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Witamy w Advance Design 2015 
 
Advance Design 2015 jest jedną z części pakietu Graitec Advance w skład, którego wchodzą także Advance CAD 
2015 oraz Graitec BIM Connect 2015 (umożliwiający wymianę oraz synchronizację danych z Autodesk Revit ®). 

Pakiet GRAITEC Advance jest połączony z Autodesk Advance Steel 2015 ® i Autodesk Advance Concrete 
2015 ® celem umożliwienia pracy w systemie modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały 
proces projektowy od modelowania przez analizę, wymiarowanie oraz detalowanie konstrukcji. 

 
 
Advance Design 2015 zawiera 3 główne nowości: 

 Nowe opcje wymiarowania elementów żelbetowych według EC2. 

 Nowy ekran startowy ułatwiający korzystanie z programu. 

 Implementacja włoskich norm NTC 2008. 
 

Wersja 2015 zawiera także wiele mniejszych usprawnień i poprawek, które pochodzą ze zgłoszeń 
użytkowników: 

 

 Nowy wygląd ikon 

 Usprawnienia w wymiarowaniu elementów betonowych o zmiennej grubości 

 Uproszczone rysunki zbrojenia dla belek i słupów 

 Aktualizacja metody sumowania modalnego SRSS dla szybszej analizy sejsmicznej prostych modeli 

 Nowa opcja solvera obliczeń torsora dla ścian przy pomocy elementów T6-Q9 

 Usprawniony eksport zasiatkowanego modelu do pliku .TXT 

 Wykresy dla reakcji na podporach liniowych 

 … 
 
Advance Design 2015 jest kompleksowym narzędziem dla wszystkich Twoich projektów. 
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Nowa strona startowa 
 
Advance Design 2015 zawiera nową stronę startową, która umożliwia dostęp do wielu informacji takich jak: 
przykładowe projekty, odnośniki do filmów, informacje ze strony Graitec, referencje itp. 

 
 

Strona startowa jest podzielna na kilka sekcji: 

 

 Zasoby GRAITEC: umożliwia szybki dostęp do "Menedżera licencji" i pozwala użytkownikowi na zmianę 
konfiguracji (języka oraz norm). 

 
 

 Moje projekty: umożliwia otwarcie jednego z czterech ostatnio używanych projektów. 

 
 

 GRAITEC Advantages: umożliwia szybki dostęp do zasobów online dostępnych w serwisie GRAITEC 
Advantages takich jak dodatki service pack, dokumentacja, często zadawane pytania oraz forum 
dyskusyjne. 
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 Przykłady: zawierają kilka gotowych projektów, które mogą posłużyć użytkownikom do lepszego 
zapoznania się z możliwościami Advance Design. Przykładowe modele są różne zależnie od kraju 
(według ustawień w oknie konfiguracji). 

 
 

 Online: zawiera łącza do dodatkowych zasobów GRAITEC w sieci takich jak aktualności, wydarzenia, 
referencje oraz sieci społecznościowe. 

 
 

 Filmy: daje dostęp do filmów wideo związanych z Advance Design i pokazujących możliwości 
programu. 

 
 
W dolnej części strony startowej znajduje się opcja umożliwiająca jej wyłączenie.  

 
 

Wyświetlanie strony startowej można przywrócić za pomocą opcji dostępnej w menu Opcje - Program.  
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Lokalizacja: Włoskie normy NTC 2008 
 
Advance Design 2015 zawiera włoskie normy NTC 2008 przeznaczone do:  

 Generowania kombinacji obciążeń 

 Obciążeń sejsmicznych 

 Obciążeń klimatycznych (wiatr i śnieg) 

 Projektowania konstrukcji żelbetowych 

 Projektowania konstrukcji stalowych 

 
 
Wybierając w polu Lokalizacja "Włochy" automatycznie zostaną wybrane odpowiednie normy.  

Oddziaływania i kombinacje 
 
Advance Design 2015 jest przystosowany do wymagań normy NTC 2008 dotyczących:  

 Kategorii obciążeń użytkowych 

 Kategorii kombinacji 

 Kombinacji SGN 

 Kombinacji SGU 
 
Normy NTC 2008 różnią się od ogólnych Eurokodów wartościami współczynników dla kombinacji SGN STR 
(wytrzymałości materiału) oraz SGN GEO (nośności podłoża):  
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Advance Design 2015 zawiera dwa oddzielne przyciski do zarządzania kombinacjami STR i GEO, zamiast 
jednego wspólnego, jaki standardowo występuje w oknie kombinacji prostych: 

 

 
 
 

Obciążenia klimatyczne - wiatr 
 
Generator obciążeń klimatycznych Advance Design 2015 spełnia wymagania normy NTC 2008 dotyczące 
obciążenia wiatrem. 

