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Witamy w Advance Design 2020
GRAITEC z przyjemnością przedstawia najnowszą wersję naszego wiodącego oprogramowania do analizy
konstrukcji - Advance Design 2020, część pakietu GRAITEC Advance.
GRAITEC nieustannie dąży do zapewnienia naszym cenionym klientom najwyższej jakości zaawansowania w
zakresie innowacyjnych rozwiązań programowych, a niedawne wprowadzenie na rynek nowej i
zmodernizowanej gamy produktów na rok 2020 nie jest wyjątkiem, co dowodzi, że nadal jesteśmy liderem w
dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie oprogramowania budowlanego AEC na całym
świecie.

Wersja 2020 Advance Design jest wzbogacona o wiele nowych funkcjonalności, przynoszących wysokie
korzyści dla użytkownika końcowego, i jest skoncetrowana wokół kilku głównych obszarów zainteresowania:








Nowe możliwości obliczeń MES dla analizy modalnej i dynamicznej;
Nowe możliwości automatycznego generowania wiatru, w tym wiatr na otwartych konstrukcjach,
zgodnie z amerykańską normą ASCE oraz dla nowych geometrii budynku zgodnie z normą Eurokod
1-4 (przepisy CNC2M);
Nowe możliwości dla konstrukcji stalowych, w tym ulepszenia w definicji stężeń dla zwichrzenia,
możliwość uwzględnienia większego zakresu profili na potrzeby analizy skręcania skrępowanego,
ulepszenia w procesie optymalizacji stali, możliwość modelowania i wymiarowania nowych typów
połączeń itp.;
Nowe możliwości dla konstrukcji żelbetowych, w tym wymiarowania i detalowania ścian
elbetowych (dzięki wprowadzeniu nowego modułu BIM Designers Ściany żelbetowe).
Nowe możliwości współpracy z innym oprogramowaniem, w tym bezpośrednie połączenie z CSSTATIK, eksport wyników dla ścian i płyt do Revit®.

Wersja Advance Design 2020 to również szereg poprawek i ulepszeń, wprowadzonych dzięki opinii tysięcy
użytkowników, w których wyszczególnić można:








Ulepszenia w prezentowaniu reakcji podporowych;
Możliwość łatwej weryfikacji i wyboru elementów na podstawie ich parametrów wymiarowania;
Możliwość lepszej kontroli sztywności elementów liniowych;
Szczegółowa metoda wyświetlania zwolnień;
Pełna kontrola przy nazywaniu osi;
... i wiele innych.

Advance Design 2020 jest nieocenionym narzędziem dla wszystkich Twoich projektów!
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Nowe opcje i ulepszenia - Obliczenia
Poniżej podrozdziały prezentują listę najważniejszych opcji i ulepszeń związanych z ogólnymi możliwościami
obliczeń.

Analiza modalna z wektorami RITZA zależnymi od obciążenia
Główne cechy i korzyści:
 Nowy Solver do analizy sejsmicznej i spektralnej
 Automatyczne wyznaczanie wymaganej liczby form
 Skrócenie czasu poświęconego na analizę sejsmiczną

Advance Design 2020 wprowadza nową metodę rozwiązania dostępną dla analizy modalnej: Wektory RITZ'a.
Analiza modalna wg wektorów Ritza jest lepiej dostosowana do analizy sejsmicznej i spektralnej, ponieważ
potrafi obliczyć tylko te postacie drgań, które są znacząco wzbudzane przez obciążenie (odrzucanie postaci o
niskim współczynniku uczestnictwa).
Ponadto, wektory Ritza pozwalają na automatyczne wyznaczanie wymaganej ilości form, zgodnie ze
wskazanym przez użytkownika współczynnikiem udziału. Podczas analizy Solver będzie szukał form, aż do
osiągnięcia wymaganej masy modalnej.
Przewaga metody wektorów Ritaz nad wektorami modalnymi:







Obliczania przebiegają szybciej (mniejsza ilość wymaganych form);
Ten sam poziom dokładności;
Ignoruje małe, lokalne formy (gdzie tylko niewielka część budynku oscyluje);
Poszukuje tylko form wzbudzonych przez obciążenie;
Gwarantuje, że forma wytworzy przemieszczenie w zadanym kierunku.

Metodę można zmienić z listy właściwości analizy modalnej pod nowym parametrem "Rodzaj". Dostępne są
dwie opcje:




Wektory modalne (domyślnie);
Wektory Ritza.

Advance Design 2020 wprowadza również nową opcję związaną z macierzą masy modelu.
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Ta opcja jest dostępna zarówno dla wektorów modalnych jak i wektorów Ritza.

Użytkownicy mogą wybrać dowolny typ macierzy mas:



Skupiona (domyślnie): masy są przypisane do węzłów. Macierz zawiera tylko przekątne, translacyjne
komponenty (bez obrotowych)



Rozłożona: masy są rozłożone wzdłuż elementów za pomocą funkcji kształtu. Pozwala to na lepsze
rozłożenie mas wzdłuż elementów. Macierz zawiera komponenty translacyjne poza przekątną, w tym
także obroty

Wybór typu matrycy masy ma wpływ na czas i dokładność obliczeń: wybranie macierzy w formie mas
skupionych powoduje skrócenie czasu obliczeń kosztem dokładności.
W przypadku wyboru nowej metody wektorowej Ritza, zatrzymanie analizy może być spowodowane przez dwa
nowo wprowadzone rodzaje warunków (właściwość docelowa):




Liczba postaci (domyślnie) -> pozwala na narzucenie liczby postaci dla analizy modalnej;
Współczynnik udziału -> pozwala na określenie minimalnego akceptowalnego dynamicznego
współczynnika udziału (ze wszystkich kierunków). Wartość ta jest domyślnie ustawiona na 95%.

W ten sposób analiza zostaje zatrzymana:



Po osiągnięciu żądanej liczby postaci:
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Po osiągnięciu pożądanego wskaźnika udziału:

Poniżej znajduje się porównanie czasu obliczeń dla budynku próbnego, z wykorzystaniem obu metod analizy:

Metoda

Wektory własne

Wektory Ritza

Udział w masie modalnej

90%

98%

Liczba postaci

50 postaci

28 postaci

Czas obliczeń

10 min

5 min

Należy również zauważyć, że ukierunkowanie na współczynnik udziału gwarantuje, że wymagana masa
modalna zostanie wzbudzona pod koniec pierwszego przbiegu obliczeń.
W rezultacie użytkownik nie musi już iterować liczby postaci, a zatem wykonywać powtarzające się analizy ze
zwiększoną liczbą posatci za każdym razem, gdy procent masy wzbudzonej jest zbyt mały.
To znacznie skraca czas poświęcany na analizę sejsmiczną.

Analiza ruchu gruntu
Główne cechy i korzyści:
 Przewidywanie zachowania budynku w danej lokalizacji i dla różnych intensywności trzęsienia
ziemi
 Sparwdzenie odpowiedzi konstrukcji na określone przez użytkownika zdarzenie trzęsienia ziemi
 Duża liczba dostępnych danych dotyczących naturalnych trzęsień ziemi

Advance Design 2020 wprowadza nowe narzędzie do oceny charakterystyki sejsmicznej budynków, poprzez
wprowadzenie zapisów ruchu gruntu i wykonanie analizy czasowej.
Chociaż ten nowy dodatek do oprogramowania może wymagać większej mocy obliczeniowej, postępy w
oprogramowaniu i modelach numerycznych uczyniły to podejście powszechną praktyką wśród profesjonalistów
w dziedzinie projektowania.
Po utworzeniu przypadku analizy czasowej, użytkownicy mogą wybrać Accelerogram jako typ danych.
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Ruchy sejsmiczne ziemi mogą być następnie importowane lub nawet definiowane ręcznie.

Advance Design 2020 dostarcza kilka próbek (.acc files), składających się z próbek historii przyspieszeń
zarejestrowanych z rzeczywistych zdarzeń.
Ponadto, strony internetowe centrów badawczych oferują szeroki wachlarz naturalnych rekordów trzęsień ziemi
z całego świata.
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Pliki .acc, o których mowa powyżej, mogą być otwierane za pomocą dowolnego edytora tekstu.
Składają się one z dwóch zestawów wartości:




Czas, mierzony w sekundach - kolumna 1
Przyspieszenie, mierzone w m/s² - kolumna druga
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Należy pamiętać, że niektóre pliki .acc są skalowane, podczas gdy inne nie (są znormalizowane do g 1), co
wymaga od użytkowników odpowiedniego ustawienia parametru współczynnika skalowania:

W fazie post-processingu, użytkownicy mogą analizować reakcję budynku na wejściowy ruch gruntu pod kątem
przmieszczeń kondygnacji historii, siły ścinającej, deformacji itp.

1 G to przyspieszenie grawitacyjne 9,8 (m/s2) lub natężenie pola grawitacyjnego (N/kg) (które, jak się okazuje, jest
równoważne) - wg.HYPERLINK "https://earthquake.usgs.gov/".
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Nowe opcje i ulepszenia - Obciążenia
Poniższe podrozdziały zawierają listę głównych nowych opcji i usprawnień związanych z definicją obciążeń.

Ulepszona prezentacja obciążeń
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza wizualizacja obciążenia w modelu
 Łatwiejszy wybór obciążenia
Obciążenia liniowe i powierzchniowe otrzymały nowe możliwości wyświetlania:




wyświetlanie z wypełnieniem;
wyświetlanie za pomocą strzałek.

Te ustawienia znacznie poprawiają prezentację obciążenia, ułatwiając zarówno samą pracę, jak i tworzenie
lepiej wyglądających widoków w celach dokumentacyjnych. Ponadto ułatwiają one ich wybór w sposób
graficzny, ponieważ wystarczy wskazać dowolną wewnętrzną strzałkę lub dowolny punkt wypełniania.

Brak konieczności ustawiania minimalnej gęstości
wypełnienia i strzałek dla obciążeń liniowych i płaskich

Wypełnienie dla obciążeń liniowych i maksymalna gęstość
strzałek dla elementów płaskich

Te nowe ustawienia są dostępne w oknie Ustawień wyświetlania (ALT+X), oddzielnie dla obciążeń liniowych i
powierzchniowych. Nowe parametry mogą być ustawiane niezależnie od siebie.
Można użyć suwaka "Gęstość strzałek", aby zmienić gęstość strzałek z ustawienia domyślnego.
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Wiatr dla konstrukcji otwartych zgodnie z ASCE 7-10
Główne cechy i korzyści:
 Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem na otwartych konstrukcjach kratownicowych zgodnie
z normami amerykańskimi
 Duża elastyczność w zakresie dostępnych parametrów

Począwszy od Advance Design 2020, możliwe jest automatyczne generowanie obciążeń wiatrem na
konstrukcjach otwartych kratownic, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami amerykańskiej normy ASCE 7-10
(Minimalne obciążenia projektowe dla budynków i innych konstrukcji, ASCE/SEI 7-10).
Metoda ta może być stosowana dla każdego rodzaju otwartych konstrukcji, takich jak podpory na rurociagów,
konstrukcje przemysłowe /petrochemiczne lub kratownice. Może być również stosowany do masztów
kratownicowych, takich jak wieże transmisyjne lub kratownicowe wieże telekomunikacyjne.
Wybór metody
Wybór nowej metody generacji obciążenia wiatrem jest dostępny dla rodziny przypadków obciążenia Wiatrem
(zgodnie z ASCE 7-10) poprzez wykorzystanie listy w parametrze "Metoda wyznaczania obciążenia wiatrem".
Na liście tej wyświetlane są dwie możliwe metody:



Metoda obwiedni dla niskich budynków
o



jest to już istniejąca w Advance Design metoda, do automatycznego generowania wiatru w
niskich budynkach, zgodnie z rozdziałem 28 ASCE 7-10.

