby oddzielnego sprawdzania stateczności elementów 
prętowych, gdyż skutki wyboczenia uwzględnione są w wynikowych wartościach momentów zginających i sił 
podłużnych.  

Zgodnie z przyjętymi ustawieniami Advance Design generuje odpowiednie przypadki obciążenia i kombinacje 
(widoczne w Pilocie): 

 

 

 

 

 
Imperfekcje globalne 

Imperfekcje lokalne 

Kombinacje z udziałem przypadków od imperfekcji globalnych i lokalnych: 

 

 Imperfekcje 
globalne 

Imperfekcje lokalne  
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Tak wygenerowane kombinacje uwzględniające imperfekcje globalne i lokalne mogą być wykorzystane do 
analizy statycznej 2-go rzędu. 

 
Oczywiście wyniki z tych kombinacji po obliczeniach statycznych 2-go rzędu są uwzględniane podczas obliczeń 
wymiarujących wg Eurokodu 3. 
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W raporcie można zaprezentować wprowadzone dane i rezultaty obliczeń: 

 

 
 

Siły od imperfekcji lokalnych 

Kombinacja Słup VEd (kN) e0(y) e0(z) 
Fz 

(kN/m) 
 

Fy 
(kN/m) 

 

116 
2 -2.75 1/300 1/250 -0.0092 -0.0110 

27 -2.78 1/300 1/250 -0.0093 -0.0111 

117 
1 -2.72 1/300 1/250 -0.0091 -0.0109 

26 -2.77 1/300 1/250 -0.0092 -0.0111 

118 
26 -7.21 1/300 1/250 -0.0240 -0.0288 

27 -7.14 1/300 1/250 -0.0238 -0.0286 

119 
1 -7.21 1/300 1/250 -0.0240 -0.0288 

2 -7.13 1/300 1/250 -0.0238 -0.0285 
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Integracja modułów Advance BIM Designers w Advance Design 

Grupy do wymiarowania 
Podczas pracy nad projektami zazwyczaj mamy do czynienia z potrzebą prowadzenia obliczeń dla dużej liczby 
elementów konstrukcyjnych. W takich przypadkach stosowane są metody mające na celu uproszczenie 
projektu, najczęściej poprzez grupowanie elementów o tym samych wymiarach.  

Na podstawie obwiedni sił wyznacza się wówczas jednakowy rozkład zbrojenia dla wszystkich elementów w 
grupie. Uzyskuję się dzięki temu unifikację zbrojenia poprzez zmniejszenie różnorodności długości i kształtów 
wykorzystywanych prętów. 

Efekt ten może być uzyskany dzięki wykorzystaniu nowej funkcjonalności o nazwie "Grupy do wymiarowania", która jest 
dostępna w modułach żelbetowych BIM Designers działających na platformie Autodesk Revit lub Advance Design. 

Cele: 
 Łatwość zarządzania grupami słupów / fundamentów i ich zbrojeniem, dające znaczną oszczędność 

czasu zwłaszcza podczas uaktualniania.  
 Tworzenie jednakowego zbrojenia we wszystkich zgrupowanych elementach, a dzięki temu możliwość 

przygotowanie tylko jednego rysunku, z odpowiednim uwzględnieniem ilości elementów i zbrojenia w 
zestawieniach. 

 Możliwość łatwego i szybkiego przypisania tych samych parametrów materiałowych i geometrycznych 
dla wszystkich elementów w grupie; 

 Wyznaczanie obwiedni zbrojenia teoretycznego dla elementów w grupie i generowanie zbrojenia 
rzeczywistego. 

Grupowanie elementów do wymiarowania w Advance Design jest oparte na koncepcji systemów dostępnych w 
Pilocie, a dzięki temu dostępne są typowe operacje do zarządzania elementami w systemach jak: przeciąganie 
elementów, wybór całej grupy, ukrywanie, izolowanie, itp. 

Sposób pracy 
Grupy mogą być tworzone z poziomu Pilota lub z poziomu wstążki:  
 Pilot > wybrany system > Ustawienia systemu > Utwórz grupę do wymiarowania: automatycznie 

tworzy grupę do wymiarowania w określonym systemie. 
 Wstążka Obiekty > Grupa do wymiarowania: automatycznie tworzy grupę do projektowania w 

folderze głównym (Konstrukcja). 

