
 

 Wykaz zmian w programie NapLin 2.0 DXF 
 

 

Wykaz zmian w programie NapLin 2.0 DXF z regulacją zwisów 

w porównaniu do wersji 1.2 

 

1. Dodano eksport profili podłużnych do plików DXF (m.in. 14 warstw, skalowanie itd.). 

2. Dodano program do obliczeń skracania przewodów w przęśle i sekcji (regulacja zwisów). 

3. Opracowano nowy interfejs graficzny profili podłużnych, który umożliwia m.in. kreślenie: 

3.1. Zwisu f(a/2) w połowie rozpiętości przęsła*. 

3.2. Najniżej położonego punktu (rzędnej) zwisu*. 

3.3. Najmniejszej odległości pionowej wyznaczanej od poziomu terenu*. 

* – z automatycznym obliczaniem i wyszukiwaniem punktów na profilu. 

3.4. Odległości pionowych lub rzędnych przewodu. 

3.5. Regulowanych zmian wysokości zawieszenia przewodów. 

3.6. Selektywne danych terenu, odległości i zwisów na profilu. 

3.7. Linii pod budynkami i przeszkodami. 

3.8. Odległości z automatycznym wyborem punktu o tym samym metrażu z wyższą 

rzędną (ograniczenie ludzkich pomyłek opisu).  

3.9. Z przesuwaniem w poziomie opisów słupów. 

3.10. Dodatkowych informacji w punktach wykresu. 

3.11. Profilu na całym formularzu i ekranie monitora. 

3.12. Dodano możliwość eksportu grafiki do plików DXF, GIF, PNG, TIFF. 

3.13. Dodano możliwość kopiowania grafiki do schowka. 

3.14. Dodano nowe parametry wyglądu profili linii, ustawienia proporcji osi X do Y. 

4. Dodano tablicę naprężeń i zwisów [σ/f] 5°C w funkcji rozpiętości przęsła 5÷1000 m, 

w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, z krokiem od 1÷100 m, dla parametrów 

analizowanego przęsła. 

5. Usprawniono tablicę naprężeń i zwisów [σ/f] skróconą (z większymi przedziałami 

temperatur). 

6. Usprawniono tablicę długości, zwisów, naprężeń i naciągów [L, f, σ, N] w funkcji 

temperatury w przedziałach co 5°C oraz dla sadzi sn i sk, dla parametrów i rozpiętości 

analizowanego przęsła. 

7. Zmieniono główny interfejs graficzny. 

8. Zwiększono precyzję obliczeń dla przęseł płaskich. 

9. Dodano obliczenia dla przęseł pochyłych. 

10.Zwiększono precyzję obliczeń długości przewodu. 
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11.Dodano obliczenia automatyczne (ułatwienie do wprowadzania danych). 

12.Dodano nowe parametry: 

12.1. Obostrzenie, tj. stopnie obostrzenia: brak, 0°, 1°, 2° i 3°. 

12.2. Odkształcenie pełzania (wartości dopuszczalna odkształcenia pełzania  

10-letniego wg IEC), obliczenia możliwe w zakresie (0÷0,9‰). 

12.3. Dodatkowy zwis (współczynnik bezpieczeństwa) w zakresie 0÷50% zwisu. 

13.Zwiększono zakres informacji o funkcji przewodu lub fazie: roboczy, faza L1, faza L2,  

faza L3, odgromowy. 

14.Dodano obliczenia: rozpiętości przełomowej, spadu (b) i stosunku b/a. 

15.Zwiększono maksymalną rozpiętość przęseł (płaskich i pochyłych) z 600 do 999 m.  

16.Usprawniono funkcję Wstaw zwis w środku przęsła a/2. 

17.Zwiększono możliwość opisu projektu i słupów. 

18.Dodano zamianę danych słupów i zerowanie (szybsze wprowadzanie danych). 

19.Dodano ukrywanie wierszy i kolumn (dowolnej, obliczeń oraz sn i sk). 

20.Usprawniono eksport do programów Word i Excel. 

21.Usprawniono czytelność generowanych i eksportowanych tablic, tabel i raportów. 

22.Usprawniono inteligentne tworzenie nazw raportów zawierających parametry. 

23.Dodano znacznik daty do zapisywanych plików graficznych i DXF. 

24.Zmieniono jednostki w bazie przewodów na bardziej funkcjonalne i ułatwiające 

wpisywanie danych. 

25.Dodano światłowody do bazy przewodów. 

26.Zwiększono liczbę przewodów i światłowodów w bazie (ponad 250). 

27.Dodano bezpośredni podgląd parametrów wybranego przewodu lub światłowodu. 

28.Dodano algorytmy sprawdzające poprawność wpisywanych danych. 

29.Usprawniono i dodano nowe skróty klawiaturowe. 

30.Zaimplementowano nowe algorytmy obliczeniowe. 

31.Zmieniono obliczenia równań stanu za pomocą krzywej parabolicznej  

(z algorytmu przybliżonego RS1 na dokładny RS2 z optymalizacją obliczeń). 

32.Zmieniono obliczenia długości przewodu (z algorytmu przybliżonego L1 na dokładny  

L2 z optymalizacją obliczeń). 

33.Zwiększono szybkość działania. 
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