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Advance BIM Designers 2019 R2 wprowadza szereg ulepszeń i poprawek, które są opisane w tym 
dokumencie. Wprowadza również jedną większą aktualizację: wsparcie dla nowej wersji włoskiej 
normy NTC 2018. 

 

Aktualizacje 
 

Nowa wersja włoskiej normy NTC 2018  

 

Advance BIM Designers 2019 R2 umożliwia wykonywanie obliczeń w oparciu o nową wersję włoskiej 
normy NTC: NTC 2018.   

Wybór nowszej wersji normy jest dostępny z poziomu okna Lokalizacja. 

- W zależności od platformy wybór nowej wersji normy odbywa się inaczej: W przypadku gdy 
moduły BIM Designers uruchamiane są jako aplikacje niezależne lub w środowisku Revit®, 
wybór normy wykonuje się przy użyciu okna dialogowego Lokalizacja. 

- Gdy moduły BIM Designers uruchamiane są w środowisku Advance Design, wybór normy 
odbywa się poprzez okno konfiguracji lokalizacji Advance Design  

 

Uwaga: Aby wybór normy NTC2018 w Advance Design był poprawnie przekazany do Advance BIM 
Designers 2019 R2, wymagane jest aby Advance Design był w wersji 2019 R2 (wersja 2019 
SP1 wraz z poprawką Hotfix1). 

 

Aktualizacja normy NTC przynosi zmiany w różnych obszarach, w tym: 

  

Modyfikacja współczynników obciążenia dla niekonstrukcyjnych obciążeń stałych 

 

Współczynniki dla przypadków obciążeń stałych niekonstrukcyjnych dla kombinacji SGN 
zostały zmodyfikowane z 0.0 do 0.8. Domyślne współczynniki dostępne w oknie dialogowym 
"Definicja przypadków obciążenia" zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić te zmiany. 
Ponadto zostały również zmienione nazwy przypadków obciążenia dla normy NTC. 
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Nowa klasa betonu 

 

Do biblioteki dostępnych klas betonu dla normy NTC została dodana klasa C30/37. 

 
 

Nowe i zaktualizowane numery referencyjne dla wzorów i punktów normy 

 

Numery referencyjne do odpowiednich punktów normy NTC są teraz wyświetlane zarówno w 
dymkach podpowiedzi wielu opcji, a także obok odpowiednich formuł znajdujących się w 
raportach. 
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Ulepszenia i korekty 
 
Advance BIM Designers 2019 R2 przynosi również wiele różnych drobnych ulepszeń i poprawek, w tym 
wymienione poniżej. 

 

Nowa baza gruntów dla Czech 

 

W module fundmanetów dostęna jest nowa wersja bazy gruntów dla Czech. Grunty z nowej listy mają 
nazewnictwo, klasyfikację i parametry zgodnie z czeską normą ČSN EN 73 1001. (#11411) 

 

Nowa opcja do uwzględnienia działania siły wdłuż środka ciężkości profil dla połączeń 
na blachę węzłową 

 

Nowa opcja: Przyłóż siły w środku ciężkości pręta (tylko siły osiowe)", domyślnie włączona, została dodana do 
okna dialogowego "Definicja obciążeń" w połączeniach na blachę węzłową.   

Gdy ta opcja jest włączona, siły przyłożone są w płaszczyźnie ścinania (płaszczyzna między blacha węzłowa i 
skratowaniami).W efekcie nie są generowane momenty zginające od mimośrodu i tylko siły osiowe są 
uwzględniane w obliczeniach. (#11108) 
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Dodatkowe ostrzeżenia dla belek przy obliczeniach z uwzględnieniem hydroizolacji 

 

Do modułu Belka żelbetowa zostały dodane dwa dodatkowe ostrzeżenia dla obliczeń, które mogą być 
wyświetlone przy obliczeniach z przypadkami obciążeń wodą.Ostrzeżenia te informuja o potrzebie włączenia 
opcji do uwzględnienia w obliczeniach prętów montarzowych oraz opcji do umieszczenia zbrojenia dolnego na 
pośrednich podporach (aby zapobiec efektom oddziaływania momentu ujemnego w przęśle i dodatniego nad 
podporami). (#12255) 

 

Drobne usprawnienie w wyświetlaniu parametrów zbrojenia konstrukcyjnego 
fundamentów 

 

Aby uniknąć problemów z przypisaniem odpowiednich parametrów zbrojenia konstrukcyjnego w fundamentach 
żelbetowych, zostały zmodyfikowane nazwy i położenie odpowiednich parametrów dostępnych w oknie 
"Ogólne założenia projektowe".  

Ponadto dla ław fundamentowych, dolne zbrojenie konstrukcyjne jest teraz domyślnie włączone. (#10051, 
#10063) 
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Dodatkowa opcja dla obliczeń nośności sejsmicznej fundamentu według francuskiego 
Załącznika do EC8 

 

Nośność fundamentu pod obciążeniem pionowym (Nmax) dla gruntów niespoistych jest wyznaczana według 
wzoru (F.6) z EN1998-5.  (#10898) 

 

Jednak wzór (F.6) różni się w oryginalnej wersji normy EN1998-5 i jej francuskim wydaniu. Podczas gdy w 
oryginalnej wersji znajduje się znak +/-, wersja francuska zawiera znak +, co prowadzi do bardziej korzystnej 
wartości dla Nmax: 

 

 
Aby umożliwić użytkownikom francuskim wybór wersji wzoru wykorzystywanego podczas obliczeń (w 
zależności od tego, czy zmiana we francuskiej wersji jest interpretowana jako umyślna lub nie), została 
wprowadzona odpowiednia opcja, dostępna tylko po wyborze francuskiego załącznika krajowego.   

