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Witamy w Advance Design Moduły wymiarujące 2021.1
GRAITEC ma wielką przyjemność zaprezentować najnowszą wersję modułów wymiarujących Advance Design
2021.1.

Moduły GRAITEC Advance Design (wcześniej znane jako moduły Advance BIM Designers) to zbiór
zaawansowanych aplikacji do automatyzacji projektowania, mających na celu uszczegółowienie procesów BIM i
stworzenie dokumentacji technicznej.
Niniejsza aktualizacja 1 do wersji 2021 modułów wymiarujących Advance Design została wzbogacona o nowe
funkcje i ulepszenia o dużych korzyściach dla użytkownika. Jest on sformułowany wokół kilku głównych
tematów:



Wydajność - zwiększenie szybkości ładowania, obliczeń i generowania rysunków.



Ulepszenia w zakresie łatwości obsługi - łatwiejsze wprowadzanie danych dzięki przejrzystemu
interfejsowi do parametrów zbrojenia oraz dzięki usprawnieniom w prezentacji widoków.



Ulepszenia wymagane przez użytkowników - zmiany ważne w codziennej pracy, jak przedstawienie
większej ilości wyników w panelu wyników, możliwość zastosowania podwójnych kątowników dla
połączeń blach węzłowych lub obliczenia zgodnie ze słowackimi załącznikami krajowymi do Eurokodu



Ulepszenia w rysunkach połączeń stalowych - łatwiejsza i szybsza modyfikacja rysunków dla
połączeń stalowych

Ta wersja modułów wymiarujących zawiera również wiele mniejszych usprawnień i poprawek wynikających z
informacji zwrotnych otrzymanych od tysięcy użytkowników na całym świecie, a także dużą liczbę korekt
znanych problemów.
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Nowe opcje i ulepszenia - Ogólne
Aktualizacja 1 do modułów Advance Design 2021 wnosi wiele nowości i ulepszeń do żelbetowych i stalowych
modułów wymiarujących.Poniżej znajduje się lista głównych ogólnych nowych opcji i ulepszeń, które są wspólne
dla wszystkich modułów Advance Design.

Ujednolicenie nazw produktów
Główne cechy i korzyści:
 Jednolita nazwa modułów działających w środowisku Advance Design
W celu zwiększenia spójności portfolio oprogramowania i ułatwienia zrozumienia przez użytkowników,
GRAITEC kontynuuje ujednolicanienazwy produktów. Dlatego też, w wersji 2021.1, Moduły Advance BIM
Designer są przemianowane na moduły wymiarujące Advance Design.
Moduły wymiarujące

Na przykład, dawny moduł Advance BIM Designers RC Footing jest teraz nazywany po prostu modułem
Advance Design RC Footing.
Zasada ta odnosi się również do nazw wszystkich modułów działających jako samodzielne, które są teraz
nazywane:
o
o
o
o
o

Advance Design RC Beam
Advance Design RC Column
Advance Design RC Footing
Advance Design RC Wall
Advance Design Steel Connection

W związku z tym wszystkie powiązane nazwy folderów, wiadomości, poleceń, grafiki lub ikon zostały
odpowiednio zmienione.

Uwaga: Ta zmiana nie ma wpływu na żadną funkcjonalność ani zachowanie oprogramowania.

Poprawa szybkości
Główne cechy i korzyści:
 Duży wzrost komfortu pracy.
 Znaczne skrócenie czasu generowania rysunków.
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych wraz z tą aktualizacją modułów projektowych jest wzrost
wydajności.Dzięki optymalizacji w wielu obszarach, znacznie zmniejszono czas uruchamiania modułów,
ładowania projektów, obliczeń, a przede wszystkim generowania rysunków.
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Operacje takie jak otwieranie modułu, ładowanie projektu lub obliczenia są 2 razy szybsze niż w wersji
2021.Wzrost prędkości jest jeszcze większy w przypadku generowania rysunków.Wszystko to sprawia, że
codzienna praca, szczególnie przy częstym generowaniu rysunków, jest znacznie bardziej efektywna.
Porównajmy czasy ładowania projektu, obliczeń i generowania rysunku dla 2 przykładów.
Przykład 1 - belka jednoprzęsłowa

2020
2021
2021.1

Ładowanie
3s
2s
1s

Obliczenia
3s
3s
1s

Rysunek
10 s
6s
2s

Obliczenia
7s
6s
3s

Rysunek
29 s
14 s
5s

Przykład 2 - złożona belka 4-przęsłowa

2020
2021
2021.1

Ładowanie
10 s
4s
2s

Uwaga: Czas jest uzależniony od wydajności komputera.