 

 

 

Elementy do grupy do wymiarowania mogą być dodawane 
poprzez przesuwanie elementów w Pilocie lub poprzez 
przypisania elementów do systemu (grupy do wymiarowania) 
z poziomu okna właściwości. Jeden z elementów grupy jest 
wybierany jako element główny, a jego parametry i 
założenia BIM Designers są wykorzystywane do 
wymiarowania wszystkich elementów tej grupy. 

Po obliczeniach MES i po otwarciu grupy w module do 
wymiarowania BIM Designers, liczbę elementów grupy 
można podejrzeć w oknie ustawień projektu w polu Liczba 
identycznych elementów. Liczba elementów grupy jest 
również uwzględniana w zestawieniach. 
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Wpływ na zestawienia i rysunki: 
1. Ilości materiałów wyznaczane są dla całkowitej liczby identycznych elementów wchodzących w skład 

grupy. 
2. Zestawienia zbrojenia mogą zawierać informacje o liczbie elementów wraz z odpowiednimi sumami.  
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Schematy prętów zbrojeniowych 
W oknie z ustawieniami rysunków dla elementów żelbetowych została dodana nowa zakładka: Schematy 
prętów. Umożliwia ona ustawienie parametrów związanych z generacją schematów prętów (prętów 
wyrzuconych) na rysunkach, w tym określenie sposobów wymiarowania i opisywania. 

 
Ustawienia obejmują: 
 Metodę reprezentacji strzemion: Standard, Otwarcie i Odsunięcie; 

 
 Metodę wyznaczania długości segmentów: Na zewnątrz (długości segmentów pomiędzy 

zewnętrznymi krawędziami pręta), Do osi (długości segmentów pomiędzy osiami pręta) i Wzdłuż 
polilini (długości segmentów w osi pręta, osobno dla odcinków prostych i łuków); 

 Sposoby zaokrąglania długości dla prętów i dla segmentów pęta; 
 Parametry służące do definicji opisu prętów wyrzuconych: liczba prętów, pozycja, średnica, długość, 

rozstaw, długość całkowita, rodzaj żebrowania i klasa stali. 
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Grunt wielowarstwowy 
Jedną z ciekawszych nowości w module do obliczeń fundamentów jest możliwość definicji gruntu 
wielowarstwowego, oraz możliwość łatwego zarządzania warstwami i parametrami gruntu. Edytor profilu gruntu 
może być otwarty ze wstążki: Wymiarowanie > Założenia > Profilu gruntu. 
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Rodzaj gruntu dla każdej warstwy może być wybrany z łatwej do rozszerzenia biblioteki wstępnie 
zdefiniowanych gruntów. Dodano również opcje umożliwiające łatwy podgląd zdefiniowanych warstw. 

 

Nowe połączenia stalowe 
W Steel Connection Designer 2018 zostały dodane dwie nowe rodziny połączeń stalowych: Połączenia na 
kątowniki (do łączenia na kątowniki belki z inną belką lub słupem) i na Blachę węzłową (do łączenia prętów 
skratowania z wykorzystaniem blachy węzłowej). 

Rodziny tych połączeń są mapowane do odpowiadających im połączeń definiowanych w Advance Design. 
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Elementy o zmiennej bezwładności 
Jako że nowa wersja Kreatora Konstrukcji (Structure Designer) umożliwia definiowanie elementów o zmiennej 
bezwładności (belki lub słupy, które mogą mieć do pięciu różnych segmentów o zmiennej geometrii), lista z 
dostępnymi szablonami konstrukcji stalowych została rozszerzona o nowy szablon: Rama spawana. 

 
Ponadto biblioteka szablonów został powiększona o inny nowy szablon: Półpiętro. 
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Advance Design Connections 

Integracja Advance Design Connections z Advance Design 
Advance Design Connections jest wyjątkową wersją programu IDEA StatiCa Connection, dostosowaną dla 
klientów GRAITEC. 

Advance Design Connection umożliwia obliczenia, projektowanie i weryfikację stalowych połączeń o dowolnym 
kształcie i budowie. Wykorzystuje on nową metodę o nazwie Component Based Finite Element Model 
(CBFEM), który jest złożeniem metody elementów skończonych i metody komponentowej. 

W Advance Design Connection można projektować różnego typu połączenia z wykorzystaniem łączników typu 
śruby i spoiny. Program sprawdza geometrię połączenia, prowadzi kontrolę nośności, oraz umożliwia analizy 
sztywności i wyboczenia. Śruby, spoiny i zakotwienia są sprawdzane według norm EC3 i AISC. 