 
Metoda obliczeń może być wybrana w oknie dialogowym "Założenia projektowe Eurokod 8". Użytkownik może 
zdecydować, czy Nmax należy obliczyć:  

 jak ze znakiem +/-  ('Mniej korzystne'), jak w oryginalnej wersji normy 

 czy ze znakiem + ('Bardziej korzystne') zgodnie z wersją FR.   
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Problem z oznaczaniem kombinacji obciążeń jako 'nie uwzględniane' w obliczeniach 

 

W połączeniach stalowych typu 'Na kątowniki', "Na blachę węzłową' oraz 'Nakładkowe', dostępnych w module 
do połączeń stalowych Advance BIM Designers, podczas generowania kombinacji SGU, część nowych 
kombinacji obciążeń była oznaczana jako 'Nie uwzględnione w obliczeniach'.  

Ten problem został poprawiony. (#11381) 

 

Uwzględnienie ciężaru własnego we wszystkich fundamentach w Grupie do 
wymiarowania 

 

Podczas wykonywania obliczeń fundamentów zebranych w Grupie do wymiarowania, ciężar własny fundamentu 
jest teraz dodawany do wszystkich fundamentów na liście. (#11672) 

 

Ustawianie kolorów dla warstw gruntu 

 

W module Fundamenty ponownie istnieje możliwość wizualizacji i modyfikacji kolorów gruntów, zarówno w 
oknie z bazą danych gruntów jak i oknie z definicją uwarstwienia. (#10631) 

 

Wartość szerokości rozwarcia rysy dla fundamentu 

 

Wartość szerokości rozwarcia rysy dla fundamentów żelbetowych, mimo że była wyznaczana poprawnie, w 
raporcie wyświetlana była jako pomnożona przez 1000. W efekcie warunek na zarysowanie maksymalne był 
prezentowany jako niespełniony.  

Ten problem został rozwiązany i weryfikacja odbywa się teraz zgodnie z oczekiwaniami.  (#10631) 

 

Obciążenia zmienne od wody definiowane na wszystkich przęsłach 

 

W module Belka żelbetowa, obciążenia definiowane w przypadkach zmiennych od wody były traktowane jak 
zwykłe obciążenia zmienne; w rezultacie w obliczeniach uwzględniane były kombinacje z naprzemiennie 
obciążonymi przęsłami.Mechanizm ten został teraz zmodyfikowany i obciążenia zmienne od wody traktowane 
są jako działające jednocześnie na wszystkie przęsła. (#10950) 
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Zaokrąglanie długości podczas generowania schematów prętów w Revit® 

 

Podczas generowania schematów prętów, długości segmentów były zaokrąglane bez powiązania z bieżącymi 
ustawieniami, co mogło powodować powstawaniem różnicy między długościami pretów widocznymi w 
zestawieniach a długościami wyświetlanymi na schematach.  

Ten problem został już rozwiązany. (#11672) 

 

Prawidłowe wyświetlanie ostrzeżenia związanego ze zbrojeniem przeciwskurczowym 

 

Jeden z komunikatów ostrzegawczych związanych ze zbrojeniem przeciwskurczowym w module Belka, nie był 
poprawnie wyświetlany (brakowało treści komunikatu).Problem ten został naprawiony. (#12165) 

 

Wyświetlanie wykresów gdy Autodesk Revit® jest uruchomiony na drugim monitorze 

 

Podczas pracy w Autodesk Revit® podczas korzystania z dwóch monitorów, okno z wykresami Advance BIM 
Designers nie było prawidłowo widoczne, jeśli Autodesk Revit® nie był wyświetlany na monitorze głównym.  

Problem ten został rozwiązany i wykresy mogą być widoczne niezależnie od wyboru monitora do wyświetlania 
programu. (#11322) 

 

Import ław fundamentowych z Arche Ossature 

 

Ławy fundamentowe eksportowane z Arche Ossature do modułu BIM Designers były rozpoznawane jako stopy 
fundamentowe.Zostało to poprawione i odświeżanie tych wyników jest teraz robione automatycznie.  (#10117) 

 

Ściany z otworami nie wykrywane w prawidłowy sposób jako podpory belki w Revit® 

 

W przypadku analizy belki w Revit, rozmieszczenie podpór jest teraz poprawnie wykrywane w przypadku 
podparcia przez ściany o złożonej geometrii (zawierające otwory na drzwi i okna) (#9826) 

 

Aktualizowanie wyników ugięcia na panelu Wyniki obliczeń 

 

Wyniki ugięć w module Belka wyświetlane w panelu 'Wyniki obliczeń' nie były poprawnie aktualizowane. 
Zostało to poprawione i odświeżanie tych wyników jest teraz robione automatycznie.  (#10024) 

 



 

 

 

 


