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Vítejte v Advance Design 2021
GRAITEC s potěšením oznamuje uvedení nové verze špičkového softwaru pro statickou analýzu konstrukcí
Advance Design 2021, který je součástí Graitec Advance suite.
SPOLEČNOST GRAITEC se neustále snaží poskytovat svým váženým zákazníkům špičkový vývoj v oblasti
inovativních softwarových řešení a nedávné uvedení nové a modernizované produktové řady pro rok 2021 není
výjimkou. Dokazuje to, že pokud jde o poskytování špičkových softwarových řešení pro stavebnictví, AEC a
návrh budov, jsme stále celosvětově jedním z leadrů.

Verze 2021 Advance Design je zdokonalena množstvím nových funkcí, které jsou velmi přínosné prokoncového
uživatele, a týkají se těchto několika hlavních oblastí:
 Nová možnost výpočtů MKP – Push-over analýza, metoda postupného přitěžování;
 Nové možnosti pro návrh ocelových konstrukcí, včetně možnosti definování super-prvků, nových
ocelových přípojů a aktualizace návrhových norem pro Severní Ameruiku;
 Nové možnosti pro návrh železobetonových konstrukcí, včetně zdokonalení posouzení protlačení
a nový způsob zpracování výkresů v modulech pro železobeton;
 Nové pracovní postupy pro návrhové výpočty, včetně možnosti návrhových výpočtů pouze na
výběru prvků.
Verze 2021 Advance Design také přináší velký počet vylepšení a úprav na zpětné vazbě od tisíců uživatelů po
celém světě:
 generátor fiktivních zatížení,
 snadná definice velikosti prvků sítě konečných prvků pro plošné prvky,
 zobrazení veličin na řezech ve 3D pohledech,
 a mnoho dalších.
Advance Design 2021 je neocenitelným nástrojem pro všechny Vaše projekty.
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Nové možnosti a vylepšení - Výpočet
Tato kapitola obsahuje seznam hlavních nových možností a vylepšeními souvisejícími s obecnými možnostmi
výpočtu.

Analýza Push-over, metoda postupného přitěžování
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nový typ MKP analýzy Push-over, metoda postupného přitěžování
 Široká manuální a automatická definice plastických kloubů
 Automatické generování zatížení pro analýzu push-over s rozsáhlými parametrizačními
schopnostmi
 Široká škála dostupných výsledků
V Advance Design 2021 je k dispozici nový pokročilý typ analýzy - analýza Push-over. Metoda postupného
přitěžování.
Push-over je metoda pro odhad nelineárního chování konstrukce při seizmických zatíženích. Může pomoci
modelovat, jak skutečně dochází k progresivnímu kolapsu budov, a také identifikovat způsob konečného
kolapsu. Výhodou push-over analýzy je, že je uvažováno s materiálovou nelinearitou a plastickými klouby, ale
bez složitosti dynamického chování.
Princip metody push-over je použití vodorovných zatížení na konstrukci přírůstkovým způsobem a sledování
výskytu nelineárního chování (v pevných bodech nazývaných plastické klouby) za účelem získání diagramu
posouvající síly v základu závislé na přetvoření kontrolního uzlu.

Úvod do metody Push-over
Analýza push-over se skládá z několika kroků výpočtu, které je třeba provést v následujícím pořadí.


Stanovení vodorovného zatížení od seizmicity

Aby mohla být provedena analýza push-over, je třeba zvyšovat vodorovná zatížení podle předem zadaného
pevného vzoru. V literatuře a normách pro seismické výpočty existuje mnoho možných zatěžovacích vzorů.
Působišti zatížení mohou být například těžiště jednotlivých poschodích s po výšce lineárně rostoucí hodnotou
zatížení, které je stanovena na základě smykové síly v úrovni základu.