Wprowadzono również kilka innych usprawnień mających na celu dalsze zwiększenie komfortu pracy. Jednym z
nich jest optymalizacja mechanizmu odświeżania widoku, dzięki której przejście między różnymi oknami jest
teraz bardzo płynne.
Kolejnym usprawnieniem związanym z rysunkiem, zwiększającym komfort pracy, jest automatyczna szybka
aktualizacja istniejącego rysunku. Oznacza to, że dla elementu, dla którego rysunek został już wygenerowany,
po każdej zmianie elementu (np. zmiana zbrojenia w wyniku przeliczenia) i po przejściu z powrotem na rysunek
regenerowane są tylko zmienione elementy. Oznacza to, że zmieniony rysunek jest dostępny niemal
natychmiast.

Komendy do otwierania/przywracania/czyszczenia folderu danych użytkownika
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola nad lokalizacją plików konfiguracyjnych
Do menu Plik została dodana nowa grupa Foldery Użytkownika, która jest dostępna po uruchomieniu
modułów projektowych jako samodzielnej aplikacji. Zawiera trzy nowe polecenia, które są używane do
zarządzania zawartością folderu użytkownika - folder na dysku, który zawiera ustawienia i szablony używane
przez moduły projektowe.
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Są trzy polecenia:
o

Otwórz Folder Użytkownika
Po prostu otwiera Folder użytkownika w Eksploratorze (C:Nazwa użytkownika>Design
modules021.1).Jest to bardzo przydatne, ponieważ foldery użytkownika są domyślnie ukryte przez
system Windows.

o

Przywracanie ustawień domyślnych
Polecenie to przywraca cały folder do stanu, jaki był po instalacji programu. W ten sposób wszystkie
ustawienia i szablony są przywracane do stanu domyślnego. Poprzednia zawartość Folderu
Użytkownika zostaje zapisana i jest dostępna w folderze z dopiskiem _Backup i datą kopii w nazwie.

o

Wyczyść folder użytkownika
Ponieważ zarchiwizowane foldery zajmują dużo miejsca na dysku, możemy użyć tego polecenia do
usunięcia wszystkich zarchiwizowanych folderów użytkownika (z _Backup w nazwie). Pozostaje tylko
aktualny folder użytkownika.

Lokalizacja dla Słowacji
Główne cechy i korzyści:
 Ustawienia i obliczenia dla rynku słowackiego.
Lokalizację dla Słowacji można teraz wybrać za pomocą ustawień lokalizacji modułów wymiarujących Advance
Design:

7

Co nowego w Modułach Advance Design 2021.1

Wybór kraju ma wpływ na używane bazy danych (baza danych gruntów, baza danych prętów zbrojeniowych,
baza danych siatek zbrojeniowych), szablony (szablony raportów, szablony rysunków) i inne ogólne ustawienia
(jak waluta czy jednostki).
W przypadku wyboru słowackich krajowych załączników do norm, wówczas ustawienia projektowe i obliczenia
są zgodne z przepisami z odpowiednich załączników do Eurokodu (jak STN EN1992-1-1/NA dla obliczeń
żelbetu).

Ulepszenia w zakresie eksportu obciążeń do programu Excel
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsza edycja wartości obciążeń przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel.
Podczas eksportu listy z obciążeń do programu Excel, wartości w komórkach nie zawierają już jednostek, a
jedynie wartości. Jednostki są teraz wyświetlane w nagłówkach kolumn. Zmiana ta znacznie ułatwia edycję
wartości obciążenia za pomocą arkusza Excel.

Zmniejszenie alokacji pamięci
Główne cechy i korzyści:
 Zmniejszenie ilość wykorzystywanej pamięci komputera
W przypadku projektów z dużą liczbą kombinacji obciążeń, szczególnie w przypadku projektów z grupą
fundamentów, znacznie zmniejszono ilość wykorzystywanej pamięci komputera. Optymalizacja ta znacznie
ułatwia analizę projektów zawierających wiele tysięcy kombinacji obciążeń.
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Dodawanie wymiarów użytkownika do rysunków
Główne cechy i korzyści:
 Zwiększenie możliwości edycji rysunków poprzez dodanie linii wymiarowych użytkownika.
Podczas edycji rysunków, w menu kontekstowym dostępne są dwa nowe polecenia:Zmierzyć odległość i
dodaj wymiar.