Metoda bezpośrednia dla konstrukcji otwartych (ramy i wieże kratownicowe)
o

jest to nowo wprowadzona metoda automatycznego generowania wiatru dla konstrukcji
otwartych, zgodnie z rozdziałem 29 (Obciążenia wiatrem innych konstrukcji i budynków MWFRS) normy ASCE 7-10.
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Większość parametrów dostępnych w rodzinie przypadków obciążenia wiatrem jest taka sama dla obu metod, z
wyjątkiem nowego parametru: Wspóczynnik efektu podmuchu (G)", który jest domyślnie równy 0,85 (wg. ASC
7-10, 26.9.1).
Wybór elementów do obciążenia
W przeciwieństwie do typowego generowania obciążeń wiatrem w budynkach, gdzie obciążenia są generowane
na obszarach obciążeń, metoda ta generuje obciążenia bezpośrednio na elementy liniowe pokryte okładzinami.
W celu kontrolowania, które elementy zostaną obciążone, należy zdefiniować odpowiednie parametry: okładziny
i elementy liniowe.
Po pierwsze, okładziny, które przenoszą obciążenie wiatrem na elementy liniowe, muszą być ustawione w polu
Typu na "Konstrukcja kratownicowa lub rusztowanie":

Podobnie elementy liniowe, które są obciążone bezpośrednio, powinny mieć włączoną opcję "Konstrukcja
kratownicowa lub rusztowania". Opcja ta jest dostępna na liście właściwości elementów liniowych w sekcji
Transfer obszaru obciążenia:

Ta sama grupa parametrów daje możliwość narzucenia wartości użytkowej współczynnika siły (Cf). Dodatkowo
wartość ta może być modyfikowana oddzielnie dla każdego kierunku wiatru. Pozwala to na pełną swobodę w
określaniu parametrów w zależności od rodzaju konstrukcji i obciążonych elementów.
Generacja obciążeń
Obciążenia są definiowane automatycznie poprzez aktywację polecenia "Automatyczne generowanie",
dostępnego w menu kontekstowym rodziny przypadków obciążenia wiatrem (w oknie przeglądarki projektu):

Obciążenia liniowe są definiowane bezpośrednio na elementach liniowych w 8 nowo utworzonych przypadkach
obciążeń: 4 dla wiatru, w głównych kierunkach (X+, X-, Y+, Y-) i 4 dla wiatru, w kierunkach przekątnych (X+Y+,
X-Y+, X+Y-, X-Y-).
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Obciążenia obliczane są oddzielnie dla każdego elementu liniowego, zgodnie z jego położeniem pionowym
(współrzędna z punktu środkowego elementu) oraz wymiarami jego przekroju, rzutowanymi na kierunek
działającego wiatru.

Ulepszenia w generatorze obciążenia wiatrem (Eurokod), zgodnie z nowymi
zaleceniami CNC2M
Główne cechy i korzyści:
 Automatyczne generowanie obciążenia wiatrem na złożonych kształtach budynków nieobjętych
Eurokodem 1
 Bardziej prawidłowe obciążenie wiatrem na wiatach i markizach
 Automatyczne generacja pozostaje szybka i dokładna niezależnie od złożoności geometrii

Norma EN1991-1-4 oraz jej krajowe załączniki określają zasady oddziaływania wiatru na budynki.
Należy jednak zauważyć, że norma ta obejmuje jedynie podstawowe kształty budynków, pomijając wszelkie
informacje dotyczące bardziej złożonych geometrii, takich jak budynki w kształcie L, chociaż są one bardzo
powszechne w europejskiej i światowej praktyce budowlanej.
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Obciążenie wiatrem markiz (daszków) również nie jest objęte normą EN1991-1-4 w rozdziale §7.2.1
dotyczącym wystających dachów.
Niestety, traktowanie markizy jak wystającego dachu okazało się zbyt konserwatywną praktyką.

Norma EN1991-1-4 była szeroko krytykowana za sposób, w jaki stosuje obciążenia wiatrem na zadaszeniach, a
stosowanie pojedynczego skoncentrowanego obciążenia jest uznawane przez wielu za wysoce nierealne i
pesymistyczne.

Aby wypełnić tę istniejącą lukę pozostawioną w Eurokodzie 1, Kolegium Ekspertów CNC2M ustanowiło
zestaw zasad uzupełniających normę EN1991-1-4.
Przepisy komitetu CNC2M zostały opublikowane w lipcu 2017 roku:

Zasady CNC2M od lipca 2017 r.

16

Co nowego Advance Design 2020
Generator obciążeń klimatycznych Advance Design 2020 został odpowiednio zaktualizowany.
Nowe reguły wiatru mogą być łatwo zastosowane, gdy opcja "Przepisy CNC2M..." jest zaznaczona w oknie
Właściwości:



Budynki z poziomymi przeszkodami mogą być teraz obciążone przez generator klimatyczny.

Efekty oddziaływania wiatru na części wystające są zazwyczaj złożone. Dlatego nie wystarczy brać pod uwagę
tylko głównych kieruneków wiatru (X+, X-, Y+, Y-).
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Niektóre kierunki wiatru będą wymagały uwzględnienia dwóch przypadków obciążenia:
o

Przy (0°; 45°) odchyleniu od głównego kierunku

o

Przy (-45°; 0°) odchyleniu od głównego kierunku

W wersji Advance Design 2020, nazwy przypadków uwzględniają, czy wiatr Y+ odchyla się w kierunku X+ lub
X-.
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Rzeczywiście, w przypadku wiatru Y+ odchylającego się w kierunku X+, dwie powierzchnie zaznaczone na
poniższym rysunku są uważane za nawietrzne (strefa D, z dodatnim Cpe), mimo że jedna strona jest wyraźnie
równoległa do kierunku wiatru.

Z drugiej strony, w przypadku wiatru Y+ odchylonemu ku X-, strefa wiatru C (z ujemnym Cpe) jest rozciągnięta
na powierzchni prostopadłej do kierunku wiatru.
Wynika to z faktu, że dłuższy fragment budynku pełni funkcję ochronną, dzięki czemu unika się parcia w
obszarze naroża.
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Można zauważyć, że poprzednie obrazy skupiają się tylko na pionowych ścianach, ale te same koncepcje są
oczywiście stosowane na dachach z ich odpowiednimi strefami F, G i H.

Strefy ciśnienia zewnętrznego na dachu (widok z góry)

W Advance Design 2020, siły od wiatru dla wszystkich tych możliwych wyników zostaną natychmiast
wygenerowane przez kliknięcie opcji "Automatyczna generacja" z menu kontekstowego Przeglądarki projektu.
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Operacje wiatrowe na daszkach są teraz objęte zasadami dotyczącymi wiatru wg CNC2M:

Bez względu na kierunek wiatru daszki są traktowane jako strefy A i B.

Odpowiednie współczynniki ciśnienia C p,net zależą od położenia (wysokości) daszku.

Cp, siatka na daszkach (markizach)

21
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Obciążenia wiatrem na wiaty jednospadowe są bardziej realistyczne w zasadach wiatru CNC2M niż w
Eurokodzie 1.

Nowe reguły wiatrowe CNC2M uwzględniają siły wiatru na wiatach jednospadowych jako kombinację małego,
jednolitego obciążenia (regulowanego przez współczynnik ciśnienia C1) i zmiennego obciążenia (regulowanego
przez współczynniki ciśnienia C2 i C3).

Reguły wg CNC2M

Dla przypomnienia, norma EN1991-1-4 jest szczególnie konserwatywna w tej kwestii i zaleca tylko jedną
skoncentrowaną siłę.

Eurokod 1
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Ulepszenia w definiowaniu okładzin
Główne cechy i korzyści:



Nowe, bardziej efektywne scenariusze definiowania okładzin przy selekcji
Tworzenie okładzin podczas wyciągania

Advance Design 2020 wprowadza szereg ulepszeń w sposobie definiowania Okładzin, w tym:
1.
2.
3.
4.
5.

Możliwość wykorzystania obiektu liniowego do wyboru;
Możliwość zdefiniowania wyboru po wywołaniu polecenia;
Możliwość zdefiniowania okładzin w trybie powtarzalnym (w łańcuchu);
Możliwość użycia więcej niż 2 obiektów na zaznaczeniu (tryb obwiedni);
Tworzenie przez wyciąganie.

Poprawki od 1 do 4 koncentrują się na definicji Okładzin na selekcji, która w poprzednich wersjach pozwalała
na wybór tylko 2 elementów liniowych.

W wersji 2020, polecenie "Okładziny/ Wybór" umożliwia użytkownikom wybranie wcześniej zdefiniowanych linii
/ polilinii / łuków. Wybór może być również mieszany (użytkownicy mogą wybrać np. element liniowy i łuk):
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Gdy polecenie "Okładziny/Wybór" jest stosowane bez istniejącego zaznaczenia, użytkownicy mogą wybrać
pierwszy i drugi element później.

Uwaga: Polecenia te działają w trybie automatycznego powtarzania, dlatego po wybraniu drugiego obiektu i
utworzeniu obszaru obciążenia użytkownicy mogą natychmiast wskazać inną parę elementów.

Następnym usprawnieniem polecenia Okładzina/Wybór jest możliwość wyboru wielu elementów. Polecenie
wspiera wybór prętów i / lub linii / polilinii zdefiniowanych na tej samej płaszczyźnie. Okładzina tworzona jest na
podstawie obwiedni punktów końcowych wszystkich wybranych elementów.

Metoda ta pozwala na bardzo szybkie zdefiniowanie obszaru obciążenia, po prostu poprzez graficzne
wybieranie obiektów w widoku 3D (jak to ma miejsce w przypadku całych ścian).
Istnieje również nowa metoda definiowania obszarów obciążenia podczas używania polecenia Wyciągnij
element (dostępna na wstążce głównej, w panelu Funkcje CAD):
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W związku z tym w oknie dialogowym Wyciągnij dostępna jest nowa opcja:

Pozwala to na bardzo skuteczne zdefiniowanie okładzin:

25
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Nowe opcje i ulepszenia - Rezultaty
Poniższe podrozdziały szczegółowo opisują nowe opcje i ulepszenia związane z wyświetlaniem wyników
obliczeń.