 
Advance Design 2018 zawiera połączenie BIM do Advance Design Connection, które można znaleźć na 
Wstążce BIM. 

 
To połączenie umożliwia automatyczne przesyłanie danych (geometria i obciążenia) z modelu Advance Design 
do Advance Design Connection. 
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Ulepszenia i poprawki 
 

National Building Code of Canada 2015 
Advance Design 2018 zapewnia wsparcie dla nowej wersji kanadyjskiej normy NBC (National Building Code of 
Canada 2015), w zakresie obsługiwanym przez Advance Design (obciążenia). 

Śnieg (NBC 2015) 
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji normy (NBC2010): 
 Aktualizacja bazy danych klimatycznych dla Kanady (Tabela C-2, Załącznik C). 
 Zmodyfikowane formuły dla współczynnika Cb (podstawowy współczynnik obciążenia śniegiem) 

zgodnie z 4.1.6.2(2) 
 Zmiany w określaniu współczynnika akumulacji Ca, zgodnie z 4.1.6.2(8) 
 Ciężar właściwy śniegu jest obliczane teraz zgodnie z 4.1.6.13 

Wiatr (NBC 2015) 
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji normy (NBC2010): 
 Aktualizacja bazy danych klimatycznych dla Kanady (Tabela C-2, Załącznik C). 
 Zmodyfikowane wzory uwzględniające nowy współczynnik topograficzny (Ct) i wewnętrzny 

współczynnik ekspozycji (Cei), zgodnie z 4.1.7.3: 
− Ciśnienie zewnętrzne wiatru: p = IwqCeCtCgCp 
− Ciśnienie wewnętrzne wiatru: pi = IwqCeiCtCgiCpi 

 Nowe parametry dostępne są na liście właściwości rodziny obciążenia wiatrem według NBC 2015. 
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 Wzbogacenie wyboru współczynników ciśnienia wewnętrznego (Cpi) o dwie dodatkowe możliwości, 
zgodnie z tabelą 4.1.7.7. 

 

Dane sejsmiczne (NBC 2015) 
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej wersji normy (NBC2010): 
 Aktualizacja bazy danych z danymi sejsmicznymi dla Kanady (Tabela C-3, Załącznik C). 
 Rozszerzenie listy parametrów rodziny obciążeń sejsmicznych o nowe pozycje: Szczytowe przyśpieszenie 

poziome gruntu (PGA), Sa(5.0) i Sa(10.0) (nowe przyśpieszenia poziome wprowadzone przez NBC 2015). 

 
 Obliczanie przyspieszeń spektralnych S(T) zgodnie z 4.1.8.4.9 z NBC 2015; 
 Wartości F(T) stosowane do obliczania spektrum przyspieszeń S(T): F(0.5), F(1.0), F(2.0), F(5.0), 

F(0.2), F(10.0), zgodnie z (4.1.8.4.9) z NBC 2015; 
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 Nowe rodzaje SFRS (systemów odporności sejsmicznej), oraz modyfikacja współczynników Rd i Ro, 
zgodnie z tabelą 4.1.8.9 z NBC 2015; 

 Wyznaczanie spektrum zgodnie z nowym zakresem danych, zgodnie z tabelą 4.1.8.11 z NBC 2015. 

 

Kombinacje obciążeń (NBC 2015) 
Mechanizm generacji kombinacji obciążeń wg NBC 2015 został zmodyfikowany zgodnie ze zmianami w normie. 
Zgodnie z tabelą 4.1.3.2.-A współczynnik dla obciążenia towarzyszącego dla obciążenia zmiennego (L) i śniegu 
(S), gdy przypadki te są rozpatrywane razem, wzrósł z 0.5 do 1.0. 

Ulepszenia generatora kombinacji (NBC 2010 & 2015) 
Podczas generacji kombinacji według National Building Code of Canada (NBC) dostępne jest nowe okno z 
dodatkowymi opcjami. Użytkownik może wybrać kategorię ważności (która ma wpływ na wartość współczynnika 
istotności dla śniegu i wiatru) i może zdecydować, czy mają być generowane kombinacje do wyznaczania 
ugięcia krótkotrwałego. 
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Współpraca z BIM Designers 

Wybór metody przenoszenia obciążeń do Steel Connection Designer 
Na zakładce Graitec BIM w oknie Opcje programu, dostępna jest nowa opcja pozwalająca użytkownikowi 
zdecydować, w jaki sposób mają być przenoszone siły wewnętrzne do połączeń w Steel Connections Designer: 
jako siły od każdego z przypadków obciążeń czy jako obwiednia sił. 