Polecenie Zmierz odległość umożliwia szybkie i łatwe zmierzenie odległości między dowolnymi dwoma
punktami na rysunku.Podczas pomiaru można włączyć lub wyłączyć tryb orto i wybrać typ jednostek - skalę
modelu lub skalę papieru.

Polecenie Dodaj wymiar umożliwia szybkie i łatwe dodawanie linii wymiarowej między dowolnymi dwoma
punktami na rysunku.Linie te są generowane w skali modelu, przy użyciu tego samego stylu co inne linie
wymiarowe. Ponadto jeśli linia wymiarowa jest tworzona w trybie orto i oba zmierzone punkty nie znajdują się
na tej samej linii poziomej lub pionowej, można dodatkowo wybrać, czy ma być pokazywany poziomy czy
pionowy komponent odległości między tymi punktami.
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Nowe opcje i ulepszenia - Moduły żelbetowe
Aktualizacja 1 modułów wymiarujących Advance Design 2021 wnosi wiele nowych opcji i ulepszeń do modułów
żelbetowych.Poniżej znajduje się lista głównych nowych opcji i ulepszeń.

Poprawki do widoków
Główne cechy i korzyści:
 Nowe opcje ułatwiające wyświetlanie modelu i zbrojenia

W celu ułatwienia codziennej pracy wprowadzono pewne usprawnienia w graficznej prezentacji widoków, w tym
możliwość ukrycia deskowania w widokach 3D oraz możliwość zmiany trybu renderowania na widokach 3D.


Nowe polecenie Pokaż/Ukryj szalunek jest dostępne na szybkim panelu poleceń w widokach 3D.

Pozwala to na szybkie ukrycie szalunku elementu, co jest szczególnie przydatne przy weryfikacji
generowanego zbrojenia.

Deskowanie jest widoczne Deskowanie jest ukryte


Nowa komenda trybu renderowania dostępna jest na panelu szybkiego dostępu widoków. W
przypadku widoków 2D zastąpił on "Realistyczny tryb renderowania", natomiast w przypadku widoków
3D dostępne są oba tryby.

Ten tryb renderowania płaskiego sprawia, że widoki zbrojenia są wyraźniejsze.

10

Co nowego w Modułach Advance Design 2021.1

Usprawnienia w zakresie wyświetlania obciążeń
Główne cechy i korzyści:
 Bardziej czytelne i konfigurowalne wyświetlanie obciążeń.
Mechanizm wyświetlania obciążeń na widokach został znacznie ulepszony. Wśród wielu ulepszeń można
wymienić następujące:


Nowa opcja Rozmieść obciążenia na warstwach jest dostępna na panelu szybkiego sterowania na
widokach modułów RC Beam i RC Wall.

Pozwala on na wybór jednego z dwóch trybów wyświetlania:
o

Obciążenia na jednym poziomie:

o

Obciążenia na wielu poziomach:
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Obciążenia naziomu mogą być teraz wyświetlane na elewacji i widoku 3D modułu fundamentowego RC



Dwukrotne kliknięcie na obciążenie w widoku otwiera określone okno dialogowe do definiowania
obciążeń.



Automatyczne ukrywanie nakładających się etykiet obciążeń, co może zwiększyć przejrzystość
widoków, szczególnie podczas ich powiększania.

Zoom in

12

Zoom out



Możliwość ukrywania obciążeń przez kryteria wartości obciążenia dzięki dwóm nowym opcjom w oknie
dialogowym Ustawienia widoczności. Nowe opcje przełączają widoczność obciążeń punktualnych i
rozłożonych oddzielnie, na podstawie określonego progu intensywności. Jest to szczególnie przydatne
do graficznego przeglądania obciążeń dla elementów importowanych z modelu FEM, gdy może istnieć
wiele przypadków obciążenia, dla których poszczególne siły są niewielkie/nieznaczące.