Nowe parametry są dostępne w panelu właściwości rodziny obciążeń wiatrem wg normy NTC 2008: 
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 Mapa "Bazowe parcie wiatru" dla Włoch (NTC2008 – Tabela 3.3.I):  

 

 

 

 

 

 

 

 Definicja kategorii terenu (NTC2008 – Tabela 3.3.II) 

 

 

 

 

 Współczynniki (Cpe & Cpi) są obliczane automatycznie (NTC2008 - §3.3.3) ale istnieje także możliwość ich 
ręcznej definicji w szczególnych przypadkach:  
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Obciążenia klimatyczne - śnieg 
 
Panel właściwości rodziny obciążeń śniegiem został zaktualizowany zgodnie z wymaganiami normy NTC 2008: 

 
 

 Mapa obszarów obciążenia śniegiem dla Włoch (NTC2008 - §3.4.1) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Definicja kategorii terenu (NTC2008 – Tabela 3.4.I): 
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 Współczynnik kształtu dachu (NTC2008 – §3.4): 

 
 
Korzystając z automatycznej generacji obciążeń klimatycznych użytkownik może utworzyć raport zawierający 
najważniejsze wyniki związane z oddziaływaniem wiatru i śniegu: 
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Analiza sejsmiczna 
 
Advance Design 2015 umożliwia generację spektrum odpowiedzi sejsmicznej według normy NTC 2008.  

 

 
 
Panel właściwości rodziny obciążeń sejsmicznych dla normy NTC 2008 zawiera trzy podstawowe parametry:  

 ag  max przyspieszenie drgań gruntu (poziome) 

 F0  współczynnik zwiększający 

 Tc*  okres początkowej części spektrum ze stałą v. 

 
 
Klasa gruntu może być zdefiniowana przez użytkownika:  
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Użytkownik może zdefiniować kategorię topograficzną, która uwzględni kształt placu budowy (powierzchnia, 
spadki itp.) w zależności od nachylenia terenu. 

 

 
 

Projektowanie konstrukcji żelbetowych 
 
Algorytm wymiarowania elementów betonowych według normy NTC 2008 uwzględnia:   

 Właściwości materiału 

 Projektowanie z uwagi na rozciąganie 

 Projektowanie z uwagi na zginanie proste i złożone 

 Efekty ścinania i skręcania 

 Wymiarowanie belek 

 Wymiarowanie słupów 

 Wymiarowanie zbrojenia płyt 

 Sprawdzenie zarysowania płyt 

 Obliczenia ugięcia 
 

Właściwości materiału 

W bibliotece materiałów dostępne są nowe klasy betonów zgodne z normą NTC 2008: 
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Współczynnik pełzania 

Zaimplementowano nowy sposób obliczeń współczynnika pełzania zgodny z danymi z poniższej tabeli: 

 
 
Szerokość rozwarcia rys 

Szerokość rozwarcia rys zależy od warunków środowiskowych i klasy ekspozycji zbrojenia:  

 
 

Projektowanie konstrukcji stalowych 
 
Algorytm wymiarowania elementów stalowych według normy NTC 2008 uwzględnia:   

 Nowe biblioteki przekrojów i materiałów; 

 Zaktualizowany algorytm kombinacji obciążeń; 

 Klasyfikację przekrojów; 

 Wymiarowanie elementów stalowych. 
 
W porównaniu do EN1993-1-1, główne zmiany odnosiły się do współczynników bezpieczeństwa w obliczeniach 
nośności, stabilności, weryfikacji ogniowej oraz projektowaniu połączeń.  
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Obliczenia ugięć elementów betonowych 

Teoria 

W wyniku analizy MES użytkownik ma możliwość uzyskania przemieszczeń, które uwzględniają pełną bezwładność 
(sztywność) elementu betonowego. Na przykład dla belki o przekroju R30*70cm moment bezwładności będzie 

wynosić: 

Problem polega na tym, że tego rodzaju obliczenia nie uwzględniają bezwładności zarysowanego przekroju 
elementu żelbetowego. 