Definování plastických kloubů na modelu v místech, kde se očekává jejich vznik

Během analýzy push-over se zatížení na konstrukci postupně zvyšují, zatímco jsou neustále sledovány.
Plastické deformace Vzhledem k tomu, že k plastickým deformacím s největší pravděpodobností dochází v
konkrétních místech, definujeme nelineární chování lokálně, na prvcích, pomocí plastických kloubů, při
zachování pružného chování na všech ostatních prvcích. Obecně platí, že chování plastických kloubů je
popsáno seismickými normami ve formě tabulek nebo vzorců, které umožňují vytvořit charakteristické křivky pro
plastické klouby. U betonových prvků jsou charakteristické křivky velmi závisí na vyztužení. Z tohoto důvodu by
měla být před analýzou push-over provedena počáteční klasická lineární seismická analýza, aby bylo možné
navrhnout odpovídající výztuž prvků.


Výpočty Push-over

Analýza push-over je řada na sebe navazujících akcí. Nejprve je spuštěna lineární analýza konečných prvků.
Jedním z výsledků dále použitých ve výpočtu je vyztužení prvků, které se použíje při definování charakteristické
křivky plastických kloubů. V dalším kroku je získán vzor vodorovného zatížení a je jím zatížena konstrukce.
Následně se iteračním postupem tato zatížení postupně zvyšují. Při každém přírůstku jsou sledovány vnitřní síly
v místech potenciálních plastických kloubů, smyk v úrovni základu a přetvoření řídicího bodu. Pokud vnitřní síly
v potenciálním plastickém kloubu úrovně meze kluzu, aktivuje se plasticvký kloub podle předem definované
charakteristické křivky. Matice tuhosti se odpovídajícím způsobem upraví a výpočet MKP pokračuje na
konstrukci s upravenou tuhostí. Nadále se pokračuje se v přírůstcích vodorovného zatížení a proces aktualizace
matice se opakuje pro všechny aktivované plastické kloubyVýpočty pokračují, dokud buď: není dosaženo
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předepsaného přetvoření; nebo se z konstrukce nestane mechanismus; nebo analýza již nekonverguje, nebo je
dosaženo maximálního počtu kroků.
Při každém kroku přírůstku je zapsáno přetvoření řídicího bodu konstrukce s odpovídající hodnotou smyku v
úrovni základu. Tato data jsou pak vykreslena na zatěžovací křivce konstrukce. Křivka je zpočátku lineární při
relativních nízkých hodnotách smyku v úrovni základu (konstrukce se stále chová pružně), později je pro vyšší
hodnoty smyku v úrovni základu její průběh nelineární v důsledku plastických deformací, ke kterým v konstrukci
dochází.

Push-over analýza v Advance Design
Hlavní rysy analýzy push-over v Advance Design 2021:






Rozšířená definice plastických kloubů
o Plastické klouby (lineární pružné-dokonale plastické) lze na lineárních prvcích snadno
definovat;
o Lze definovat na těchto tupnívh volnosti: posuvné (Tx) a ohybovéí (Ry a Rz);
o Lze definovat automaticky, nebo plně uživatelsky na základě norem FEMA 356 a EC8-3;
o Automatickou definici lze provést proocelové I - průřezy (IPE, HEA, W, ...) a betonové
čtvercové, obdélníkové průřezy a průřezy tvaru T;
o Pro betonové prvky lze vypočítat plastické kloubyPomocískutečná výztuž(pro Eurokód)
neboteoretická výztuž (severoamerické normy);
o Může být zadána uživatelem – umožňuje tak nastavení plastických kloubů pro jakýkoliv typ
průřezu, jak pro ocelové, tak pro betonové lineární prvky.
Automatické generování zatížení pro analýzu push-over s rozsáhlými možnostmi parametrizace
o Push-over bodová a plošná zatíženíjsou definována pro každé podlaží;
o Možnost výběru rozložení zatížení po výšce konstrukce z několika možností:Koncentrované,
rovnoměrné, trojúhelníkové, parabolické, uživatelsky definované (plně upravitelné);
o Možnost výpočtu maximálního celkovéhovodorovného zatížení použitím procenta celkového
gravitačního zatížení, seismickou silou v úrovni základu ve směru X a seismickou silou v úrovni
základu ve směru Y;
o Lze definovat až 8 zatěžovacích stavů: 2 rozdělení (podle požadavků FEMA356 a EC8-3) a 4
směry (+/-X, +/-Y).
Široká škála dostupných výsledků
o Výsledky MKP a posudky;
o Zatěžovací křivka konstrukce;
o Tabulky výsledků se statusy kloubů a osoučiniteli přetížení(áu/á1);
o Grafické výsledky znázorňující status kloubů v každém kroku zatížení.