Nowa opcja Ukryj jednostki obciążeń w oknie dialogowym Ustawienia widoczności, która przełącza
widoczność jednostek etykiet obciążenia.
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Zmiany w oknie parametrów zbrojenia
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsze wprowadzanie założeń obliczeniowych z przejrzystym interfejsem.
Układ okien dialogowych Parametry zbrojenia został zaktualizowany dla modułów RC Column, RC Wall i RC
Footing.Teraz ma taki sam układ jak na przykład okna dialogowe geometrii, co oznacza, że wybór opcji
głównych znajduje się w menu drzewa po lewej stronie, środkowa część służy do wprowadzania parametrów,
podczas gdy obrazy objaśniające znajdują się po prawej stronie. Dzięki temu definiowanie i zmiana parametrów
jest łatwiejsza i szybsza.
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Ulepszenia w oknie rezultatów
Główne cechy i korzyści:
 Zwiększ kontrolę nad wynikami, wyświetlając więcej rezultatów w panelu Informacje

Zawartość panelu informacyjnego dla modułu Rc Beam, RC Column i RC Footing została uzupełniona o
dodatkowe typy wyników.
RC Beam
 Nowa kolumna do prezentacji powierzchni zbrojenia minimalnego.
 Pojedynczy wiersz z wynikami dla górnego zbrojenia podłużnego dla przekroju krytycznego został
podzielony na trzy nowe linie:
o
o
o

Podłużne górne lewe - wyniki dla górnego zbrojenia podłużnego na lewej podporze
Podłużne górne prawe - wyniki dla górnego zbrojenia podłużnego na prawej podporze
Podłużne górne krytyczne - wyniki dla górnego zbrojenia podłużnego w punkcie, w którym
teoretyczna powierzchnia zbrojenia jest maksymalna. Ten wiersz jest wyświetlany tylko wtedy,
gdy punkt krytyczny nie znajduje się na lewej lub prawej podporze.

RC Column
 Zestaw parametrów wyboczeniowych dla dwóch prostopadłych kierunków (XOZ, YOZ). Parametry
wyboczeniowe są prezentowane w trzech nowych liniach:
o
o
o


Współczynnik wyboczenia
Długość wyboczeniowa
Smukłość

Pojedynczy wiersz z wynikami dla zbrojenia podłużnego dla przekroju krytycznego (znajdującego się na
górze lub na dole) został zastąpiony dwoma oddzielnymi wierszami:
o
o

Podłużne - węzeł górny - dane do obliczania zbrojenia w górnej części słupa
Podłużne - węzeł dolny - dane do obliczania zbrojenia w dolnej części słupa

RC Footing
 Nowy wiersz Przebicie, który pokazuje wyniki weryfikacji przebicia dla kombinacji krytycznej.
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Słup żelbetowy - usprawnienie definicji strzemion wielociętych
Główne cechy i korzyści:
 Pełna kontrola nad wyborem układu zbrojenia poprzecznego w obu kierunkach słupa.
W celu umożliwienia wyboru dowolnego układu prętów poprzecznych w przekroju prostokątnym i kwadratowym,
zmodyfikowano mechanizm konfigurowania takich prętów. Dzięki tym różnym rodzajom konfiguracji wielu
strzemion możliwa jest oddzielna edycja dla obu kierunków.
Wybór konfiguracji jest dostępny w oknie Edytuj zbrojenie na karcie Zbrojenie poprzeczne.

Na liście Konfiguracja dostępna jest nowa opcja Strzemiona wielocięte. Można to wybrać, gdy na co najmniej
jednej ze stron znajdują się 4 lub więcej prętów podłużnych.Po wybraniu opcji, za pomocą list Wzdłuż a i
Wzdłuż b (listy do wyboru typu prętów poprzecznych dla danego kierunku) możemy uzyskać jeden z pięciu
możliwych przypadków dla każdego kierunku:
o
o
o
o
o

Brak dodatkowych prętów poprzecznych (Brak)
Strzemiona
Szpilki
Strzemiona
Strzemiona wielocięte

Szpilki i strzemiona można zdefiniować, jeśli istnieją 3 lub więcej prętów podłużnych, podczas gdy strzemiona i
strzemiona wielocięte można zdefiniować, jeśli istnieją 4 lub więcej prętów podłużnych.W przypadku, jeśli
strzemiona wielocięte są zaznaczone w jednym z kierunków, nie jest możliwe, aby wybrać je w drugim kierunku.
Dzięki tej parametryzacji możliwe jest łatwe ustawienie różnych konfiguracji dla obu kierunków. Zobacz przykład
z możliwych pięciu konfiguracji dla jednego z kierunków, w przypadku 4 prętów podłużnych:
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Uwaga: Jeśli zbrojenie zostało wcześniej obliczone, zaleca się uruchomienie weryfikacji po zmodyfikowaniu zbrojenia w
oknie Edytuj zbrojenie, aby sprawdzić, czy nowa konfiguracja zbrojenia poprzecznego spełnia warunki ścinania.