Deformacja na pełnym kształcie konstrukcji
Główne cechy i korzyści:
 Bardziej czytelne i lepiej prezentowane wyniki graficzne na zdeformowanym modelu
 Łatwiejsza weryfikacja konstrukcji

Wersja 2020 pozwala na wyświetlanie wyników w przypadku przemieszczeń w postaci kolorowych map, na
pełnym kształcie elementów.
Ustawienia można zmienić w oknie Ustawienia wyników (<ALT+Z>), zakładka Opcje.

Ten typ wyświetlacza nie tylko poprawia czytelność wyników, ale także pomaga lepiej zrozumieć zachowanie
elementów w konstrukcji.
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Ulepszenia na wstążce rezultatów
Główne cechy i korzyści:
 Wyniki dla podpór, bezpośrednio z wstążki
 Szybszy dostęp do konfiguracji wyników graficznych

W celu zwiększenia łatwości dostępu do typowych wyników graficznych oraz ułatwienia ich konfiguracji,
wprowadziliśmy zestaw usprawnień do zakładki Wyników.
Pierwsza zmiana dotyczy nowej listy, z której użytkownicy mogą wybierać wyniki dla podpór bezpośrednio ze
wstążki w panelu Wyniki MES:

Ułatwia to znacznie prezentację reakcji podporowych.

Kolejną istotną zmianą jest dodanie nowych ikon / przycisków przed listami wyników. Mają one dwa cele:




ułatwienie użytkownikom identyfikacji tych list (dzięki ikonom odpowiadającym kategorii elementów)
aby ułatwić użytkownikom modyfikację powiązanych ustawień (poprzez bezpośrednie otwarcie okna
dialogowego Ustawień wyników)
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Po naciśnięciu wybranego przycisku otwiera się okno dialogowe Ustawień wyników na odpowiedniej zakładce,
zgodnie z wybranymi parametrami. Na przykład, po naciśnięciu przycisku Wyniki dla elementów liniowych w
panelu Wyniki dla stali, okno dialogowe otworzy się bezpośrednio na karcie Stal, wyświetlając jednocześnie
wybrany typ wyników.

Ulepszenia w wyświetlaniu reakcji podporowych
Główne cechy i korzyści:
 Więcej reakcji podporowych wyświetlanych w jednym momencie
 Łatwiejsza identyfikacja wartości reakcji podporowych

Wprowadzono dwie poprawki do graficznej prezentacji reakcji podporowych:




możliwość wyświetlania wielu reakcji jednocześnie;
możliwość wyświetlania przedrostków z nazwami reakcji.
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Użytkownicy mogą teraz wybrać więcej niż jedną reakcję do wyświetlenia w oknie Ustawienia wyników. W ten
sposób można wybrać jednocześnie do 3 sił lub do 3 momentów:

W zakładce Wyniki, Opcje, użytkownicy mogą wybrać, czy wartości reakcji prezentowane w widoku powinny
być poprzedzone odpowiednimi identyfikatorami (np. prefiksami)
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Nowa konwencja osi dla wynikowych sił na poszczególnych ścianach
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsza weryfikacja i porównanie wyników dla ścian
 Bardziej spójne wyniki dla ścian
W Advance Design 2020 wdrożono nową (uproszczoną) konwencję osi do obliczania sił wypadkowych w
ścianach.
Orientacja przekrojów tworzonych automatycznie dla integracji numerycznej wartości jest teraz powiązana z
nową wewnętrzną konwencją lokalnych osi – oś x jest zawsze pionowa (wzdłuż wysokości ściany), oś z jest
prostopadła do ściany z tą samą orientacją (znak) jako lokalna oś z danej ściany, a oś y jest uzyskiwana przy
użyciu reguły prawej ręki.
Ze względu na znak sił wypadkowych (a w konsekwencji także ich graficzną reprezentację) siły te nie zależą już
od definicji osi lokalnych ścian.
AD 2019

AD 2020

Ulepszenia dla skali kolorów
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola nad zakresem prezentowanych wyników
 Łatwiejsza identyfikacja zakresów wytężenia dla projektowanego elementu

Skala kolorystyczna wykorzystywana w graficznej prezentacji wyników została ulepszona o trzy nowości:





Możliwość zresetowania skali;
Nowy typ skali kolorów;
Możliwość ustawienia dowolnych limitów skali.

Dostęp do tych usprawnień jest możliwy z poziomu okna Konfiguracja mapy kolorów.
W dolnej części tego okna znajduje się nowy przycisk Reset, który przywraca obecne ustawienie skali do
ustawień domyślnych.
30
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Z kolei w górnej części okna Konfiguracja mapy kolorów dostępny jest nowy przycisk do wyboru typu skali
kolorów:

Nowy typ skali ma dwie główne możliwości:



Pozwala użytkownikom na zdefiniowanie skali wykraczającej poza zakres bieżących wyników
i
Pozwala na łatwe dostosowanie do wyników wytężenia (w celu rozróżnienia wartości powyżej i poniżej
100%).

Pierwsza funkcja umożliwia użytkownikom ustawienie nowych limitów górnych i dolnych dla dowolnej wartości.
W przykładzie pokazanym na poniższym rysunku, chociaż zakres dostępnych wartości wynosi od -10,33 do
16,29, granice zostały ustalone od -20 do +20.
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Umożliwia to na przykład ustawienie typowej skali wyników w procentach (zakres 0-100%), ponieważ taki
zakres skali jest typowy dla wyników wytężenia. Z tego powodu opracowano specjalny szablon ułatwiający
definicję. Szablon ten jest aktywowany po wybraniu nowego typu skali, po naciśnięciu przycisku Reset.

Szablon ten ma dolną granicę = 0% i górną = 100%, oferuje również możliwość wyboru wartości pośrednich:
20%, 40%, 60%, 60%, 80% i 95%. Powyżej 100%, dostępny jest tylko jeden kolor (jeden zakres od 100% do
+INF). Wszystkie zakresy można oczywiście dowolnie regulować. Taka skala ułatwia użytkownikom wizualną
weryfikację, które elementy nie mieszczą się w wymaganym zakresie wytężenia.

Nowe parametry ułatwiające weryfikację wytężenia elementu
Główne cechy i korzyści:
 Łatwa weryfikacja statusu wymiarowania

Do listy właściwości elementów dodano nowe parametry: Wytężenie, Wyniki wymiarowania i Wyniki z BIM
Designers. Głównym celem tych parametrów jest uproszczenie i przyspieszenie kontroli wytężenia
wymiarowanych elementów.
Nowe parametry widoczne są w oknie Właściwości, w sekcji Wymiarowanie (Stal / Beton / Drewno). W
zależności od rodzaju elementu dostępny jest jednak inny zestaw tych parametrów.
Opis nowych parametrów:



Wyniki wymiarowania
o Pokazuje status wyników wymiarowania ("Dostępne" / "Niedostępne");
o Dostępny jest dla elementów liniowych stalowych/drewnianych/żelbetowych
powierzchniowych żelbetowych.

oraz
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Wyniki z BIM Designers
o Pokazuje status wyników z modułów BIM Designers ("Dostępne" / "Niedostępne");
o Jest dostępny dla elementów liniowych i powierzchniowych żelbetowych, jak również dla
połączeń stalowych.



Wytężenie
o Pokazuje maksymalną wartość wytężenia (w procentach) dla danego elementu ze wszystkich
przeprowadzonych weryfikacji;
o Jest dostępny dla elementów stalowych i drewnianych.

Możliwość wyboru według nowych kryteriów: Parametry wymiarowania i wytężenie
Główne cechy i korzyści:
 Szybki wybór elementów w zależności od ich statusu
 Szybki wybór elementów dla wybranego zakresu wytężenia

Do okna Wybór elementów (Alt + S) dodano dwie nowe zakładki w celu zwiększenia możliwości wyboru
elementów według różnych kryteriów, które do tej pory nie były brane pod uwagę: Parametry wymiarowania i
Wytężenie. Ułatwia to zarządzanie i sprawdzanie stanu elementów konstrukcyjnych ze względu na ich status.



Parametry wymiarowania

Zakładka Parametry wymiarowania pozwala na wybór elementów, wykorzystując trzy parametry:
o

Do obliczeń
 do wyboru elementów w zależności od parametru "Do obliczeń";
 rozróżnia dwa możliwe stany: "Tak" lub "Nie";
 to kryterium jest dostępne oddzielnie dla elementów liniowych stalowych / drewnianych
/ betonowych, jak również dla elementów powierzchniowych betonowych.

o

Wyniki wymiarowania
 do wyboru elementów w zależności od dostępności wyników wymiarowania;
 rozróżnia dwa możliwe stany: "Dostępne" i "Niedostępne";
 to kryterium jest dostępne oddzielnie dla elementów liniowych stalowych / drewnianych
/ betonowych, jak również dla elementów powierzchniowych betonowych.
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o



Wyniki z BIM Designers
 do wyboru elementów w zależności od dostępności wyników obliczeń, jeśli obliczenia
są wykonywane z wykorzystaniem wbudowanych modułów BIM Designers;
 rozróżnia dwa możliwe stany: "Dostępne" i "Niedostępne";
 to kryterium jest dostępne oddzielnie dla połączeń stalowych, jak również dla
elementów liniowych i powierzchniowych z betonu.

Wytężenie

Zakładka Wytężenie umożliwia wybór elementów liniowych stalowych/drewnianych oraz połączeń stalowych na
podstawie zakresu wytężenia. Wybór jest możliwy dla tych elementów, dla których przeprowadzono
wymiarowanie.
Istnieją trzy możliwe zakresy wyboru w zależności od wytężenia:
o
o
o

Powyżej limitu górnego - elementy wytężone - o przekroczonym górnym limicie;
Pomiędzy limitami - elementy, których wytężenie znajduje się między dolną a górną
granicą;
Poniżej dolnej granicy - elementy nieoptymalne o wytężeniu niższym niż dolna granica.

Po prawej stronie zakładki znajduje się możliwość zdefiniowania górnego i dolnego limitu. Należy pamiętać,
że ustawione wartości graniczne są brane pod uwagę dopiero po naciśnięciu przycisku Zastosuj.
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Dodatkowe informacje dla ugięć elementów drewnianych
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola nad wynikami ugięcia elementów drewnianych

Aby ułatwić użytkownikom sprawdzenie wartości ugięć elementów drewnianych, wynikających z weryfikacji
normowych, w liście rezultatów przedstawiono dodatkowe wyniki. Takie wartości są widoczne zarówno w
uproszczonych, jak i szczegółowych arkuszach kształtów.