Podívejme se blíže na další kroky výpočtu. Začínáme ve fázi, kdy je model již připraven pro lineární statickou
analýzu (včetně definované geometrie, podlaží, zatížení atd.).

Definice plastických kloubů
Aby bylo možné provést analýzu push-over, uživatel nejprve musí definovat plastické klouby v místech, kde se
očekává jejich výskyt (konce nosníků), nebo v místech, kde jejich vznik musí být sledován (konce sloupů).
Plasické klouby lze definovat na jednotlivých lineárních prvcích z panelu vlastností.

7

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2021

Uživatel může zvolit stupně volnosti, které jsou pro tento kloub platné, oddělené pro každou konec prvku. ID
název plastického kloubu je generován automaticky a skládá se z předpony PLH-L (plastický kloub na lineárním
prvku), ID prvku, konec prvku (1 nebo 2) a typu prvku (B – pro nosníky, C pro sloupy). Definici parametrů
plastického kloubu lze provést pomocí dialogového okna otevřeného tlačítkem ve vlastnosti Definice.

V případě, že se uživatel rozhodne, že parametry by měly být vypočteny automaticky, může zvolit normu (EC 83 nebo FEMA 356) a typ plastického kloubu. Dostupné volby (ocelové nebo betonové nosníky a sloupy) závisí
na zvolené normě a stupni volnosti. Všimněte si, že některé parametry jsou vypočítány až během další fáze,
během analýzy push-over. V případě, že se uživatel rozhodne definovat vlastnosti plastického kloubu ručně,
Definice by měla být nastavena na Definováno uživatelem. Poté lze každou vlastnost odemknout a upravit
jednotlivě.
V okamžiku, kdy jsou plastické klouby na prvcích definovány, lze je graficky zobrazit (na popisném modelu)
pomocí šedého symbolu.
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Definice zatížení pro postupné přitěžování
Další etapou je vytvoření zatěžovacích stavů push-over a generování zatížení push-over.
Pro tento účel je možné definovat novou rodinu zatěžovacích stavů Push-over pomocí příkazu Vytvořit rodinu
zatěžovacích stavů. V jeho seznamu vlastností můžeme nastavit základní data pro generování zatížení, jako
jsou: typu rozdělení, bodu působení a směrů zatížení.
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Pokud se podíváme na na typy rozdělení - existuje několik typů rozdělení sil po výšce konstrukce:
Koncentrované

Rovnoměrné

Trojúhelníkové

Parabolické

Definované
uživatelem

(Vb je maximální celkové vodorovné zatížení, Fn je maximální vodorovné zatížení působící na podlaží n).
Pomocí kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) na rodině zatěžovacích stavů Push-over pak můžeme
automaticky generovat zatěžovací stavy a zatížení. V seznamu vlastností každého generovaného zatěžovacího
stavu push-over můžeme nastavit podrobnosti týkající se maximálního celkového vodorovného zatížení.
Maximální celkové vodorovné zatížení je suma vodorovnýchch zatížení působících v posledním kroku analýzy
push-over. Toto zatížení lze definovat buď jako zadanou hodnotu, nebo jako procento zatížení působícího na
konstrukci před zahájením analýzy push-over. Pro každý zatěžovací stav lze zvolit jinou definici maximálního
vodorovného zatížení.