Belka żelbetowa - Nowe style rysowania dla belek wieloprzęsłowych
Główne cechy i korzyści:
 Szybkie i łatwe generowanie rysunków dla całych belek wieloprzęsłowych.
Podczas generowania rysunków dla belek wieloprzęsłowych nowe szablony mogą być teraz używane do
prezentacji całej belki na jednym arkuszu.W tym celu do listy istniejących dodano trzy nowe style, różniące się
liczbą przekrojów generowanych dla każdego przęsła. Aby lepiej odróżnić style, do nazwy wcześniej
istniejących stylów dodano notatkę "na przęsło".

Uwaga: Liczba i nazewnictwo dostępnych stylów rysowania zależy od lokalizacji.
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Na liście właściwości arkusza dodano trzy nowe opcje konfigurowania nowych szablonów dla belek
wieloprzęsłowych.

Uwaga: Aby utworzyć własny styl belek wieloprzęsłowych i udostępnić powyższe właściwości, należy najpierw przygotować
przykład z belką jednoprzęsłową.

Opcja Powiel przekroje zdefiniowane w stylu dla wszystkich przęseł jest używana podczas procesu
zastosowania stylu rysowania. Jeśli jest zaznaczona, wszystkie zdefiniowane przekroje dla belki
jednoprzęsłowej zostaną wygenerowane dla wszystkich przęseł w modelu.
Pozostałe dwie opcje (Automatyczne wyrównanie... i Automatyczne rozmieszczanie...) służą do decydowania o
sposobie umieszczania przekrojów na całej długości belki. Wyrównywanie przekrojów w 1 wierszu może być
przydatne, gdy liczba przekrojów i liczba przęseł jest stosunkowo mała (zdjęcie po lewej stronie poniżej),
podczas gdy rozmieszczanie przęseł w kilku liniach jest domyślną metodą użyteczną szczególnie w przypadku
wielu przekrojów i przęseł (po prawej stronie poniżej).
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Fundament żelbetowy - Nowe opcje dla ław fundamentowych (dla Polski)
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość weryfikacji ław betonowych (niezbrojonych).
W przypadku wyboru polskiego załącznika do EC2 dostępna jest nowa opcja obliczeń dla betonu
niezbrojonego.

Po włączeniu tej opcji, ława jest uważana za niezbrojoną.Ten rodzaj fundamentu jest czasami używany przy
projektowaniu fundamentów pod ściany murowane.
Podczas obliczeń sprawdza się, czy wysokość ławy jest większa niż minimalna wysokość, która pozwoliłaby na
przeniesienie obciążeń poprzez samą nośność betonu (przy ścinaniu i zginaniu)
Jeśli wysokość fundamentu jest mniejsza niż jest to konieczne, wyświetlane jest odpowiednie ostrzeżenie, które
sugeruje zwiększenie wysokości fundamentu lub zmianę obliczeń na ławę zbrojoną.
Dla tego typu fundamentu pod ścianą jest generowany tylko konstrukcyjny kosz zbrojeniowy (to samo koszyk
zbrojenie jest generowane dla opcji Oblicz i Zbrojenie konstrukcyjne).
W przypadku optymalizacji kształtu obliczona wysokość jest zwiększana, jeśli zdefiniowana wysokość jest
mniejsza.
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Uaktualnione szablony elementów i style rysunków dla Polski
Główne cechy i korzyści:
 Lepsze dostosowanie do polskiego rynku.
Zaktualizowane szablony elementów i nowe szablony rysunków są dostępne dla lokalizacji w Polsce.
Istniejące szablony modułu Beam, Column i Footing zostały zaktualizowane, aby lepiej pasowały do
parametrów domyślnych dla polskiego rynku. Ponadto dostępne są nowe szablony do ławy fundamentowej –
jeden do betonowych i jeden do zbrojonych ław fundamentowych.
Lista szablonów rysunków została zaktualizowana i zawiera teraz oddzielne szablony rysunków dwt do
generowania rysunków kolorowych lub czarno-białych.