Ponadto, w szczegółowym arkuszu kształtów elementu - sekcja ugięć - formuły dla Wfin i Wfin,net zostały
dodane:

Animacja dla analizy czasowej
Główne cechy i korzyści:
 Symulacja zachowania budynku podczas trzęsienia ziemi
Jedną z form prezentacji wyników przemieszczeń w Advance Design jest animacja. Do tej pory animacja była
możliwa do przemieszczeń analizy dynamicznej, ale tylko dla wybranego kroku (animacja była wówczas
otrzymywana w taki sam sposób jak w przypadku wyników analizy statycznej).
Teraz możliwe jest również generowanie animacji dla przemieszczeń w całym zakresie analizy. Jest to
szczególnie przydatne przy generowaniu animacji dla wyników analizy czasowej, w przypadku gdy funkcję
stanowi akcelerogram trzęsienia ziemi.
Aby zdefiniować ramki czasowe, dla których animacja pokaże przemieszczenia, konieczne jest ustawienie
żądanego przedziału czasowego we Właściwościach dynamicznych przypadków obciążenia, tak aby wyniki
były zapisywane, a następnie wyświetlane w Animacji.

Uwaga: Podczas wybierania wyników nie ma potrzeby wybierania określonego kroku czasowego, zamiast tego
należy wybrać opcję "MAX D (s)" z odpowiedniej listy rozwijanej w panelu Wyniki MES na wstąże wyników.
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Animacja jest generowana przez wybranie animacji... opcja dostępna jest w panelu Wykresy i ustawienia na
zakładce Wyniki. Otrzymana animacja pokaże ruch struktury w pełnym zakresie zarejestrowanych wyników.
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Nowe opcje i ulepszenia – Konstrukcje stalowe
Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje na temat najważniejszych nowych opcji i ulepszeń związanych z
wymiarowaniem konstrukcji stalowych.

Udoskonalenia w definicji stężeń (dla zwichrzenia)
Główne cechy i korzyści:
 Znaczne przyspieszenie definicji i większa kontrola
 Szybsze metody definiowania
 Efektywna prezentacja

Advance Design 2020 wprowadza zestaw ulepszeń, które znacznie ułatwiają definiowanie stężeń pośrednich
dla stalowych elementów liniowych (wykorzystywanych do redukcji zwichrzenia, zgodnie z Eurokodem 3).
Ulepszenia te dotyczą głównie następujących obszarów:






Możliwość wyświetlania symboli stężeń na modelu;
Zestaw nowych metod definiowania graficznego stężeń na modelu;
Ulepszenia w oknie dialogowym "Zwichrzenie", które umożliwia nowe metody definiowania stężeń,
podgląd graficzny itp.
Możliwość narzucenia wartości momentu krytycznego (Mcr).

Wyświetlanie symboli stężeń na modelu
Aby zwiększyć kontrolę nad definicją stężeń, dostępna jest teraz nowa graficzna ich reprezentacja. Aktywacja
nowo wprowadzonych symboli jest dostępna w oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania (<ALT+X>),
poprzez wybranie opcji "Stężenia" z rozwijanej listy symboli elementów liniowych:
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Stosuje się następujące symbole:
Więzy przegubowe dolnego pasa
Więzy przegubowe pasa górnego
Więzy sztywne pasa dolnego
Więzy sztywne pasa górnego
Usztywnienie ciągłe na dolnym pasie
Stężenie ciągłe pasa górnego

Graficzna definicja stężeń
Definicja stężeń możliwa jest od teraz również graficznie. W tym celu należy wybrać jeden lub więcej elementów
ze stalowych, kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego menu kontekstowego,
a następnie wybrać żądane polecenia pokazane poniżej:

Dostępnych jest kilka opcji, mających zastosowanie dla różnych sytuacji. Pierwsze dwa polecenia służą do
definiowania więzów przegubowych lub sztywnych odpowiednio na wybranych elementach. Trzecie polecenie,
Stężenie ciagłe/wybór, jest wykorzystywane do szybkiego zdefiniowania stężeń ciągłych na górnym lub
dolnym pasie. Ostatnia opcja, Usuń stężenia pośrednie, usuwa wszystkie więzy, które zostały wcześniej
zdefiniowane na wszystkich wybranych elementach liniowych.
Dostępnych jest pięć metod definiowania więzów przegubowych i sztywnych na wybranych elementach
(pierwsze dwa polecenia):



W punktach

Więzy są definiowane we wszystkich punktach wskazywanych przez kursor myszy na osi wybranego elementu.
Przed wskazaniem punktów, w linii komend widoczna jest opcja, aby użytkownicy mogli wybrać półkę, w której
zostaną zdefiniowane stężenia. Naciśnięcie jednej z trzech liter klawiszy (U, L lub B) automatycznie wybiera
górną, dolną lub obie półki.
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Należy pamiętać, że powyższe litery są uniwersalne dla wszystkich wersji językowych.

W przypadku wyboru wielu elementów liniowych, ograniczenia definiuje się tylko na elementach, które zostały
wskazane.



Na przecięciach elementów

Przy użyciu tego polecenia więzy są definiowane automatycznie we wszystkich punktach, w których inne
elementy liniowe przecinają rozważane elementy. Dzięki tej metodzie możliwe jest szybkie zdefiniowanie stężeń
dla dużej grupy elementów. Na przykład, aby zdefiniować więzy na wszystkich dźwigarach naraz, wystarczy:
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o
o
o

Wybrać elementy;
Wywołać polecenie;
Wybierz wszystkie elementy (przykładowo płatwie), które przecinają rozważane belki.

W efekcie więzy zostaną automatycznie zdefiniowane na wszystkich belkach jednocześnie:



Przes wpisanie liczby

Jeśli ta opcja jest wybrana, więzy są definiowane w równych odstępach, w oparciu o wprowadzoną liczbę.
Ponadto można wybrać, czy stężenia mają być zdefiniowane na górnej, dolnej lub obu półkach.
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Przez współrzędne

W tym przypadku więzy są definiowane zgodnie z wprowadzonymi wartościami rzędnych wzdłuż wybranych
elementów.



Według współrzędnych relatywnych

Opcja ta umożliwia definiowanie więzów zgodnie z wartościami relatywnymi względem całkowitej długości
elementu wybranych elementów:
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Ulepszenia w oknie dialogowym "Zwichrzenie"
Okno dialogowe umożliwiające definiowanie parametrów zwichrzenia, dostępne z listy właściwości elementu
liniowego, zostało zmodyfikowane w celu ułatwienia użytkownikom definiowania lokalizacji więzów oraz ich
lepszej wizualizacji.

W prawej górnej części okna dostępna jest specjalna przeglądarka. Wyświetla podgląd rzeczywistej geometrii
wybranych elementów liniowych z aktualną lokalizacją zdefiniowanych więzów. Używany jest ten sam typ
symboli, co w modelu 3D. Za pomocą myszy można obracać, powiększać lub przesuwać podgląd elementu.
Ponadto przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu przeglądarki przywraca widok do pozycji domyślnej.
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Powyżej i poniżej tabeli znajdującej się w lewym górnym rogu okna, dostępne są teraz nowe przyciski:






Przycisk Definicji graficznej tymczasowo ukrywa okno dialogowe i umożliwia graficzny wybór, na
modelu 3D punktów, w których znajdują się więzy.
Przycisk Automatycznego wykrywania znajduje i dodaje do poniższej tabeli wszystkie punkty, w
których inne elementy liniowe przecinają rozpatrywany element.
Przycisk Kopiuj do drugiej półki kopiuje tabelę z definicją więzów do innej (górnej lub dolnej) półki.
Przyciski Dodaj, Równe rozstawy, Usuń, Usuń wszystko służą do edycji zawartości tabeli więzów.

Poniżej tabeli wprowadzono również nowe opcje szybkiej definicji lokalizacji stężeń przy użyciu trzech metod:
według liczby, rzeczywiste i względne. W zależności od wybranego trybu, w polu tekstowym pod nimi można
wprowadzić różne dane:





Liczba - ilość stężeń;
Rzeczywiste - lista współrzędnych wzdłuż elementu; spacja lub średnik mogą być użyte jako separator
kolejnych wartości;
Względne - lista współrzędnych relatywnych wykorzystujących względną długość elementu (np. 0,25
0,5); jako separator następnych wartości można użyć spacji lub średnika.

Dodawanie nowych więzów do tabeli można wykonać za pomocą przycisku Zdefiniuj. Typ dodanych więzów
jest wybierany z listy rozwijanej znajdującej się po lewej stronie tego przycisku.
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Narzucanie wartości momentu krytycznego
Aby umożliwić weryfikację profili w przypadku rozwiązań, dla których użytkownik zna już wartość momentu
krytycznego, dostępny jest nowy wybór w celu ręcznego narzucenia tej wartości. Domyślnie wartość momentu
krytycznego jest obliczana automatycznie, zgodnie z zestawem parametrów zdefiniowanych w oknie
dialogowym Zwichrzenie. Gdy wartość momentu krytycznego jest narzucana przez użytkownika, wszystkie
pozostałe parametry w oknie dialogowym są ignorowane i wyłączane w zakresie edycji.

Analiza skręcania skrępowanego dla profili Graitec
Główne cechy i korzyści:
 Umożliwia stosowanie metody Analiza skręcania skrępowanego na każdym kształcie przekroju
poprzecznego
 Umożliwia projektowanie geometrii nie objętych normami

Advance Design 2020 oferuje teraz możliwość wykorzystania kształtowników dostępnych w bibliotece profili
Graitec (AstorProfiles) dla wymiarowania w konstrukcji stalowej korzystając z modułu Analizy skręcania
skrępowanego.
Uwaga: Niektóre przekroje z bazy danych profili Graitec (głównie panele i blachy profilowane) nie są zgodne z
analizą Advance Stability. Zdefiniowanie elementu z jednym z tych przekrojów spowoduje wyświetlenie
komunikatu o błędzie w pasku narzędzi

Dla przypomnienia, Analiza skręcania skrępowanego została wprowadzona w wersji Advance Design 2019.
Solver zapewnia dokładną analizę poszczególnych elementów składowych, wykonując analizę 2-go rzędu z
wyboczeniem giętno-skrętnym, biorąc pod uwagę imperfekcje i efekty zniekształcenia.







Imperfekcje są wprowadzane przez skalowany tryb własny działający jako deformacja początkowa;
Skrętne efekty zniekształcania są uwzględnione jako 7. stopień swobody;
Mimośrodowość obciążeń jest uwzględniana poprzez wybór punktu przyłożenia obciążeń na przekroju
poprzecznym;
Warunki brzegowe i ograniczenia boczne są wprowadzane jako centryczne lub mimośrodowe
połączenia węzłowe i ciągłe wzdłuż pręta;
Efekty zdeformowania geometrii są uwzględniane podczas przeprowadzania analizy drugiego rzędu.
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Dzięki zaawansowanej metodzie stabilizacji dla przekrojów z biblioteki profili Graitec Advance Design 2020
możliwa jest weryfikacja kształtów przekrojów poprzecznych, nawet mono-symetrycznych lub asymetrycznych,
które są szeroko stosowane w praktyce, ale nie są objęte normą.