Hlavní uzel se používá pro sledování deformace konstrukce a generování zatěžovací křivky konstrukce. Tento
uzel může být definován (jako ID uzlu sítě) nebo lze zvolit volbu Maximální přetvoření. V tomto případě bude
maximální posunutí ve směru zatěžovacíhostavu push-over použito v každém kroku analýzy pro vykreslení
zatěžovací křivky konstrukce.
Podobně jako u klasického nelineárního výpočtu lze pro analýzu push-over analýzu nastavit i další podmínky
výpočtu. Analýza poběží buď dokud nebude na konstrukci působit celé boční zatížení (poslední krok), nebo
může skončit dříve kvůli nestabilitě nelineárního výpočtu – obvykle při dosažení stavu mechanismu. V tomto
případě budou výsledky dostupné pouze pro vypočtené kroky.
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Výpočet
Analýza push-over je seznam sekvenčních zatížení, aktivovaných samostatným zaškrtávacím políčkem
Výpočet metodou postupného přitěžovánír v dialogovém okně Sekvence výpočtu.

Během procesu se automaticky provede několik kroků, včetně:
 standardní lineární statická a seismická analýza;
 návrh ocelových prutových prvků / návrh betonových prutových prvků (včetně skutečné výztuže);a
konečně hlavní nelineární statický výpočet pro zatěžovací stavy push-over s přírůstkovým vodorovným
zatížením a odpovídající aktivací plastických kloubů.

Výsledky
Po úspěšném dokončení výpočtu push-over je k dispozici sada různých typů výsledků.
Výsledky MKP
Stejně jako u běžných statických výpočtů jsou k dispozici výsledky MKP, jako jsou deformace a vnitřní síly.
Výsledky lze zkontrolovat jako u nelineárních výpočtů pro každý z jednotlivých kroků výpočtu.

Zatěžovací křivka konstrukce
Pomocí nového příkazu Zatěžovací křivka konstrukce, který je k dispozici na pásu karet Výsledky, lze
vygenerovat zatěžovací křivku konstrukce. Zobrazuje diagram vztahu posunutí uzlu k celkovému působícímu
vodorovnému zatížení.
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Tabulky výsledků
Pro výsledky analýzy push-over je dostupná sada nových tabulek výsledků, včetně:


Status ohybových plastických kloubů po krocích zatížení



Stav osových plastických kloubů podle kroku zatížení



Hodnotapoměru přetížení (áu/á1)

Grafické výsledky znázorňující status kloubů v každém kroku zatížení
Do výběru výsledků MKP je přidána noví položka Analýza metodou postupného přitěžování, ve které je možné
pro lineární prvky vybrat výsledky Stav styčníkového kloubu. Pokud je aktivní, zobrazuje status definovaných
plastických kloubů pro vybraný krok analýzy vybraného zatěžovacího stavu push-over. Stav se zobrazí pomocí
barev.
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Vylepšení pracovního postupu návrhu
Hlavní charakteristiky a výhody:




Možnost spuštění návrhového výpočtu pouze pro výběr
Plná flexibilita při návrhových výpočtech

V Advance Design 2021 byly provedeny významné úpravy vnitřního mechanismu ukládání výsledků výpočtů,
což vede k novým a mnohem flexibilnějším pracovním postupům v případě návrhových výpočtů. Podívejme se
na dvě nejviditelnější změny a jejich dopad na každodenní práci.
Ukládání výsledků návrhu pro prvky
Po návrhových výpočtech (pro ocel, železobeton nebo dřevěné prvky) jsou výsledky pro tyto prvky uchovávány
až do dalšího výpočtu MKP. To umožňuje provádět více návrhových výpočtů pro různý rozsah konstrukcí, aniž
by došlo ke ztrátě výsledků pro zbývající prvky. To znamená, že návrhoové výpočty mohou být prováděny
mnohokrát, např. iterováním návrhových parametrů pouze pro jeden prvek, aniž by došlo ke ztrátě výsledků pro
zbývající prvky.
Pro rychlé ověření, zda je aktuální prvek navržen, či nikoliv je ideální využít parametru Výsledky návrhu.
Příkladem může být ocelový prvek.