Od wersji 2012 Advance Design użytkownik ma możliwość zdefiniowania w oknie właściwości elementów 
liniowych i powierzchniowych globalnego współczynnika "Bezwładności zarysowanego elementu", która wpływa 
na wartość wynikającą z obliczeń MES: 

Za pomocą nowej funkcji użytkownik może włączyć automatyczne obliczanie współczynnika bezwładności elementu 
po zarysowaniu (jak wyjaśniono poniżej). 

Całkowite ugięcie opisane w §7.4.3, EN1992-1-1 opiera się na interpolacji między stanami niezarysowanym I  
i zarysowanym II. 

Interpolacja musi być wykonana zgodnie ze wzorem (7.18) normy EC2: 

Współczynnik interpolacji ζ jest wyznaczany ze wzoru (7.19): 

Wartość  jest zależna od czasu trwania obciążenia => założenie to pochodzi z definicji kombinacji w Advance 
Design: 

 Dla obciążeń "Krótkotrwałych" => =1.00

 Dla obciążeń "Długotrwałych" => =0.50

Advance Design zawsze przyjmuje wartość =0.50 ponieważ sprawdzamy ugięcia od prawie stałych kombinacji. 

Wartość naprężenia s jest obliczana przy uwzględnieniu zbrojenia rzeczywistego elementów liniowych  
i powierzchniowych. 
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Obliczenie ugięcia elementu żelbetowego jest procesem iteracyjnym składającym się z następujących kroków: 

 Krok 1 => Pierwsze obliczenia MES uwzględniające pełną bezwładność (sztywność) elementu, z których
uzyskujemy siły wewnętrzne.

 Krok 2 => Etap wymiarowania elementów składający się z wyznaczenia bezwładności przekroju
zarysowanego oraz interpolowanego współczynnika bezwładności z uwzględnieniem powierzchni
zbrojenia wynikającej z obliczeń lub narzuconej przez użytkownika.

 Krok 3 => Ponowne obliczenia MES z uwzględnieniem zmienionej bezwładności (sztywności)
elementu zarysowanego.

 Krok 4 => Nowe obliczenia wymiarujące uwzględniające nowy rozkład sił pochodzący z obliczeń MES.

 Krok "n" => Poprzednie kroki mogą być powtarzane "n" razy zależnie od wartości parametru
zdefiniowanego przez użytkownika w oknie hipotez obliczeniowych:

Interfejs użytkownika oraz post-processing wyników 

Definicja parametrów 

Aby uaktywnić nową funkcjonalność należy we właściwościach elementu liniowego lub powierzchniowego zaznaczyć 
opcję "Oblicz ugięcie":  

  Elementy liniowe   Elementy powierzchniowe 

W celu zwiększenia dokładności można zdefiniować kilka iteracji obliczeń: sztywność uzyskana podczas pierwszej 
iteracji wpłynie na siły wewnętrzne uzyskane podczas drugiej iteracji obliczeń MES, co z kolei wpłynie na uzyskanie 
nowych wyników dla zbrojenia oraz bezwładności (sztywności) i będzie wpływało na kolejne iteracje obliczeń. 

17 



Co nowego w Graitec ADVANCE 2015 

Na końcu każdej iteracji Advance Design zapisze interpolowany współczynnik bezwładności dla elementów liniowych 
i powierzchniowych.  

      Elementy liniowe               Elementy powierzchniowe 

Oznacza to, że po zakończeniu określonej liczby iteracji użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia wyników 
MES (z uwzględnieniem przemieszczeń) wyznaczonych z uwzględnieniem zarysowania. 

Użytkownik zachowuje także możliwość podania stałej wartości dla bezwładności przy zarysowaniu:  

    Elementy liniowe    Elementy powierzchniowe 

Wyświetlanie wyników dla elementów liniowych 

Po zakończeniu obliczeń wymiarujących użytkownik na liście wyników dla elementów żelbetowych ma dostęp do 
nowych wyników z grupy "Ugięcie". 

Dostępne rodzaje wyników są różne dla elementów liniowych i powierzchniowych. 

 Dla elementów liniowych dostępne są następujące wyniki:

– Ugięcie całkowite => opcja wyświetla ugięcie całkowite w każdym ES obliczone według wzoru
interpolacyjnego EC2.

– Ugięcie bez zarysowania => ugięcie liczone przy pełnej sztywności niezarysowanego
elementu.