Uwaga: Obliczanie klasy przekroju poprzecznego nie działa w niektórych katalogach oznaczonych jako
"zdefiniowane przez użytkownika".
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Optymalizacja przekrojów stalowych: Opcje zarządzania/sortowania przekrojów
używanych przy optymalizacji
Główne cechy i korzyści:
 Optymalizacja profili według nowych kryteriów (np. według ciężaru)
 Większa kontrola nad zakresem poszukiwanych profili.

Advance Design 2020 wprowadza kilka ulepszeń w procesie wyszukiwania optymalnych profili stalowych:





Możliwość ustawienia limitów szerokości i wysokości profili;
Możliwość sortowania profili, poprzez zastosowanie kryteriów wyszukiwania przekrojów poprzecznych
(np. wysokość, bezwładność itp.);
Możliwość automatycznego określenia limitu wyszukiwania (tj. liczby iteracji dla przekroju).

Limity dla profili
Na karcie Dobór przekrojów w oknie dialogowym Założenia wymiarowania konstrukcji stalowych można
znaleźć nowe opcje ustalania granic geometrycznych dla określonych profili. Cztery parametry mogą być
ustawione niezależnie od siebie: minimalna i maksymalna wysokość profilu oraz minimalna i maksymalna
szerokość profilu.

Uwaga: Podczas wyszukiwania optymalnego przekroju poprzecznego, wszystkie profile niespełniające
zdefiniowanych kryteriów geometrycznych są ignorowane.
Typ wyszukiwania
Na tej samej karcie Dobór przekrojów w oknie dialogowym Założenia wymiarowania konstrukcji stalowych
istnieje zestaw nowych opcji wyboru żądanej metody wyszukiwania. Wybór metody określa sposób sortowania
profili w procesie wyszukiwania. Można wybrać jedną z pięciu metod:






Wysokość

Szerokość

Bezwładność Iy 
Bezwładność Iz 
Waga


profile są sortowane według wysokości przekroju poprzecznego
profile są sortowane według szerokości przekroju poprzecznego
profile są sortowane według momentu bezwładności przekroju poprzecznego
profile są sortowane według momentu bezwładności przekroju poprzecznego Iz
profile są sortowane według powierzchni przekroju
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W przypadku wielu rodzajów profili stalowych (np. walcowanych na gorąco dwuteowników, takich jak IPE),
wszystkie rodzaje sortowania dają ten sam rezultat, ponieważ wszystkie parametry przekroju poprzecznego
odpowiednio rosną wraz z wysokością.

Istnieje jednak cała gama profili, dla których wybór kryterium ma istotne znaczenie. Tak jest np. w przypadku rur
okrągłych (gdzie zmienia się zarówno średnica, jak i grubość ścianek profilu) lub kształtowników W:

Dla tych typów profili, odpowiednie sortowanie może zapewnić szybkie i dokładne znalezienie optymalnego
profilu.
Zakres przeszukiwanych profili
W zakładce Optymalizacja zmieniono dostępne parametry określające liczbę profili do sprawdzenia podczas
optymalizacji. Zamiast jednego, dostępne są teraz dwie opcje ustawiania zakresu wyszukiwania:



Wyznaczony automatycznie;
Wyznaczony automatycznie, lecz nie więcej niż (limit).

Opcja "Wyznaczony automatycznie" powoduje, że wyszukiwanie rozpoczyna się od profilu początkowego, a
następnie kontynuowane jest sprawdzanie kolejnych profili (według ich sortowania) aż do znalezienia
pierwszego profilu spełniającego kryteria (optymalnego).
Opcja "...automatycznie, lecz nie więcej niż" działa prawie identycznie, ale w tym przypadku sprawdzane są
tylko profile do czasu osiągnięcia limitu.
Uwaga: Ta druga metoda była dostępna w poprzedniej wersji Advance Design i ustawianie wartości granicznej
odbywało się poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu tekstowym obok "Maksymalna liczba iteracji...".
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Uwaga: Dodatkowa niewielka zmiana w oknie dialogowym Ustawienia wymiarowania: mianowicie opcja "Liczba
pełnych obliczeń" poprzednio znajdująca się w zakładce Optymalizacja została przeniesiona do zakładki
"Sekwencja obliczeń", obok zakładki "Optymalizacja sekwencyjna", ponieważ dotyczy ona numeru iteracji dla
procesu optymalizacji sekwencyjnej.

Weryfikacja kątowników na rozciąganie z powierzchnią netto ( EC3)
Główne cechy i korzyści:
 Weryfikacja naprężenia dla kątowników z uwzgędnieniem powierzchni przekroju netto
 Automatyczne określanie średnicy otworu pod śruby

Advance Design 2020 wprowadza możliwość sprawdzenianośność przy rozciąganiu (zgodnie z Eurokodem 3)
przekrojów z kątowników z uwzględnieniem obszaru przekroju netto.
Zgodnie z normą EN 1993-1-1 (§ 6.2.2.2.2) powierzchnia netto jest mniejsza niż powierzchnia brutto, ponieważ
to właśnie powierzchnia brutto jest amniejszana o otwory i inne wycięcia. Dlatego też zamiast projektowania
kątowników na podstawie nośności przy rozciąganiu ich przekroju brutto (Npl,Rd), należy sprawdzić nośność
przekroju netto (Nu,Rd).
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W normie EN 1993-1-1 (§6.2.3) podano prostą metodę (jeden wzór) obliczania nośności przy rozciąganiu
powierzchni netto (Nu,Rd). Jednak w wersji Advance Design 2020 wdrożyliśmy bardziej precyzyjną metodę,
przedstawioną w normie EN 1993-1-8 (§3.10.3), w której istnieją 3 różne wzory nośności przy rozciąganiu w
zależności od liczby śrub.

Gdzie:
t - grubość ramienia kątownika
d 0 - średnica otworu na śruby
β 2 , β 3 współczynniki redukujące w zależności od rozstawu śrub.
Y M2 - częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla śrub
e 1 , e 2 - odlełość śrub od krawędzi
p 1 - rozstaw śrub
Anet - pole powierzchni netto kątownika
Metodę EN 1993-1-8 stosuje się do połączeń z pojedynczym rzędem śrub w jednej półce. który jest zwykłym
sposobem łączenia kątowników pojedynczych lub podwójnych.
Nowa weryfikacja naprężeń za pomocą Anet, dostępna w Advance Design 2020, obsługuje również przekroje
2L (przekrój poprzeczny z dwóch kątowników), ale tylko wtedy, gdy są one zdefiniowane w bibliotece. Przekroje
2L zdefiniowane jako przekroje złożone nie są obsługiwane.
Parametry globalne używane w metodzie są dostępne w oknie dialogowym Założeń obliczeń konstrukcji
stalowej, w nowo wprowadzonej zakładce Weryfikacja kątownika:
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Należy pamiętać, że wprowadzone wartości odległości między końcami i krawędziami nie mogą być mniejsze
niż wartości graniczne (zgodnie z 1993-1-8, tabela 3.3):




e1, e2 nie powinien być mniejszy niż 1,2 x d0
p1 nie powinno być mniejsze niż 2.2 x d0

Aktywacja analizy za pomocą Anet, jak również aktywacja pozostałych parametrów śrub (które mogą być w
dużym stopniu zależne od pojedynczego elementu) są definiowane na liście właściwości elementów liniowych.
W tym zakresie zestaw nowych parametrów jest również dostępny w nowej podgrupie weryfikacji kątowników,
znajdującej się w ramach zestawu parametrów Wymirowania konstrukcji stalowych:

Uwaga: Grupa ustawień Weryfikacja kątowników jest dostępna do edycji tylko dla kątowników stalowych.

Parametr powierzchni netto aktywuje weryfikację nośności przy rozciąganiu z uwzględnieniem Anet. Edytuje
również wszystkie następujące parametry.
Umiejscowienie otworów w parametrach służą do wyboru ramienia przekroju kątownika, na której znajdują się
śruby. W przypadku kątownika nierównomiernego połączonego mniejszym ramieniem, przyjmuje się, że
powierzchni netto jest równa równoważnemu kątownikowi o rozmiarze równym mniejszemu ramieniu. Na
przykład, w przypadku nierównomiernego kątownika 50x30x5, obszar Anet jest uważany za taki sam jak w
przypadku kątownika równoramiennego 30x30x5.
Parametr Liczba śrub, znajdujący się na końcu listy, służy do określenia liczby śrub na jednym końcu
(domyślnie 2). Śruby są rozpatrywane w jednym rzędzie.
Średnica nominalna śruby i właściwości Średnicy otworu na śrubę są stosowane, jeśli wartości d i d0 są
wymuszane lub mogą być wybrane automatycznie.
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Automatyczny dobór średnic działa, jeśli śruby i otwór na śruby są dostępne w oknie dialogowym otwartym za
pomocą przycisku znajdującego się w właściwości Śruby / Otworu:

W górnej części edytowalnej tabeli znajduje się definicja sposobu doboru średnicy śruby w odniesieniu do
ramienia kątownika. Na dole wyświetlana jest reguła automatycznego wyznaczania średnicy otworu pod śruby.
Kiedy kontrola Nu,Rd jest najbardziej niekorzystna, wtedy odpowiednie wyniki (i wartość Anet) są widoczne w
zakładce wyników da profilu:
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Dostępna jest nowa tabela rezultatów wymiarowania stali: Weryfikacja rozciągania wg EC3 dla kątowników
(§3.10.3(2) EN1993-1-8).

Zawiera on opis głównych parametrów i szczegółowe wyniki dla każdego zweryfikowanego elementu liniowego
z kątownika.

Nowa tabela raportu - Szczegóły dotyczące przekroju i klasyfikacji
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola podczas weryfikacji profili o zmiennym przekroju poprzecznym

Począwszy od tej wersji Advance Design, dostępna jest nowa tabela rezultatów wymiarowania stali: Szczegóły
dotyczące przekroju i klasyfikacji. Zawiera ona właściwości przekroju poprzecznego oraz klasę przekroju
poprzecznego dla każdego miejsca, w którym wykonywane są obliczenia sprawdzające.

52

Co nowego Advance Design 2020

Jest to dodatkowa tabela dla standardowej Wyników dla profilu (która wyświetla właściwości przekroju i klasę
przekroju tylko dla najbardziej wytężonego przekroju elementu). Jednak te właściwości mogą się różnić po
długość elementu, jeśli:




element ma zmienny przekrój poprzeczny;
zmienne naprężenia wzdłuż elementu powodują również zmienną klasę przekroju poprzecznego.