19

Co nowego w Modułach Advance Design 2021.1

Różne ulepszenia
Aktualizacja 1 do modułów Advance Design 2021 zawiera również wiele innych ulepszeń i poprawek błędów.
Poniżej znajduje się lista wybranych ulepszeń.
o

RC footing - nazwy warstw gruntów w widoku elewacji
Aby ułatwić sprawdzanie rodzajów zdefiniowanych warstw gleby, nazwy użytych gleb zostały dodane w
widoku elewacji fundamentu.
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o

Aktualizacja kanadyjskiej normy żelbetowej
Przy wyborze kanadyjskiego normy żelbetowej CSA, obliczenia projektowe są teraz wykonywane przy
użyciu przepisów z najnowszej wersji normy (CSA 23.3-19).

o

Pasek postępu podczas procesu rozmieszczania zbrojenia konstrukcyjnego
Podczas uruchamiania generowania zbrojenia konstrukcyjnego (za pomocą polecenia Zbrojenie
konstrukcyjne) widoczny jest pasek postępu podczas procesu generowania, który pomaga śledzić
postęp dla dużych i złożonych modeli.

o

RC Wall — szczegółowe raporty dotyczące lokalizacji w USA/CAN
Szczegółowe raporty obliczeniowe są teraz dostępne do obliczeń w module WALL zgodnie z
kanadyjską normą CSA lub amerykańską normą ACI.

o

Poprawa weryfikacji ogniowej dla słupów
Podczas weryfikacji pożarowej zgodnie z Eurokodem, w przypadku, gdy dostępne są kombinacje SLS
FQ, obliczeniowa siła osiowa w warunkach pożarowych (NEd,fi) jest pobierana z obwiedni kombinacji
SLS FQ.W przypadku braku kombinacji SLS FQ, wartość obliczeniowa obciążenia osiowego ze
współczynnikiem redukcji 0,7 jest stosowana jak poprzednio.

o

Usprawnienia w automatycznym doborze prętów podłużnych dla słupów
Mechanizm automatycznego wyboru rzeczywistego zbrojenia w słupach został teraz ulepszony, a jedną
ze zmian jest to, że średnica prętów podłużnych jest teraz przeszukiwana, zaczynając od najmniejszych
średnic dostępnych prętów, gdy opcja Wymuś rozstaw maksymalny, dostępna w oknie Parametry
zbrojenia, jest wyłączona.
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o

Rozszerzenie wykazu średnic prętów zbrojeniowych dla Polski
W celu umożliwienia obliczenia rzeczywistego zbrojenia z zastosowaniem średnic zbrojenia
stosowanych w praktyce na rynku polskim, do wykazu średnic prętów zbrojeniowych dodano nowe
średnice (18, 22, 28 i 35). Dostępne są nowe średnice dla projektów o lokalizacji ustawionej na Polskę.

o

Dodatkowe informacje dotyczące zbrojenia poprzecznego dla słupów
W oknie edycji zbrojenia dla modułu słupa żelbetowego w liście pakietów ustawia się dwa nowe
parametry zbrojenia poprzecznego:Długość pakietu i pozostała odległość. Oba parametry są obliczane
automatycznie i są tylko do odczytu i są używane do pomocy w edycji/tworzeniu pakietów. Długość
pakietu pokazuje długość aktualnego pakietu, obliczoną jako (Lsup - Linf). Pozostała odległość
pokazuje odległość do ponad zdefiniowanego pakietu, obliczoną jako (Wysokość słupa - Lsup).
Ponadto udoskonalono mechanizm ponownego obliczania dolnego odsunięcia (Linf).

22

Co nowego w Modułach Advance Design 2021.1

Nowe opcje i ulepszenia - Moduł połączeń stalowych
Aktualizacja 1 modułów Advance Design 2021 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu Advance
Design Steel Connection.Poniżej znajduje się lista głównych nowych opcji i ulepszeń.

Blacha węzłowa - Przekroje z podwójnych kątowników w stężeniach
Główne cechy i korzyści:
 Dostępne są nowe konfiguracje z przekroju o podwójnym kątowniku
 Dostępne w Advance Design i aplikacji samodzielnej
Aktualizacja wersji 2021.1 Advance Design Steel Connection oferuje nową konfigurację połączenia przez
Blachę Węzłową - z podwójnego kątownika dla jednej, dwóch lub trzech przekątnych.
W przypadku konfiguracji w Advance Design połączenia z blachy węzłowej z krzyżulcami dwugałęziowymi
należy wspomnieć o kilku aspektach:





Przekątna musi być przekrojem złożonym z kątowników (przekroje L)
Kątowniki muszą być ustawione z ramionami do sibie w układzie symetrycznym
Kątowniki muszą być identyczne
Przekroje muszą być wybrane z dostępnych katalogów

Dla wersji modułu niezależnego Advance Design Steel Connection dostępna jest opcja tworzenia przekroju z
podwójnego kątownika dla przekątnych, w zdefiniowanych są elementach konstrukcyjnych.
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Ta nowa opcja daje możliwość wielu konfiguracji połączenia - każda przekątna może mieć inny przekrój.