– Ugięcie z zarysowaniem => ugięcie obliczone ze sztywnością elementu po zarysowaniu.
– Ugięcie całkowite/dop. => stosunek obliczonego ugięcia całkowitego do ugięcia

dopuszczalnego określonego przez użytkownika.
– I zarysowany/Ic => stosunek momentu bezwładności przy zarysowaniu do momentu

bezwładności betonu Ic.
– I bez zarysowania/Ic => stosunek momentu bezwładności bez zarysowania do momentu

bezwładności betonu Ic.
– I interpolowany/Ic => stosunek interpolowanego momentu bezwładności do momentu

bezwładności betonu Ic.
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Wyświetlanie wyników dla elementów powierzchniowych 

Dla elementów powierzchniowych dostępne są następujące wyniki: 

Dostępne tu wyniki są prawie identyczne z wynikami dla elementów liniowych z kilkoma różnicami: 

 Sztywności są podawane wg kierunku zależnego od osi lokalnych:
– Sztywności Ix są stosowane to wyznaczenia sił wewnętrznych oraz odpowiadającego im zbrojenia

Ayi oraz Ays.
– Sztywności Iy są stosowane to wyznaczenia sił wewnętrznych oraz odpowiadającego im zbrojenia

Axi oraz Axs.

 Advance Design pozwala uzyskać średnie wartości bezwładności (x,y): podczas aktualizacji bezwładności
dla obliczeń MES (w przypadku kilku kroków zdefiniowanych przez użytkownika) program wyznacza jedną
wartość dla ES, która jest tą samą wartością dla dwóch lokalnych kierunków x oraz y. Proces obliczeń
wartości średniej został opisany poniżej.

Obliczenia "średniej" bezwładności dla elementów powierzchniowych 

Zgodnie z opisem przedstawionym powyżej Advance Design wyznacza bezwładność według lokalnych 
kierunków, co skutkuje otrzymaniem dwóch wartości dla jednego ES. 

W kolejnym kroku analizy MES program wyznacza współczynnik średniej bezwładności dla każdego ES 
uwzględniając: 

 Obliczone lub zdefiniowane przez użytkownika zbrojenie na lokalnym kierunku x => Ax=(Axi+Axs)

 Obliczone lub zdefiniowane przez użytkownika zbrojenie na lokalnym kierunku x => Ax=(Axi+Axs)

 Powierzchnię Ax związaną ze sztywnością „Iy, interpolowany”.

 Powierzchnię Ay związaną ze sztywnością „Ix, interpolowany”.

 Mając te dane program wyznacza średnią bezwładność =>

Analizujące te równania można zauważyć: 

 Jeżeli wartość Ax jest znacznie większa od Ay mamy do czynienia z płytą pracującą w jednym
kierunku i ostateczna bezwładność dla każdego ES będzie bardzo bliska wartości Iy, która odpowiada
powierzchni Ax.

 Jeżeli powierzchnie zbrojenia Ax oraz Ay są bardzo podobne mamy do czynienia z płytą pracującą 

dwukierunkowo i otrzymamy:
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Komunikaty błędów 

W panelu właściwości elementów liniowych i powierzchniowych użytkownik ma możliwość określić maksymalne 
dopuszczalne ugięcie: 

 
 
Po zakończeniu obliczeń uzyskane z nich ugięcie jest porównywane z wartością dopuszczalną określoną przez 
użytkownika. Jeżeli wartość dopuszczalna zostanie przekroczona program wyświetli komunikat błędu. 

Zgodnie z zaleceniami normy EN1992-1-1 domyślna wartość dopuszczalnego ugięcia została ustalona na 1/250.  

 

Tabela wyników w raporcie 

Do sekcji "Wymiarowanie elementów żelbetowych" dodano nową tabelę:  

 
 

Tabela zawierająca wyniki ugięć dla elementów liniowych 
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Analiza i wymiarowanie 
 

Implementacja elementów T6-Q9 
W przypadku obliczeń ścian, wyznaczenie torsorów, jako jednej wartości dla siły podłużnej, poprzecznej oraz 
momentu zginającego na górnej i dolnej krawędzi ściany jest niezwykle przydatne.  

 
 

 
Jeszcze w poprzedniej wersji torsosry dla elementów powierzchniowych w dużej mierze zależały od rozmiaru siatki ES.  