 

Zwiększenie szybkości obliczeń wymiarowania 
Dzięki wykorzystaniu wielu rdzeni procesora podczas obliczeń wymiarowania prowadzonych dla wielu 
elementów żelbetowych jednocześnie w module wymiarowania BIM Designers, czas obliczeń uległ znacznemu 
skróceniu.    
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Raporty - nowa tabela z węzłowymi masami dynamicznymi 
W raportach dostępna jest nowa tabela z węzłowymi masami dynamicznymi: Tabela > Analizy MES > Wyniki 
> Analiza modalna > Masy węzłowe. 

 

Łatwy dostęp do podstawowych poleceń z grupy Widok. 
W prawym górnym rogu okien z widokiem konstrukcji pojawił się zestaw kilku ikon służących do szybkiej 
modyfikacji widoku: Powiększ / Powiększ oknem / Powiększ wszystko / Translacja (Przesuwanie) / Obrót. 
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Inne ulepszenia 
Advance Design 2018 przynosi wiele drobnych usprawnień i poprawek. Poniżej wymieniono kilka z nich: 
 Aktualizacja bazy danych profili stalowych dla rynku amerykańskiego i kanadyjskiego, w tym: 

− nowe biblioteki profili kątowników podwójnych według CISC (Kanadyjski Instytut Konstrukcji 
Stalowych) 

− nowe biblioteki profili kątowników podwójnych według AISC (Amerykański Instytut Konstrukcji 
Stalowych) 

− zmiany w nazwach i oznaczeniach parametrów przekroju 
 Obsługa importu elementów o zmiennej bezwładności za pomocą pliku w formacie .smlx. 
 Ulepszenia do generatora obciążeń klimatycznych według Eurokodów. 
 Automatyczne tworzenie węzłów na elementach liniowych w punktach, gdzie zostały zdefiniowane 

stężenia pośrednie dla zwichrzenia. 
 Zmiany w tłumaczeniu niektórych opcji, mające na celu lepsze oddanie ich znaczenia. W polskiej 

wersji językowej zmiany obejmują między innymi:  
− zmiana nazwy karty Widok na Narzędzia dodatkowe 
− zmiana nazwy rodzaju elementu liniowego Pręt na Pręt kratowy 
− zmiana nazwy rezultatów typu Torsor na Wyniki zredukowane 
− zmiana nazwy wartości obciążeń z Intensywność na Wartość obciążenia 
− zmiana nazw okien i opcji Hipotezy na Ustawienia wymiarowania / Ustawienia obliczeń / 

Założenia. 
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Nowe funkcje z Advance Design 2017 R2 z dodatkiem SP1 
 

Rozwój Advance Design odbywa się w sposób ciągły i niekiedy pomiędzy dwoma nowymi wersjami programu w 
ciągu roku pojawiają się również nowości wprowadzone za pośrednictwem dodatków Service Pack. 

Oznacza to, że Advance Design 2018 zawiera również zmiany wprowadzone za pomocą Service Pack 1 (SP1) do 
Advance Design 2017 R2. Poniżej znajduje się opis nowości wprowadzonych w Advance Design 2017 R2 SP1: 

Słowackie załączniki krajowe do normy Eurokod 
Dodatek Service Pack 1 dla Advance Design 2017 R2 wprowadził możliwość prowadzenia obliczeń i 
wymiarowania konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych zgodnie ze słowackimi załącznikami krajowymi 
STN do normy Eurokod. 

Załączniki te są dostępne do wyboru w oknie konfiguracji lokalizacji: 

 
Poniżej znajduje się lista wprowadzonych załączników krajowych: 
 Kombinacje / EC0 - słowacki załącznik krajowy STN EN1990/NA1 i STN EN1990/A1/NA 
 Norma sejsmiczna / EC8 - słowacki załącznik krajowy STN EN1998-1/NA 
 Norma klimatyczna / EC1 - słowacki załącznik krajowy STN EN1991-1-3/NA1 i STN EN1991-1-4/NA 
 Konstrukcje żelbetowe / EC2 - słowacki załącznik krajowy STN EN1992-1-1+A1/NA 
 Konstrukcje stalowe / EC3 - słowacki załącznik krajowy STN EN1993-1-1/NA 
 Konstrukcje drewniane / EC5 - słowacki załącznik krajowy STN EN1995-1-1/NA 
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