Blacha Podstawy Słupów Rurowych - Obliczenia obwiedniami
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość obliczeń tylko dla kombinacji, które spełniają wcześniej określone kryteria obwiedni
 Przyspieszenie czasu obliczania
 Skondensowany rozdział dotyczący kombinacji (raport szczegółowy)
Począwszy od wersji 2021.1, moduł połączeń stalowych oferuje możliwość wyboru, czy obliczenia wykonywane
są przy użyciu wszystkich kombinacji, czy też obwiedni opracowanych przy użyciu tych kombinacji. W chwili
obecnej możliwość ta jest dostępna dla Blachy Podstawy Słupa Rurowego.
Możliwość wyboru sposobu wykorzystania kombinacji w obliczeniach jest dostępna w Założeniach
Projektowych:
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Ta opcja wpływa na zachowanie podczas procesu obliczania w następujący sposób:
 W przypadku kombinacji ustawionych na "Wszystkie" Advance Design Steel Connection używa
wszystkich kombinacji wygenerowanych do projektowania połączenia.
o Przykład: Blacha Podstawu dla słupa rurowego o przekroju SHS 350x9 - obliczenia
wykonywane są przy użyciu "wszystkich" kombinacji i w raporcie wymienione one są wszystkie.

W bieżącym przykładzie liczba kombinacji wynosi 181. W związku z tym połowa raportu to tabela zawierająca
wszystkie kombinacje. Ponadto czas obliczania jest znacznie dłuższy ze względu na liczbę kombinacji.


Dla kombinacji ustawionych jako "Obwiednie" moduł obliczy połączenie używając tylko niektórych z
kombinacji, które spełniają pewne kryteria.
o Kryteria używane do wyboru tylko części kombinacji są następujące:
Max(N)/ Min(N)– zapewnia kombinację zawierającą maksymalną/minimalną siłę osiową (siłę
pionową) od podstawy słupa.
Max(Vy)/ Min(Vy)– zapewnia kombinację zawierającą maksymalną/minimalną siłę ścinającą (siłę
poprzeczną) na osi y od podstawy słupa.
Max(Vz)/ Min(Vz) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalną/minimalną siłę ścinającą
(siłę poprzeczną) na osi z od podstawy słupa.
Max(My)/ Min(My)– zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny / minimalny moment
zginający wokół osi y od podstawy słupa.
Max(Mz)/ Min(Mz)– zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny/minimalny moment
zginający wokół osi z od podstawy słupa.
Max(Mt)/ Min(Mt)– zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny / minimalny moment
skręcający.
Max(Vy+Vz) - zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy sił ścinających
w obu kierunkach: .√𝐕𝐲 𝟐 + 𝐕𝐳 𝟐
Max(My+Mz) - zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy momentów
zginających w obu kierunkach.

Na podstawie tych kryteriów moduł Advance Design Steel Connection wybiera kombinacje zgodne z co
najmniej jednym kryterium i projektuje połączenie na podstawie wybranych kombinacji.
Czas obliczeń skraca się, a raport jest znacznie bardziej kompaktowy, ponieważ zostaną wyświetlone tylko
wybrane kombinacje.
o

Na przykład Blacha Podstawy dla słupa rurowego RHS 350x250x9, dla której obliczeń
dokonuje się za pomocą "Obwiedni" kombinacji.
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W tym przykładzie liczba kombinacji wynosi 482. Dzięki obwiedniom czas obliczania wynosi mniej niż 30
sekund, a raport nie zawiera stron pełnych tabel kombinacyjnych. Ponadto czas generowania maleje ze
względu na zastosowane kryteria.
Poniższa tabela, która jest dostarczana przez raport, zawiera listę wszystkich kombinacji, które spełniają jedno
lub więcej kryteriów. Połączenie jest weryfikowane przy użyciu tych kombinacji.
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Uwaga:
Począwszy od Advance Design 2021.1, użytkownik ma możliwość wyboru, jakie obciążenia powinny być
eksportowane do modułów projektowych:



Przypadki obciążenia i odpowiadające im schematy/torsory sił wewnętrznych
o Ta opcja eksportuje tylko przypadki obciążenia z ich siłami wewnętrznymi. W takim przypadku
moduł projektowy wygeneruje i obliczy kombinacje
Przypadki obciążenia i odpowiadające im wykresy/torsory sił wewnętrznych z listą kombinacji
o Ta opcja eksportuje przypadki obciążenia z siłami wewnętrznymi i listą kombinacji
generowanych przez Advance Design.