Nawet w uproszczonych modelach różnica pomiędzy wynikiem otrzymanym w Advance Design, a wynikiem 
referencyjnym sięgała 25% gdy zastosowano niewłaściwy rozmiar siatki.  

W poniższym przykładzie powinniśmy otrzymać moment zginający przy podporze o wartości 5000 kN.m (1000kN * 5m).  
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W Advance Design 2014 SP1, zależnie od rozmiaru siatki różnica między wartością referencyjną, a wynikiem 
otrzymanym z obliczeń sięgała nawet 27%.  

 
 

Uwaga:  W Advance Design automatyczne torsory są uzyskiwane przez tworzenie przekroju pośrodku 
pierwszego ES. Dlatego wartość referencyjna jest inna dla każdego rozmiaru siatki. 

Advance Design 2015 rozwiązuje ten problem za pomocą nowej opcji siatki "T6-Q9" w solverze, która 
wprowadza dodatkowy węzeł w elementach T3-Q4 (trójkąty i kwadraty).  

 
 
Aktywacja nowej opcji umożliwia uzyskanie w Advance Design wyników bardzo bliskich wartościom referencyjnym.  

 
 
Różnica rzędu 12.50% dla siatki o rozmiarze 2m pozostaje zauważalna, ale korzystanie z tak dużej siatki 
prowadzi do uzyskania tylko jednego ES uwzględniającego całą szerokość ściany.  

 
Rozmiar siatki = 2m 

W takim przypadku zaleca się stosowanie siatki o mniejszym rozmiarze.  
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Aktualizacja metody SRSS 
 
W czerwcu 2013 wydając Service Pack 1 dla AD 2013 zdecydowano o tymczasowym usunięciu metody 
sumowania SRSS. 

Advance Design 2015 nie tylko przywraca tą funkcjonalność, ale także wprowadza kilka znaczących 
usprawnień w zakresie obliczeń torsorów (np. torsory wg kondygnacji, wg grupy ścian, torsory na 
przekrojach...), które do tej pory były dostępne tylko przy metodzie CQC. 

Użytkownicy mogą teraz korzystać z uproszczonej metody SRSS w celu skrócenia czasu obliczeń analizy 
sejsmicznej.  

   
 
Należy jednak pamiętać, że stosowanie tej metody jest dozwolone tylko dla typowych konstrukcji.  

Aktualizacja rumuńskiej normy sejsmicznej – P100-1/2013 
 
Wersja 2015 zawiera najnowsze aktualizacje dotyczące rumuńskiej normy sejsmicznej P100-1/2013. 

Poza dotychczasową normą P100/2006 (która jest wciąż dostępna) użytkownik ma możliwość wybrania nowej 
normy w oknie konfiguracji: 

 
 

 23 



Co nowego w Graitec ADVANCE 2015 

Wymiarowanie elementów powierzchniowych o zmiennej grubości 
 
Podczas projektowania elementów betonowych o zmiennej grubości dotychczasowe wersje brały pod uwagę 
grubość określoną w pierwszym punkcie elementu ("1szy wierzchołek").  

 
 
Przy tylko dodatnich nachyleniach silnik wymiarujący Advance Design bierze pod uwagę najcieńszy fragment 
elementu, przez co otrzymane wyniki są pesymistyczne.  

Advance Design 2015 jest teraz w stanie uwzględnić średnią grubość każdego ES stosując je przy wymiarowaniu 
(według Eurokodu 2 lub BAEL) co powoduje znaczące zmniejszenie wymaganej powierzchni zbrojenia.  

 
 
Po obliczeniach, średnia grubość uwzględniana dla każdego ES jest podawana w następujących tabelach:  
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Usprawnienia w eksporcie do pliku .TXT 
 
Od wersji 2012 użytkownicy mają możliwość eksportu modelu Advance Design do pliku tekstowego. 

Polecenie Plik > Eksport > Plik tekstowy tworzy plik .TXT z szeregiem parametrów. 

 
 
W zależności czy użytkownik jest w trybie Model czy Analiza, Advance Design eksportuje model bez siatki lub z siatką. 

 
 
 
 
 
 
 

Eksportowany jest model  
bez siatki 

 

 
 
 
 
 
 

Eksportowany jest model z siatką 
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Dotychczas bez względu na tryb, z jakiego wykonywany był eksport obciążenia były eksportowane bez siatki.  

Advance Design 2015 usuwa to organicznie i obciążenia mogą być eksportowane z siatką, gdy tylko model 
został obliczony.  