Pokud prvek ještě nebyl navržen, nejsou k dispozici žádné výsledky návrhu a parametr Výsledky
návrhu má hodnotu Není k dispozici.



Po návrhu prvku jsou již
Dostupné.

výsledky návrhu k dispozici a parametr Výsledky návrhu má hodnotu
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Pokud dojde ke změně parametrů návrhu tohoto prvku (např. šablony), pak parametr bude nastaven na
Není aktuální. To znamená, že výsledky pro tento prvek jsou sice stále k dispozici, mohou být
neaktuální.

Po přepočtu návrhu se výsledky samozřejmě aktualizují a stav parametru se obnoví na Dostupné, zatímco
přepočet MKP odstraní výsledky návrhu a obnoví stav Není k dispozici.
Je nutné si uvědomit, že pokud je zakázán parametr Výpočet před vlastním návrhovým výpočtem, bude stejně
jako v předešlých verzích prvek vyloučen z návrhového výpočtu, ale pokud tento parametr Výpočtu zakážete až
po návrhovém výpočtu, zakáže navíc zobrazení výsledků pro tento prvek (je považováno jako by návrhový
výpočet nebyl proveden). Opětovným povolením parametru se obnoví zobrazení výsledků pro tento prvek.

Návrhový výpočet pro výběr
Další související novinkou je možnost spuštění návrhových výpočtů pro výběr prvků. To umožňuje rychlý (např.
grafický) výběr prvků a návrh těchto prvků, stejně jako například rychlý přepočet i pro pouze jeden prvek po
změně jeho návrhových parametrů.
To usnadňuje celý proces - je tak například ožné provádět výpočty systém po systému.

14
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Nové příkazy na pásu karet pro rychlejší definici analýzy
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snadnější přidávání nových typů pokročilých analýz
Pro zjednodušení procesu definování nových pokročilých analýz bylo provedeno malé zlepšení pásu karet
Analýza, kde je přidána nová skupina Analýza, která obsahuje tři příkazy pro přidání analýz:Modální výpočet,
statický nelineární výpočet a obecný vzpěr.

Tyto příkazy slouží k zadání 3 typů pokročilých analýz do aktuálního projektu jako další a rychlejší metoda
oproti přidání analýz z kontextové nabídky Prohlížeče projektu.

Velikost sítě jako vlastnost jednotlivých prvků
Hlavní charakteristiky a výhody:



Velmi rychlé nastavení velikosti sítě pro plošné prvky

Chcete-li si usnadnit a zrychlit definici sítě MKP pro plošné prvky, můžete nyní snadno nastavit velikost
požadované sítě přímo pro vybrané plošné prvky. Za tímto účelem byla do vlastností sítě rovinných prvků
přidána nová kategorie Velikost prvku do seznamu Hustota sítě s odpovídajícím polem pro zadání hodnoty
velikosti sítě.

To umožňuje rychle nastavit velikost sítě pouze pro vybraný prvek, bez ohledu na globální nastavení a bez
nutnosti použití pracnějších metod pro podrobné nastavení sítě.

15
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Nové možnosti a vylepšení – zatížení
Tato kapitola obsahuje seznam důležitých nových možností a vylepšení souvisejících se zobrazením výsledků
výpočtu.

Možnost rychlé izolace zatížení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Jednodušší rychlý výběr zatížení
Drobná, ale velmi užitečné metoda byla přidána do možnosti výběru zatížení - při výběru zatížení z Prohlížeče
projektu (buď zatěžovacích stavů nebo vlastních zatížení), lze nyní použít příkaz Izolovat.

Funguje podobně jako stejné příkazy, které jsou k dispozici pro konstrukční prvky v Prohlížeči projektu, a
umožňuje velmi rychlý (jedním kliknutím) výběr zatížení, která mají být zobrazeny.