Rysunki interaktywne
Główne cechy i korzyści:
 Łatwa i pełna kontrola nad treścią rysunku - możliwość swobodnego komponowania rysunków
 Łatwa modyfikacja lokalizacji komponentów rysunku i skalowania widoków
 Szybsze generowanie rysunku
Mechanizm tworzenia rysunków w Advance Design Steel Connection został całkowicie zmieniony, dzięki czemu
użytkownik ma kontrolę nad kompozycją i wszystkimi elementami rysunku.
Pierwszą zmianę widać po wejściu do okna rysunku - widać, że składa się z 4 części:
A. Drzewo z listą wszystkich komponentów rysunku (arkuszy, widoków)
B. Właściwości aktualnie wybranego elementu w drzewie
C. Ogólne ustawienia rysunku
D. Interaktywny obszar rysunku
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Za pomocą drzewa bardzo łatwo jest zarządzać wszystkimi składowymi rysunku. Szybko dodaj widoki do
danego rysunku, przekroje wzdłuż głównego elementu. Właściwości Widoku są dostępne poniżej i mogą być
używane do łatwego modyfikowania nazwy, symbolu lub skali.

Każdy typ elementu w drzewie ma inny zestaw właściwości i poleceń dostępnych po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy.
Polecenia umożliwiają dodawanie nowych widoków, drukowanie, stosowanie stylu, zapisywanie
widoków/arkuszy do pliku DWG.
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Parametrydla elementów rysunkowych są zasadniczo takie same jak w poprzedniej wersji
programu, więc wcześniej przygotowane szablony mogą być ponownie użyte (np. dla tabeli rysunków lub
szablonów rysunków w plikach dwt).
Wszelkie zmiany wprowadzone na rysunku można zapisać jako styl rysowania bezpośrednio z rysunku i można
je łatwo zastosować do następnego, za pomocą menu pod prawym przyciskiem myszy.
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Kolejna istotna zmiana jest związana z obszarem rysunku, który jest teraz interaktywny. Interaktywność jest
związana z faktem, że elementy rysunku mogą być przeciągane i upuszczane, wybierane, przesuwane,
skalowane. Ta interaktywność jest dostępna na 2 poziomach: na pełnym rysunku lub na widoku.
Przeciąganie i upuszczanie — dodaj niezbędne widoki na arkuszu rysunku, po prostu przeciągając i
upuszczając potrzebny widok w obszarze interaktywnym.

Zaznacz i przesuń widoki w razie potrzeby, aby zmieścić się w tabelce rysunkowej. Wyreguluj pozycję dzięki
punktom zaczepienia.
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Skala: Widoki można skalować za pomocą opcji w sekcji właściwości lub bezpośrednio w interaktywnym
obszarze rysunku, przez zmianę rozmiaru widoku lub wprowadzenie wartości, gdy tryb zmiany rozmiaru jest
aktywny.

Po dwukrotnym kliknięciu widoku w arkuszu, pojedynczy widok jest otwierany, co daje dostęp do drugiego
poziomu interaktywności.
Drugi poziom interaktywności daje możliwość przeniesienia wszystkich elementów w widoku: etykiety, symbole,
tytuł sekcji.
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Poza tym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy jest dostępne menu, które oferuje możliwość dodawania
wymiarów i pomiaru odległości. Aktywuj opcję i użyj punktów do zdefiniowania nowego wymiaru lub zmierzenia
odległości. Tryb Orto jest aktywowany automatycznie. Można go wyłączyć, naciskając klawisz spacji.

Otwieranie okna dialogowego po dwukrotnym kliknięciu
Główne cechy i korzyści:
 Łatwy dostęp do właściwości każdego elementu
 Przyjazne dla użytkownika i intuicyjne zachowanie
Intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, nowa możliwość otwarcia okna dialogowego właściwości elementów to
nowa funkcjonalność dostępna w wersji 2021.1 Advance Design Steel Connection.
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Wystarczy dwukrotnie kliknąć element, który powinien zostać zmodyfikowany, a okno dialogowe właściwości
tego elementu zostanie otwarte.

Dodatkowe informacje w oknie sprawdzania kolizji
Główne cechy i korzyści:
 Więcej szczegółów na temat kolizji obiektów
 Łatwiej jest określić, gdzie znajduje się kolizja
Począwszy od wersji 2021.1, okno dialogowe Kolizje zawiera więcej szczegółów. Informacje o śrubach są
kompletne, określające grupę i lokalizację grupy.
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