Pliki .TXT tworzone w wersji 2015 są także łatwiejsze do zarządzania dzięki:  

 Usunięciu zbędnych informacji (zachowano tylko te związane z geometrią, materiałem  
i obciążeniami); 

 Dodaniu opisu węzłów z odpowiadającymi współrzędnymi. 
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Post-processing 
 

Wykresy dla reakcji na podporach liniowych 
 
Advance Design umożliwia użytkownikowi wyświetlenie reakcji na podporach liniowych w formie wykresów.  

Dotychczas użytkownicy poszukujący pojedynczej wartości dla całej podpory mogli mieć problem z właściwą 
interpretacją otrzymanych wyników.  

 
 
Advance Design 2015 wprowadza nową opcję post-processingu umożliwiającą wyświetlenie reakcji podpór w 
formie jednorodnego wykresu.  

 
 
Advance Design 2015 umożliwia wyświetlenie jednej wartości dla całej podpory (w kN/m), która może być użyta przy 
projektowaniu fundamentu.  
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Zmiany w rysunkach zbrojenia 
 
Advance Design jest w stanie tworzyć rysunki zbrojenia dla belek i słupów. 

Na podstawie sugestii użytkowników zdecydowano o usunięciu niektórych informacji z tych rysunków zbrojenia 
celem ich uproszczenia: 

 Zestawienie stali zostało usunięte, ponieważ było nieadekwatne do standardów stosowanych w wielu 
krajach. 

 Poprawiono także skalowanie rysunku celem jego lepszego rozmieszczenia w obszarze papieru. 

 Do symboli zbrojenia dodano informację o średnicy oraz liczbie prętów. 
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Inne usprawnienia i poprawki 
 
Advance Design 2015 zawiera ponad 120 usprawnień i poprawek. 

Poniższa lista zawiera opis tylko wybranych zmian i nowości. 

Aplikacja ogólna 
 Nowe ikony 
 Identyfikatory węzła wyświetlane za pomocą funkcji "Oznaczenie na wybranych elementach" były 

niepoprawne (#15569). 
 Menedżer gruntu zawsze wyświetlał nazwy gruntu, ale ich właściwości czasami były niewidoczne 

(#15515).  
 Osie lokalne dla podpór liniowych mogły być wyświetlone, ale nie mogły być ukryte (#15380).  
 Elementy liniowe utworzone z linii otrzymywały niewłaściwy przekrój (#15359).  

Import / Eksport 
 Niektóre właściwości ścian wiatrowych był tracone podczas eksportu do GTC (#15607).  
 Obciążenia wyjątkowe zachowują swoje właściwości podczas eksportu do GTC (#15354).  
 Podczas importu\eksportu GTCx zmienna grubość elementów powierzchniowych nie była zachowywana 

(#15181). 

Generator obciążeń klimatycznych 
 Niektóre obciążenia wiatrem otrzymywały niewłaściwy znak przy francuskiej normie NV2009 (#15574).  
 Obciążenia wiatrem znikały na niektórych modelach z dachem dwuspadowym przy normie Eurokod 1  

z załącznikiem brytyjskim (#15306). 

Analiza sejsmiczna 
 W zależności od liczby kombinacji tabela "Suma reakcji podpór" była tworzona z pustymi komórkami (#15286).  

Projektowanie konstrukcji żelbetowych 
 W poprzednich wersjach nie było możliwości wyświetlenia sił wymiarujących wg EC2 dla elementów 

powierzchniowych (#15481). 
 Poprawiono problem wyświetlania zbrojenia rzeczywistego dla elementów powierzchniowych. Opcja 

"Wartości średnie" nie była zachowywana przy ponownym wywoływaniu wyników (#15495). 
 W niektórych przypadkach włączenie opcji "Zapisz rysunki zbrojenia" powodowało wyłączenie 

wyświetlania wyników dla elementów żelbetowych (pasek wyników oraz raporty były niedostępne). 
Jeżeli opcja była odznaczona wyniki był dostępne (#15570). 

Projektowanie konstrukcji stalowych 
 Pośrednie więzy dla zwichrzenia nie zawsze były poprawnie przywracane do ich początkowych 

właściwości (#15183).  

Raporty 

 Widoki post-processingu wstawiane do raportu nieznacznie różniły się od tych zapisanych przez 
użytkownika (niewłaściwe przycięcie) (#15215).  