Nowa tabela ma strukturę podobną do Wyników dla profilu, posiada 3 główne kategorie: Wytrzymałość
przekroju poprzecznego, stateczność elementu i odporność ogniowa, z odpowiednimi podkategoriami. Dla
każdej podkategorii są uwzględniane następujące informacje:







Przypadek, dla którego dokonywana jest weryfikacja
Punkt, w którym dokonywana jest weryfikacja — numer węzła siatki
Klasyfikacja przekroju
Właściwości efektywne przekroju (dla przekrojów klasy 4)
Właściwości dla elementów o zmiennym przekroju
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Interaktywna tabela optymalizacji
Główne cechy i korzyści:
 Szybka weryfikacja szczegółów obliczeń konstrukcji stalowej

Wprowadzono małą, ale bardzo pomocną zmianę w oknie sugerowane profile, które zawiera listę
podsumowania z głównymi rezultatami wymiarowania elementów stalowych, wraz z informacjami o
proponowanych przekrojach.
To okno stało się bardziej interaktywne, ze względu na możliwość kliknięcia na komórkę z wynikami, co
skutkuje otwarciem tabeli rezultatów dla wybranego elementu.
Tabela rezultatów jest otwierana na karcie zgodnie z kolumną, która została kliknięta.
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Nowe połączenia kratowe dla rur
Główne cechy i korzyści:
 Modelowanie nowych typów połączeń
 Wymiarowanie dla nowych typów połączeń

Advance Design 2020 umożliwia definicję i eksport do wymiarowania trzech nowych typów połączeń stalowych
za pomocą modułu BIM Designers Steel Connection:




Połączenie rur z blachą węzłową
Połączenie rur z blachą węzłową z 2 prętami wykratowania
Połączenie rur z blachą węzłową z 3 prętami wykratowania

Polecenie dla tworzenia nowych połączeń blachy węzłowej z jednym, dwoma lub trzema prętami (rury
prostokątne, kwadratowe lub okrągłe) można znaleźć w panelu Połączenia na Wstążce Obiekty.
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Parametry zdefiniowanego połączenia można znaleźć w oknie właściwości.

Po obliczeniach MES, nowe połączenia mogą być wymiarowane przy użyciu wbudowanego modułu BIM
Designers.
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Ulepszenia w module BIM Designers Połączenia stalowe
Główne cechy i korzyści:
 Weryfikacja normowa (Eurocode 3) dla połączeń prętów wykratowań o przekrojach rurowych
 Zwiększone możliwości modelowania podstawy słupa
 Łatwiejsza definicja parametrów połączenia
Szczegółowe informacje na temat zmian w module BIM Designers Steel Connection (uruchamianym w Advance
Design) można znaleźć w osobnym dokumencie dotyczącym nowości w modułach stalowych BIM Designers.
Poniżej znajdują się tylko krótkie informacje na temat wybranych głównych zmian.


Nowy typ połączenia - połączenie blach węzłowych dla stężeń z kształtowników zamkniętych

Nowy typ połączenia pozwala na weryfikację normową połączeń poprzez blachą węzłowych z jednym, dwoma
lub trzema stężeniami z rur okrągłych lub prostokątnych.



Zredukowana blacha podstawy - blacha zredukowana dla słupa z podpartego przegubowo.

Połączenie podstawy słupa zostało rozszerzone w celu zdefiniowania zredukowanej blachy podstawy (dla
połączeń przegubowych).
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Ulepszenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI)

Niektóre części okien dialogowych są przeprojektowywane w celu uproszczenia definiowania połączeń. Jedną z
tych zmian jest wprowadzenie nawigacji w formie drzewa, która wyświetla hierarchiczną listę komponentów, co
znacznie ułatwia nawigację i modyfikację parametrów.
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Nowe opcje i ulepszenia – Konstrukcje żelbetowe
Główne nowe opcje i ulepszenia są związane z projektowaniem żelbetu.
Ulepszenia dotyczące generacji raportów BIM Designers w środowisku Advance Design
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola nad generowaniem raportów z modułów BD
 Szybsze i łatwiejsze generowanie raportów
Advance Design 2020 wprowadził dodatkowe opcje dostępu do raportów z wynikami projektowymi z modułów
BIM Designers. Usprawnienia te umożliwiają lepszą kontrolę nad generowaniem raportów, a także szybsze i
łatwiejsze generowanie raportów.



Ustawianie parametrów raportów bezpośrednio z wstążki

Pierwsza zmiana to nowa opcja Ustawienia raportu dodana do zakłdaki Wymiarowanie w grupie Wyników.
Otwiera okno dialogowe, w którym definiuje się ustawienia domyślnie wygenerowanego raportu. Ustawienia
obejmują typ raportu (np. jeśli ma to być Raport szczegółowy), wybór rozdziałów, format pliku wyjściowego i
opcje zapisu pliku.
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Generowanie różnego rodzaju raportów bezpośrednio z wstążki

Zmieniono również listę opcji dostępnych po rozwinięciu polecenia Generuj raport. Istnieje nowe polecenie
Generuj raport do bezpośredniego generowania raportu domyślnego, polecenie Błędy do generowania raportu
z ostrzeżeniami i błędami oraz polecenie Kombinacje do szybkiego generowania raportu zawierającego listę
kombinacji obciążeń.

Eksport zbrojenia teoretycznego dla elementów powierzchniowych
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość wyeksportowania teoretycznego obszaru zbrojenia dla elementów powierzchniowych
do Revit®
 Pozwala na generowanie zbrojenia w płytach w programie Revit® przy użyciu modułu BIM
Designers Slab (Strop)

W Advance Design 2020, możliwości eksportowania są zwiększone przez eksport wyników z teoretycznym
zbrojeniem powierzchniowym dla elementów powierzchniowych poprzez Graitec BIM.
Eksport takich wyników jest możliwy po aktywowaniu opcji Eksportuj zbrojenie teoretyczne dostępne w zakładce
Graitec BIM w oknie dialogowym Opcje.
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Wyniki te mogą być następnie zaimportowane do programu Autodesk Revit®, dzięki czemu można je
wykorzystać do wygenerowania rzeczywistego zbrojenia za pomocą modułu BIM Designers Slab.

BIM Designers Ściany żelbetowe w AD
Główne cechy i korzyści:
 Analiza i generowanie zbrojenia dla ścian betonowych
 Analiza ścian nośnych i ścian usztywniających
 Analiza poszczególnych ścian oraz grup ścian
 Szczegółowe wyniki projektu, raporty i rysunki

Advance Design 2020 umożliwia szczegółową analizę i generowanie zbrojenia ścian betonowych dzięki
nowemu modułowi BIM Designers for Walls.
Dzięki nowemu modułowi BIM Designers możliwe jest zaprojektowanie ścian zbrojonych, pełniących funkcję
ścian nośnych lub ścian usztywniających. Ściany mogą być analizowane jako pojedyncze lub jako grupa ścian.
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Sposób pracy
Schemat pracy jest taki sam jak w przypadku innych elementów, które mogą być projektowane przy użyciu
programu BIM Designers (belki/ słupy/ fundamenty/ połączenia stalowe): ściany mogą być otwierane
bezpośrednio za pomocą zakładki Wymiarowanie lub mogą być eksportowane do samodzielnego modułu BIM
Designers za pomocą polecenia z menu kontekstowego.

Ściana modelowana w Advance Design musi spełniać kilka warunków, aby mogła być eksportowana/otwarta w
module BIM Designers Wall.
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Wymagane warunki:





Rodzaj elementu: element powierzchniowy zdefiniowany jako powłoka
Materiał: beton
Geometria: pionowy, prostokątny

Ściany, które mają być analizowane jako grupa, muszą należeć do tego samego systemu, w który aktywowana
jest opcja Grupa ścian:

Istnieje kilka warunków/zasad, które muszą być spełnione przez ściany, aby mogły być otwierane w module BIM
Designers Wall jako grupa:






Dopuszczalne są tylko kąty 90 stopni między dwoma przecinającymi się ścianami
Ściany muszą być umieszczone na tym samym poziomie
Ściana musi mieć ten sam typ zastosowania konstrukcyjnego (ściany nośne lub ścianki
usztywniające)
Ściany muszą być podzielone na linii przecięcia - oznacza to, że np. grupa w kształcie litery T musi
być modelowana z 3 ścianami zamiast 2.
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W zakładce Projektowanie wyświetlany jest system grupy z wszystkimi ścianami składowymi:

Jeśli system grupowy jest dwukrotnie kliknięty, grupa ścian zostanie otwarta. Jeśli ściana składowa jest kliknięta
dwukrotnie, wówczas pojedyncza ściana jest otwierana. Możliwe jest również korzystanie z menu
kontekstowego systemu grupy i zależy to od wybranego polecenia: albo grupa ścian jest otwarta (Open/Walls)
lub grupa ścian i wszystkie inne elementy istniejące w tym systemie.

Jeśli ściana jest zaznaczona w widoku CAD w zakładce Analiza i z menu kontekstowego funkcja Otwórz za
pomocą BIM Designers lub Eksportuj do BIM Designers jest używana, wówczas:




jeśli ta ściana nie należy do żadnej grupy - ta indywidualna ściana jest otwierana/eksportowana;
jeśli ściana ta należy do grupy ścian - cała grupa ścian zostanie otwarta/eksportowana.
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Rodzaj elementów konstrukcyjnych
Ponieważ wymagane są różne rodzaje weryfikacji i zbrojenia w zależności od zastosowania konstrukcyjnego
eksportowanej ściany (jeśli jest ona wykorzystywana do przenoszenia głównie obciążeń pionowych lub działa
jak ściana usztywniająca/ścinana), konieczne jest zachowanie spójnych danych podczas przesyłania danych.

W tym celu na liście właściwości konkretnego elementu powierzchniowego dostępny jest nowy parametr: Typ
ściany dla BD.

Może mieć 3 możliwe wartości:



Auto (domyślnie)
 ściana jest eksportowana jako Ściana usztywniająca, jeśli model zawiera przypadki
Obciążenia sejsmicznego
 ściana jest eksportowana jako Ściana, jeśli model nie zawiera przypadków obciążenia
sejsmicznego



Ściana usztywniająca
 ściana jest eksportowana jako Ściana usztywniająca (ścinana)



Ściana (nośna)
 ściana jest eksportowana jako Ściana, jeśli model nie zawiera przypadków obciążenia
sejsmicznego
 komunikat o błędzie (brak eksportu), jeżeli model zawiera przypadki obciążenia
sejsmicznego
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Przekazywanie obciążeń
Wysyłanie ściany jako Ściany nośnej lub ściany usztywniającej ma wpływ na przenoszone obciążenia. W obu
przypadkach źródłem danych o obciążeniu jest siła wypadkowa obliczona na dole ściany.
W przypadku Ścian usztywniających przenoszona jest siła wypadowa i jest ona bezpośrednio wykorzystywana
do projektowania;

W przypadku Ścian (nośnych) siła wypadkowa jest przekształcana w równoważne obciążenie trapezowe.