Generátor fiktivních zatížení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Uživatelsky jednoduchý generátor vodorovných zatížení na základě svislých zatížení
 Flexibilita aplikace díky možnostem konfigurace
Fiktivní zatížení jsou fiktivvodorovná zatížení, která způsobují vodorovnou deformaci konstrukce, což má za
následek zvětšeních skutečných sil a deformací. Používají se zejména v normách pro ocelové konstrukce v
Severní Americe , kde je fiktivními zatíženími zatížena ocelová konstrukce v případě, že je při jejím návrhu
třeba zohlednit účinky P-Delta.
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Fiktivní zatížení se vypočítají jako poměrná část svislého zatížení pomocí převodního součinitele.
Pro definování fiktivních zatížení se v každé normě používají různé postupy. Rozdíly vztahující se ke způsobu
stanovení součinitele, směru síly nebo způsobu, jakým je kombinován s jinými zatíženími. Například kanadský
norma pro ocelové konstrukce CSA-S16 používá součinitel 0,005 pro svislá zatížení, zatímco Eurokód 3
používá fiktivní zatížení vypočtené na základě počtu sloupů v podlaží článku a výšce rámu. Fiktivní zatížení
mohou v závislosti na normě působit v ortogonálních směrech nebo pouze ve směru výchylky, a rovněž v
závislosti na normě jsou kombinována se cšemi nebo pouze vybranými zatíženími.
Advance Design nabízí univerzální a jednoduché řešení, které umožňuje uživatelům vysokou flexibilitu při
použití fiktivních zatížení při různých postupech řešení.
Nový příkaz Vytvořit fiktivní zatížení je dostupný dvěma způsoby – na pásu karet Objekty a v kontextovém
menu, do kterého se dostanete po kliknutí na zatěžovací stav v prohlížeči projektu.

Při spuštění příkazu se otevře nové dialogové okno, kde uživatel může nastavit, které zatěžovací stavy budou
konvertovány a hodnotu převodního součinitele - ve výchozím nastavení je rovna 0,005 (0,5%).

Při určení směru fiktivních zatížení je možné vybrat až 4 směry pro nové konbertované síly, zatímco seznam
rodin zatěžovacích stavů se použije pro výběr rodiny zatěžovacího stavu. Po stisknutí tlačítka Použít se
vygeneruje sada nových zatěžovacích stavů, samostatně pro každý vybraný směr (X+, X-, Y+, Y-).

Každý nový zatěžovací stav zahrnukonvertovaná zatížení ze všech vybraných zatěžovacích stavů.
Konvertovaná zatížení jsou bodová, lineární a plošná s hodnotou FZ <0 (používají se pouze zatížení působící
směrem dolů). Nové hodnoty zatížení jsou vytvářeny v odpovídajícím vodorovném směru, například pro
hodnoty směru X se počítají jako FX= - | FZ|* součinitel. V případě stálého zatížení, které obsahuje vlastní tíhu
(definovanou gravitačním polem) je v novém zatěžovacím stavu hodnota Z gravitačního pole konvertována
podobným způsobem jako výše uvedená zatížení jako hodnota ve směru X nebo Y s odpovídajícím
znaménkem.
17
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Příklad:
Zatíženve zdrojovém zatěžovacím stavu:

Fiktivní zatížení ve směru X+, vytvořená pomocí součinitele 0,005:

Aktualizace normy ASCE 7 na verzi 7-16 (US/CAN)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Je aplikována nejnovější verze zatěžovací normy ASCE 7-16
Do Advance Design 2021 byla implementována nová verze americké normy pro zatížení ASCE 7-16. Norma
ASCE 7-16 (Minimální návrhové zatížení budov a jiných konstrukcí, ASCE/SEI 7-16) je nyní k dispozici na výběr
v seznamu norem pro kombinace, seismické a klimatické zatížení:

Změny oproti předchozí verzi normy (ASCE 7-10) se týkají především klimatických a seismických zatížení,
mimo jiné:
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U zatížení větrem je přidán nový součitel Ke pro tlak větru v závislotsi na rychlosti (k dispozici na
seznamu vlastností rodin zatížení větrem) tak, aby byly zohlednily změny hustoty vzduchu v různých
nadmořských výškách.
U zatížení větrem je v dialogovém okně k dispozici nová volba Částečně otevřený v kategorii
uzavřenost budovy s parametry pro součinitel vnitřního tlaku (k dispozici na seznamu vlastností oblast
zatížení).
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U seizmických zatížení byly aktualizovány hodnoty součinitelů místa stavby Fa a Fv. A tak, jak se
hodnoty pro třídy B a D mohou měnit v závislosti na tom, zda bylo provedeno měření rychlosti
specifické pro místo stavby nebo ne, byl rozšířen seznam tříd místa stavby, které jsou k dispozici ve
vlastnostech rodin seizmických zatěžovacích stavů.



U zatížení větrem byl seznam oblastí s rychlostí zatížení rozšířen o nové položky.

Poznámka: Mapa s hodnotami zatížení sněhem, které jsou k dispozici v programu, se nezměnila, nicméně pro 7 států jsou
data s hodnotami sněhu nyní uvedena normě ASCE 7-16 v tabulkové podobě, zvlášť pro každý okres. Proto se
pro níže uvedené státy doporučuje zadat hodnoty podle tabulky uvedené v normě:Colorado, Idaho, Montana,
Washington, Nové Mexiko, Oregon a New Hampshire.

Zobrazení výsledných sil
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snadnější ověření definice zatížení zobrazením výsledných sil
Do nastavení zobrazenbyl přidán nový atribut poznámky s názvem Intenzita (výsledná). Funguje pro zatížení
(bodové zatížení, lineární zatížení a plošné zatížení) a zobrazuje výslednou hodnotu definovaných sil nebo
momentů. Výslednice se vypočítá jako druhá odmocnina součtu druhých mocnin složek
síly:F=Sqrt(Fx²+Fy²+Fz²).
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Nový typ poznámky je zvláště užitečný pro zobrazení hodnot sil od větru, pokud jsou kolmé k prvku ve sklonu,
jako na obrázcích v příkladech níže. V levém obrázku je typ poznámky plošná zatížení nastaven na Intenzita,
takže hodnoty zatížení jsou zobrazeny samostatně pro všechny složky. Na pravém obrázku je typ poznámky
pro plošná zatížení nastaven na nový typ Intenzita (výsledná), takže se zobrazí pouze jedna celková hodnota
výsledné síly.

20
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Nové možnosti a vylepšení - Výsledky
Tato kapitola obsahuje seznam hlavních nových voleb a vylepšení souvisejících se zobrazením výsledků
výpočtu.

Zobrazení veličin na řezech ve 3D pohledech
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost zobrazení diagramů s výsledky MKP rovinných prvků na řezec ve 3D pohledech
 Snadnější zpracování grafických výsledků
Pro výsledky MKP na rovinných prvcích odelu je k dispozici nová metoda zobrazení – průběhy na řezech ve
výpočetním modelu. Umožňuje zobrazit přímo na 3D modelu zobrazit průběhové diagramy na libovolném řezu
definovaném uživatelem. Průběhové diagramy jsou generovány na předdefinovaných řezech
(Výsledky/Zpracování výsledků/Řez) - stejné, které se používají k zobrazení křivek výsledků
(Výsledky/Zpracování výsledků/Výsledné křivky).

Nastavení průběhů na řezech je nezávislá na nastavení výsledků rovinných prvků, ale lze je s nimi kombinovat to umožňuje průběhy a např. izoregiony nebo izolinie zobrazit současně.