Post-processing 
 Reakcje podpór wyświetlone, jako wektory były prezentowane z niewłaściwym kierunkiem (#15552).  
 Obwiednia naprężeń dla elementów powierzchniowych była pokazywana, jako iso-region, zamiast 

jako wykres (#15273). 
 Węzły siatki pojawiały się na chwilę podczas tworzenia dowolnego post-processingu za pomocą okna 

Ustawień wyników (#15575). 
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Witamy w Advance CAD 2015 
 
Advance CAD 2015 jest jedną z części pakietu Graitec Advance w skład, którego wchodzą także Advance Design 
2015 oraz Graitec BIM Connect 2015 (umożliwiający wymianę oraz synchronizację danych z Autodesk Revit ®). 

Pakiet GRAITEC Advance jest połączony z Autodesk Advance Steel 2015 ® i Autodesk Advance Concrete 2015 ® 
celem umożliwienia pracy w systemie modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces 
projektowy od modelowania przez analizę, wymiarowanie oraz detalowanie konstrukcji. 
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Nowości 
 

1: Nowa dokowana paleta narzędzi 
 
Paleta narzędzi zapewnia elastyczny i szybki dostęp do podstawowych poleceń. Paletę można zadokować, 
zmienić jej rozmiar i przesunąć w dowolne miejsce interfejsu. Można ją dostosować dodając/usuwając lub 
zmieniając nazwy zakładek, można także dodać/usunąć bloki.  

                  
 

 Zawiera polecenia do zmiany obiektów 2D i 3D; 

 Zawiera specjalną zakładkę dla bloków. 
 

2: Przytnij rzutnię 
 
Począwszy od Advance CAD 2015, rzutnie można łatwo zmienić i nadal używać poprzednich ustawień. 

 

 
 

 Przycina obiekt rzutni arkusza przez wybranie istniejącego obiektu lub przez zdefiniowanie 
wielobocznej granicy. 

 

3: Różne rodzaje licencji 
 
Od wersji 2015 dostępne są nowe rodzaje licencji Advance CAD, które różnią się od siebie możliwościami  
w zakresie obsługi narzędzi 3D: 

 Licencja Advance CAD Standard (bez modelera ACIS); 

 Licencja Advance CAD (z modelerem ACIS); 

 Advance CAD Viewer (podgląd i wydruk rysunków). 
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4: Dostosowanie ustawień strony 
 
W oknie dialogowym "Drukuj" została zaimplementowana nowa funkcjonalność, która pozwala na zapisywanie 
niestandardowych ustawień konfiguracji strony. 

 
 

 Zapisuje bieżące ustawienia, jako nazwane ustawienia strony, które można zmodyfikować w 
Menedżerze ustawień strony. 
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5: Ustawienia koloru dla kreskowania 
 
W Advance CAD 2015, została zaimplementowana możliwość nadpisywania istniejących kolorów kolorem 
zdefiniowanym przez użytkownika. 

 
 

6: Zespolenie wymiaru kątowego dla bloków dynamicznych 
 
Zespolenie wymiaru kątowego zawartego w bloku dynamicznym jest zachowywane podczas edycji parametrów bloku. 

 Wymiary kątowe są aktualizowane razem z geometrią bloku podczas ręcznego rozciągania uchwytów lub 
podczas edycji parametrów w oknie "Właściwości". 
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Usprawnienia 
 

1: Ikony "Publikuj" i "Długość łuku" dostępne na wstążce i paskach narzędzi 
 
Aby poprawić wydajność ikony poleceń "Publikuj" i "Długość łuku" dodano na wstążce i na paskach narzędzi. 

 
 

 
 

  

2: Usprawnienia strony startowej: 

 Filmy i przykłady dla Autodesk Advance Concrete i Autodesk Advance Steel 

 Nowe ikony odnośników do sieci społecznościowych 
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3: Wymiary i style wymiarowania 

 Przedrostki dla jednostek dodatkowych są wyświetlane poprawnie. 

 
 

 Zwiększono liczbę dozwolonych znaków w przedrostkach i przyrostkach jednostek podstawowych. 

 Dla mnożnika jednostek oraz tolerancji dozwolone są wartości mniejsze od 0.1. 

 
 

 Długości stałych przedłużeń linii wymiarowych (zmienna systemowa DIMFXL) zostały dodane do okna 
właściwości wymiaru. 

 Naprawiono problem powodujący przerwanie zespolenia wymiarów promienia i średnicy. 