W przypadku grupy ścian, oprócz sił wypadkowych dla każdej ściany, eksportowana jest siła wypadkowa dla
grupy.

66

Co nowego Advance Design 2020
Wynikowe siły są przenoszone pomiędzy Advance Design i BD Wall z odpowiednim odwzorowaniem:
Do pojedynczych ścian:








N  N (pionowa siła osiowa)
Mz  Mz (moment zginający w płaszczyźnie ściany)
Mf  Mx (moment zginający poza płaszczyzną ściany)
Txy  Vx (siła ścinająca w płaszczyźnie ściany),
brak mapowania dla Tyz (siła ścinająca prostopadła do płaszczyzny ściany)
znaki sił zredukowanych (wypadkowych) mogą być takie same lub odwrócone, w zależności od
definicji osi lokalnej w ścianie.

Dla grupy ścian:







NZ/Grupa  N (pionowa siła osiowa)
MX/Grupa  MX (moment zginający wokół globalnej osi X)
MY/Grupa  MY (moment zginający wokół globalnej osi Y)
brak mapowania dla TX/Grupy i TY/Grupy (siły ścinające w kierunkach X i Y)
znaki są takie same w Advance Design i w module BD Wall, ponieważ globalny układ osi z AD
odpowiada globalnemu układowi osi w BD.

Obliczenia i wyniki
Moduł BD wspomaga obliczanie prętów zbrojeniowych zgodnie z Eurokodem 2 i 8 (z załącznikami krajowymi)
oraz amerykańskimi normami ACI i normami CSA.
Wyniki działania modułu zależą od typu ściany i tego, czy ściany są analizowane grupowo czy indywidualnie:


Zbrojenie 3D - dostępna dla obu typów ścian, dla pojedynczych ścian i grup ścian.
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Raporty - dostępne dla obu typów ścian, dla poszczególnych ścian i grupy ścian.



Wykresy - dostępne dla ścian nośnych.
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Krzywe interakcji - dostępne dla Ścian usztywniających.



Rysunki - dostępne dla poszczególnych ścian

Uwaga: Więcej informacji na temat możliwości modułu ściennego BIM Designers można znaleźć w osobnym
dokumencie What's New in BIM Designers.
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Główne ulepszenia modułów BD Żelbet
Główne cechy i korzyści:
 Nowe typy przekrojów prefabrykowanych dla belek
 Automatyczne dzielenie prętów do belek
 Projektowanie krótkich wsporników
 Ulepszenia w tabelach raportów

Szczegółowe informacje na temat zmian w modułach BIM Designers Concrete można znaleźć w osobnym
dokumencie dotyczącym nowości w BIM Designers 2020. Poniżej znajdziesz tylko krótkie informacje na temat
wybranych głównych zmian, szczególnie jeśli są one istotne podczas pracy nad środowiskiem Advance Design.



Belka - Nowe przekroje prefabrykowane

Dostępny jest zestaw nowych typów przekrojów dla belek prefabrykowanych:
Niesymetryczne,
Wcięcia,
Wsporniki i Płyty prefabrykowane. Wszystkie nowe typy przekrojów są w pełni obsługiwane pod względem
definicji geometrii, generowania zbrojenia i dokumentacji:
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Belka - Automatyczne dzielanie prętów

Nowa wersja oferuje możliwość weryfikacji maksymalnej długości prętów oraz możliwość automatycznego
rozdzielania prętów, które są zbyt długie.

Istnieją również trzy metody łączenia prętów dzielonych: przez spawanie, mechaniczne łącznik i zakład prętów.



Belka - pręty podłużne wzdłóż całej belki wieloprzęsłowej

Nowa wersja oferuje możliwość definiowania prętów podłużnych i przeciwskurczowych w sposób ciągły na całej
belce wieloprzęsłowej.



Belka - nowy typ geometrii: Wspornik Krótki

Dostępny jest nowy typ geometrii belki: Wspornik Krótki. Pozwala to na zaprojektowanie wspornika (krótkiego
wspornika) o stałej lub zmiennej wysokości zgodnie z normami EN 1992-1-1 lub ACI/CSA.
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Belka - ulepszenia w sprawozdaniach

Tabela weryfikacji ugięć jest teraz rozszerzona i podzielona na dwie tabele oraz zawiera więcej informacji i
wyników pośrednich.

Zrewidowano również tabele podsumowujące, aby pokazać wyniki tylko w odniesieniu do decydujących
przekrojów, tak aby były one teraz krótsze i bardziej przejrzyste.
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Nowe opcje i ulepszenia - Różne
Wykaz głównych nowych opcji i ulepszeń z innych dziedzin, a w szczególności z zakresu modelowania i
współpracy z innym oprogramowaniem.

Eksport danych z Advance Design do CS-STATIK
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość wykorzystania modelu Advance Design jako źródła dla CS-STATIK
 Możliwość współpracy na różnych poziomach modelowania (przy użyciu modelu opisowego lub
obliczeniowego)
Aby umożliwić pełniejszą współpracę pomiędzy modułami Advance Design i CS-Statik, w wersji 2020
wprowadzono bezpośrednie połączenie pomiędzy tymi dwoma systemami. Możliwe jest eksportowanie danych
z Advance Design zarówno z modelu opisowego, jak i analitycznego. W obu przypadkach jeden plik CSX jest
importowany do centrum projektowego CS-Statik.
Uwaga: Aby móc eksportować dane, na komputerze musi być zainstalowana wersja CS-Statik 2020.
W przypadku eksportu danych z modelu opisowego przesyłane są informacje dotyczące geometrii, przekrojów
poprzecznych, materiału oraz konfiguracji połączeń drewnianych.
W przypadku modelu analitycznego eksport obejmuje dodatkowo obciążenia wewnętrzne lub siły:





dla eksportowanych podpór - siły reakcji dla podstawy słupa;
dla eksportowanych belek i słupów - obciążeń zastępcze, które skutkują takimi samymi
odkształceniami i siłami wewnętrznymi (w tym obciążenia zewnętrzne, jak również obciążenia
generowane przez siły wewnętrzne, momenty i siły podporowe);
w przypadku połączeń drewnianych siły i momenty wewnętrzne połączonych belek lub ich siły
podporowe.

Eksport jest uruchamiany za pomocą nowego polecenia Export CSX, znajdującego się na zakładce BIM:

Należy pamiętać, że ten przycisk eksportu jest widoczny tylko wtedy, gdy lokalizacja jest ustawiona na Niemcy.
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Po naciśnięciu wybrane elementy lub cała struktura są eksportowane. Następnie uruchomiona zostaje aplikacja
CS-Statik.
Eksportowane są obiekty:








Fundamenty (punktowe, liniowe);
Słupy (beton, stal i drewno);
Belki (beton, stal i drewno);
Ściany (betonowe);
Połączenia drewniane;
Stropy betonowe (eksportowana jest tylko definicja CAD)

Szczegółowa prezentacja graficzna zwolnień na elementach liniowych
Główne cechy i korzyści:
 Łatwa identyfikacja graficzna dla zdefiniowanych zwolnień
 Bardziej precyzyjne symbole i opisy

Advance Design 2020 zapewnia nową metodę graficznej reprezentacji, aby móc łatwo rozróżnić zwolnienia dla
każdego kierunku.
Wybór typu symboli zwolnień następuje w oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania (ALT+X), na liście
symboli elementów liniowych:
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Dostępne są dwie opcje:



Zwolnienia (uproszczone)
Jest to poprzedni typ symboli; niezależnie od tego, w którym kierunku następuje zwolnienie,
wyświetlany jest ten sam symbol (okrąg 2D); dostarcza on informacji o istnieniu zwolnienia, a nie jego
dokładnej definicji.



Zwolnienia (szczegółowe)
Jest to nowy typ symboli; wyświetla kombinację 6 różnych symboli dla każdego końca, zgodnie ze
zdefiniowanymi zwolnieniami; dostarcza szczegółowych informacji o zwolnieniach w formie graficznej.
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Szczegółowe symbole dla uwolnień:
Rx

Okrąg 2D w płaszczyźnie YZ

Ry

Okrąg 2D w płaszczyźnie XZ

Rz

Koło 2D w płaszczyźnie XY

Tx

Ty

Tz

dwie linie równoległe do
kierunku X

dwie linie równoległe do
kierunku Y

dwie linie równoległe do
kierunku Z

W przypadku definiowania wielu zwolnień, symbole są wyświetlane jednocześnie na końcu pręta. Aby jeszcze
bardziej ułatwić rozróżnianie kierunków, przy wyborze elementu kolory symboli odpowiadają kolorom osi
lokalnej:

Dodatkowe ulepszenia wprowadza się również w opisie zwolnień. Opisy są teraz wyświetlane oddzielnie dla
każdego końca elementów liniowych, tuż nad zdefiniowanym zwolnieniem. Ponadto, w przypadku zwolnień
zdefiniowanych w więcej niż jednym kierunku lokalnym, tekst jest redukowany, aby nie powtarzać znaku R lub
T, na przykład Rxyz zamiast Rx Ry Rz.
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Współczynniki redukcji sztywności przekroju dla elementów liniowych
Główne cechy i korzyści:
 Pełna kontrola nad konstrukcją
 Analiza z wykorzystaniem zarysowanych odcinków elementów betonowych

Wcześniejsze wersje programu pozwalały na ręczne lub automatyczne zmniejszanie sztywności elementu
liniowego betonu poprzez modyfikację modułu Younga E, co skutkowało modyfikacją sztywności we wszystkich
kierunkach.
Advance Design 2020 pozwala na zdefiniowanie współczynników efektywnej sztywności na element, oddzielnie
dla 4 sztywności (osiowej, skrętnej oraz giętnej w dwóch płaszczyznach).
Ręczna redukcja sztywności elementu w danym kierunku może być przydatna do modelowania różnych
zachowań elementu, a redukcja momentów bezwładności przekroju pozwala na uwzględnienie zarysowania
elementów betonowych w obliczeniach statycznych niezależnie w wybranych kierunku.
Definicja współczynników redukcyjnych jest dostępna na liście właściwości betonowych elementów liniowych,
gdy właściwość typu Bezwładność przekroju zarysowanego jest ustawiona na Wartość wymuszoną.
Następnie na Współczynnik bezwładność przekroju dostępny jest przycisk do otwarcia nowego okna
dialogowego:

Nowe okno pozwala na zdefiniowanie efektywnej sztywności poprzez oddzielne wprowadzenie współczynników
redukcyjnych:






sztywność zginania na osi silnej (y);
sztywność zginania na osi słabej (z);
sztywność skrętna;
do sztywności osiowej.
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Wszystkie podane współczynniki muszą być > 0,0, a domyślnie są równe 1,0 (bez redukcji).

Ugięcie wsporników pod tym samym obciążeniem, ale sztywność
pionowa prawego wspornika jest zmniejszone o połowę.