 Poprawiono zachowanie koloru tła dla wymiaru i tekstu wielowierszowego. 

 Linie odniesienia można tworzyć i umieszczać na rzędnej innej niż 0. 
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4: Bloki i atrybuty 

 Wyrównanie jest poprawnie stosowane dla atrybutów z wieloma liniami. 

 Skopiowane i odbite lustrem elementy są zachowywane w bloku po ich lokalnej edycji. 

5: Kreskowanie 

 Aby zmniejszyć liczbę błędów punkty lokalizacji są tymczasowo wyłączane podczas polecenia 
kreskowania. Po zakończeniu kreskowania punkty lokalizacji zostają przywrócone. 

 
Kreskowanie za pomocą opcji "Wybierz obiekty" zostało usprawnione dla kilku szczególnych przypadków: 

 Polilinie 3D można wybrać dla kreskowania. 

 Można wybrać obiekty do kreskowania używając wzoru "Pełne". 

6: Stabilność podczas lokalnej edycji odnośników zewnętrznych 
 
Rozwiązano problem niestabilności, który czasem występował podczas lokalnej edycji odnośników 
zewnętrznych i bloków. 

7: Polecenie "Uzgwłaściwości" 

 Wprowadzono kilka usprawnień oraz poprawek w działaniu polecenia "Uzgwłaściwości" dla obiektów 
takich jak tekst oraz tekst wielowierszowy. 

 Szerokości linii mogą być przenoszone pomiędzy liniami odniesienia. 

 Właściwość Poziom jest poprawnie stosowana do linii odniesienia. 

8: Polecenie "Wiele" 

 Polecenie "Wiele" może być zastosowane również dla brył 3D typu "kostka". 

 Polecenie "Wiele" może być również użyte do fazowania i zaokrąglania obiektów bryłowych. 

9: Punkty lokalizacji 

 Punkty lokalizacji są dostępne dla obiektów takich jak powierzchnie i siatki polipowierzchni. 

 Punkty lokalizacji są dostępne dla bloków i odnośników zewnętrznych w obszarze arkusza. 

 Punkt przecięcia i pozorne przecięcie są rozpoznawane pomiędzy dwoma blokami. 
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10: Wyciągnięcie regionów, polilinii 3D i wyciągnięcia dynamiczne 

 Polilinie 3D można wyciągnąć, jeżeli wszystkie wierzchołki znajdują się w tej samej płaszczyźnie. 

 

 Regiony są wyciągane w prawidłowym kierunku w zależności od dodatniej lub ujemnej wartości wysokości. 

 Dynamiczne wyciągnięcie przy definicji kierunku, jako "biegunowy" jest wykonywane poprawnie. 
 

 

11. Zaokrąglanie linii i polilinii 
 

 W niektórych szczególnych przypadkach segmenty zaokrąglonych linii mogą być połączone. 

 Zaokrąglanie polilinii, podczas gdy promień=0 powoduje odcięcie właściwej części obiektu. 
 

12: Wczytywanie plików rodzaju linii .lin  
 

 Rodzaje linii użytkownika można pomyślnie wczytać z określonej ścieżki. 
 

13: Włączanie/wyłączanie kontroli widoków 
 
Dodano nową zmienną systemową umożliwiającą włączenie/wyłączenie ikon kontroli widoku (VPCONTROL).  
Aby sterować widocznością tego elementu, należy ustawić zmienną systemową "VPCONTROL" na 1 lub 0. 

 Wartość 0 oznacza wyłączenie prezentacji tego elementu.  

 Wartość 1 oznacza włączenie prezentacji tego elementu.  
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14: Usprawnienia wydruku 

 Obiekty OLE są poprawnie drukowane. 

 Efekt drukowania przy użyciu opcji "Okno" w niektórych przypadkach był nieprawidłowy. Problem 
został rozwiązany. 

15: Zaktualizowana POMOC 

 Pomoc programu została zaktualizowana tak, aby usunąć wszystkie dotychczas występujące 
niespójności. 

16: Usprawnienia dla lepszego wykorzystania Autodesk Advance Steel 

 Problem stabilności podczas wyłączania symbolu kamery na detalu został naprawiony. 

 Poprawiono szybkość tworzenia ekstraktu z modelu. 

17: Zwiększona wydajność dla operacji na złożonych rysunkach 

 Poprawiono ogólną szybkość działania programu w kilku różnych sytuacjach. 