Ulepszenia dla siatki osi
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość definiowania nazw osi Siatki przez użytkowników

Narzędzie do definiowania osi siatki zostało ulepszone w dziedzinie nazw osi.
Jedną z nowości jest możliwość używania przedrostków z automatycznym nazewnictwem osi (1, 2, 3 ...lub A, B,
C....), oddzielnie dla każdego kierunku. Prefiksy są definiowane na liście właściwości Siatki:
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Dowolny tekst może być użyty jako prefiks:

Kolejną nowością jest możliwość zmiany nazwy dowolnej osi.
W pierwszym kroku właściwość Rodzaj tekstu powinna być ustawiona na Użytkownika. Następnie, we
właściwości Definicja tekstu, można użyć przycisku do otwarcia okna dialogowego do zmiany nazwy osi:

W tym oknie dialogowym możemy zdefiniować nazwy dla każdej osi oddzielnie, używając dowolnego tekstu:
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Dodatkową nowością jest możliwość ukrycia ramki wokół opisu osi, oddzielnie dla każdego kierunku:

Aktualizacja bazy materiałowej drewna
Główne cechy i korzyści:
 Projektowanie konstrukcji drewnianych z wykorzystaniem parametrów materiałowych zgodnych z
najnowszymi normami
 Większa elastyczność w definiowaniu i wykorzystywaniu niestandardowego drewna do obliczeń

W nowej wersji Advance Design wprowadzono szereg zmian dotyczących materiałów drewnianych.



Aktualizacja biblioteki materiałów drzewnych do aktualnych wersji norm EN 338 i EN 14080

Lista dostępnych klas drewna oraz ich parametrów wytrzymałościowych została zmodyfikowana tak, aby była
zgodna z najnowszą wersją normy EN 338 (EN 338:2016 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości) oraz
normy EN 14080 (EN14080: 2013 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo i klejone drewno lite).
Zmiany dotyczyły trzech bibliotek:
EN 338 - 2016 (drewno miękkie), która obecnie zawiera:
 Klasy od C14 do C50 (wg. Tabela 1 - Klasy wytrzymałości drewna iglastego na podstawie prób
zginania)
 Klasy od T8 do T30 (wg. Tabela 2 - Klasy wytrzymałości drewna iglastego na podstawie prób
rozciągania)
EN 338 - 2016 (Hardwoods), która obecnie zawiera:
 Klasy od D18 do D50 (wg. Tabela 3 - Klasy wytrzymałości drewna twardego w oparciu o próby
zginania)
EN 14080 - 2013 (Glued woods), która teraz zawiera:
 Klasy od GL20h do GL36h (klasy wytrzymałości drewna klejonego warstwami jednorodnymi)
 Klasy od GL20c do GL36c (klasy wytrzymałości drewna klejonego warstwami niejodrodnymi)
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Modyfikacja określania wybranego modułu drewna

Przy projektowaniu elementów drewnianych zarówno parametry E0.05 jak i G0.05 (wartość 5% modułu
sprężystości i modułu sprężystości przy ścinaniu) nie są już wyznaczane przez silnik obliczeniowy, lecz
pobierane z bazy danych materiałowych. Jest to szczególnie przydatne przy obliczeniach z wykorzystaniem
niestandardowych rodzajów drewna.

W tym celu do bazy danych materiałów wprowadzono nowe kolumny dla E 0.05 i G 0.05

W przypadku materiałów drewnianych spełniających wymagania norm EN338:2016 i EN4080:2013 obie
wartości są zgodne z danymi z odpowiednich tabel normowych. Dla innych materiałów drewnianych istniejących
w bibliotekach, które nie są objęte normami EN14080 lub EN338, wartość E0,05 obliczono jako 2/3*E.0.mean
(średnia wartość modułu sprężystości), a wartość G0,05 jako 2/3*G0,05 (średnia wartość modułu sprężystości).

Zmiana w nazewnictwie niektórych opcji
Główne cechy i korzyści:
 Bardziej ujednolicona terminologia
Aby ujednolicić i umożliwić lepsze zrozumienie używanej terminologii, niektóre terminy i nazwy opcji używanych
w Advance Design zostały zmodyfikowane.
Zmiany te dotyczą głównie wybranych terminów angielskich, ale mogą być również widoczne we wszystkich
innych wersjach językowych programu.
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Przykłady zmian:





Pilot -> Przeglądarka projektów
Ściana wiatrowa -> Okładzina
Torsor -> Siła(-y) zredukowana(-e)

->

->

Łatwe wyświetlanie długości elementu
Główne cechy i korzyści:
 Bardzo szybki sposób na sprawdzenie długości elementu

Do listy dostępnych parametrów, które mogą być prezentowane w podpowiedzi, dodano długość elementów
liniowych. To małe, ale bardzo przydatne usprawnienie pozwala szybko i łatwo sprawdzić długość
modelowanych elementów liniowych.
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Aby skonfigurować rodzaj informacji wyświetlanych w podpowiedzi narzędzia (widocznej po najechaniu
kursorem na element), należy skorzystać z okna konfiguracji podpowiedzi narzędzia, otwartego za pomocą
małej ikony znajdującej się na dolnym pasku stanu.

W tym oknie można łatwo zdecydować, jaka powinna być zawartość etykiety narzędzia.

Możliwość wyświetlania wymiarów stopy na modelu
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość zaprezentowania bardziej wyczerpujących informacji na temat modelu w widoku
W celu zwiększenia możliwości prezentowania informacji o modelowanych elementach, dostępne są nowe
rodzaje adnotacji do wyświetlania wymiarów stóp.
Wymiary fundamentu są parametrami podpory i mogą być definiowane ręcznie lub mogą być aktualizowane
automatycznie (dzięki możliwości doboru wymiarów fundamentu za pomocą modułu BIM Designers Footing).
Dzięki możliwości wyświetlania adnotacji z wymiarami stopki, bardzo łatwo jest zobaczyć aktualne dane
geometryczne fundamentu.
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Aby wyświetlić wymiary podpór w widoku, w oknie Ustawienia wyświetlania (ALT+X) dodaj nową adnotację
dla podpór, a następnie wybierz jeden z dwóch nowych typów adnotacji z listy.

Dostępne są dwa rodzaje adnotacji:




Wymiary profilu (a x b x h) -> wyświetla wszystkie 3 wymiary stóp dla podpór punktowych
Wymiary profilu (a x b) -> wyświetla obie szerokości stóp dla podpór punktowych lub szerokość i
wysokość dla podpór liniowych

Możliwość wyboru okładzin według ich typów
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsza weryfikacja danych dla automatycznego Generatora obciążeń wiatrem
W oknie dialogowym wyboru elementów (ALT+S), w zakładce Rodzaj, istnieje nowa możliwość wyboru
Okładzin według typów. Rodzaj okadzin jest wykorzystywany do automatycznego generowania obciążeń od
wiatru.
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Nowe opcje ustawień jednostek projektu
Główne cechy i korzyści:
 Uproszczona prezentacja wyników w specyficznych przypadkach
Do okna dialogowego Definicja jednostek roboczych dodano dwie nowe opcje:
 Ukrywanie zer po kropce dziesiętnej
 Notacja naukowa dla wartości mniejszych niż wartość graniczna
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Jeżeli zaznaczona jest opcja ukrywania zer po kropce dziesiętnej, to wszystkie wartości bez części dziesiętnej
są prezentowane bez zer po znaku dziesiętnym (na przykład: 25.00  25). Opcja ta ma wpływ tylko na wyniki
wyświetlane w podglądzie.
Jeżeli zaznaczona jest opcja wyświetlania notacji naukowej dla wartości mniejszych niż zdefiniowany limit,
wówczas można wybrać wartość graniczną z listy. Następnie wartości, które są mniejsze niż wartość graniczna
są przedstawiane w notacji naukowej (lub przykładzie: 0.000025 -> 2.5e-005).

Kontrola przemieszczeń kondygnacji dla kombinacji obciążeń sejsmicznych SLS
zgodnie z rumuńskim kodem P100-2013
Główne cechy i korzyści:
 Pełniejsza weryfikacja sejsmiczna dla Rumunii

Advance Design 2020 pozwala teraz na wykonywanie kontroli przemieszczeń poziomych kondygnacji zgodnie
z rumuńską normą P100-2013 również dla kombinacji SLS dla sejsmiki.
W tym celu dodano nowy typ do listy dostępnych typów kombinacji obciążeń: ASLS.

Ponieważ rumuńskie kombinacje wg normy CRO-2012 nie oferują możliwości tworzenia kombinacji SLS z
komponentem sejsmicznym (nawet gdy są wymagane przez normę sejsmiczną P100-2013), takie kombinacje
muszą być zdefiniowane ręcznie. Kombinacje te mogą być teraz deklarowane jako typ ASLS, co pozwala na
wykorzystanie ich do kontroli przemieszczeń kondygnacji.
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Różne ulepszenia i korekty
Advance Design 2020 przynosi wiele ulepszeń i poprawek. Poniżej znajduje się krótki opis najbardziej
zauważalnych korekt, które wybraliśmy:
Wybrane poprawki:



Polecenia dodane do 'szybkiego startu' nie są już tracone po ponownym uruchomieniu programu.
(#16723)



Adnotacje związane ze zwolneniami dla wybranych elementów powierzchniowych są teraz
wyświetlane bez żadnych problemów (#18125);



Wartości limitów min i maksymalnych dla współczynników wytrzymałości/stabilności pracy,
wyświetlane w oknie dialogowym Założenia dla konstrukcji stalowej - zakładka Optymalizacja, są
teraz sprawdzane, aby uniknąć wprowadzania większej wartości dla limitu min niż wartość
wprowadzona dla limitu maksymalnego. (#18741);



W przypadku belek zmiennych k crit w projektowaniu drewna obliczane jest teraz wzdłuż całej
rozpiętości belki, a nie tylko raz dla danego odcinka, jak poprzednio. (#18807)



Obraz w oknie dialogowym Wyboczenie dla projektowania drewna został zmodyfikowany, aby
uniknąć wprowadzania w błąd konwencji osi (#18611);



Wprowadzono ulepszenia w kwestii wpływu lokalnych układów współrzędnych na ściany w
odniesieniu do wartości sił wypadkowych (torsor) dla grupy ścian (#18492);



W przypadku raportów, edycja rozmiaru jest dostępna dla okna w Masy > Kombinacje (przycisk
Wybierz przypadki) z listy właściwości Przypadki Analizy modalnej (#18644)



Informacja, że element liniowy (belka lub kolumna RC) jest ustawiony jako "główny element
sejsmiczny", może być teraz eksportowana do modułów Graitec BIM Designers. (#18148)



Projektowanie stali z efektami drugiego rzędu (analiza nieliniowa skręcania skrępowanego) jest teraz
możliwa również dla wybranych norm projektowych stali AISC/CSA.
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