Navíc, pro usnadnění zobrazení průběhů na řezech, např. ve 2D pohledech, je možné nastavit jejich zobrazení
v rovině prvku.
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Stejně jako v předchozích verzích je možné spravovat viditelnost definovaných řezů pomocí prohlížeče projektu.
K dispozici je však také rychlá metoda zobrazení průběhů pouze pro vybrané řezy - jednoduše je vyberte a
použijte tlačítko Zpracování výsledků.

Nové symboly zobrazení momentových reakcí
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Jednodušší grafické rozlišení reakcí v podporách
Grafický symbol pro zobrazení momentových reakcí v podporách byl upraven tak, aby byl odlišen od symbolů
pro zobrazení silových reakcí. Pro síly je nyní použita šipka, zatímco momenty jsou zobrazeny dvojitou šipkou.
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Nové možnosti pro rychlé změny nastavení průběhů sil a deformací
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Výsledky pro podpěry dostupné přímo z pásu karet
 Rychlejší přístup k nastavení grafických výsledků
Pro usnadnění ovládání grafických výsledků a usnadnění jejich konfigurace, byly na pás karet Výsledky přidány
tři nové příkazy:

První z nich je tlačítko pro zapnutí / vypnutí hodnot na diagramech:

Druhým je posuvník pro snadnou změnu velikosti písma hodnot na diagramech:

23
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Třetím je posuvník pro snadnou změnu měřítka diagramu:

Všechn výše uveden nastaveni byla již k dispozici v okně konfigurace výsledků, ale nyní díky přidání do pásu
karet se výrazně zvýšil komfort a rychlost těchto nastavení.
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Novinky a vylepšení – Posouzení ocelových konstrukcí
Tato kapitola obsahuje seznam hlavních nových možností a vylepšení souvisejících s návrhem ocelových
konstrukcí.

Super-prvek pro ocelové konstrukci (Eurokód)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost seskupování lineárních prvků pomocí konceptu super-prvek
 Možnost využití super-prvků pro posuzování oceli (ČSN EN)
Od verze Advance Design 2021 je možné používat nový typ složeného objektu - super-element Super-prvek je
prvek, který se skládá ze sady několika samostatných prvků. Jedná se o skupinu lineárních prvků, která je pro
různé posudky uvažována jako jeden prvek.
Jednoduchým příkladem, u které jsou výhody použití jasně zřejmé, je posouzení limitní deformace sedlové
příčle rámu složené ze dvou samosattných prvků.

Definice
Definici super-prvku lze provést několika způsoby, včetně příkazu Vytvořit z kontextové nabídky (pravé tlačítko
na myši), z pásu karet, a také pomocí vlastnosti Seznam, která je k dispozici ve vlastnostech lineárních prvků:
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Prvky, které jsou spojovány do jednoho super-prvku, musí spňovat několik základních podmínek: musí být
navzájem propojeny, použitý materiál musí být stejný, musí mít stejný typ průřezu a stejné nastavení lokálních
os(Z-tová souřadnice ve stejném směru).
Každý nově vytvořený super-prvek má své vlastní a unikátní číslo ID. To je mimo jiné možné použít pro výběry
a zobrazení prvků v modelovém prostoru díky novému způsobu označení lineárních prvků.

Kromě toho je možné nastavit barvu pro každý super prvek zvlášť. Pomocí nového režimu zobrazení superprvek je můžete zobrazit podle barvy - prvky tvořící jeden super-prvek jsou vždy stejnou barvou.

Chcete-li usnadnit grafický výběr super-prvků, je v kontextové nabídce (pravé tlačítko na myši) k dispozici nový
příkaz:Super-prvek. Příkaz je rovněž možné spustit klávesovou zkratkou Alt + E. Pokud je tento režim
aktivován, pak kliknutím na některý z prvků, které tvoří super-prvek, jsou vybrány také zbývající prvky.

26

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2021

Návrhové výpočty
Koncepce super-prvku se používá v Advance Design 2021 pro standardní posouzení ocelových prvků; proto je
nově k dispozici celá řada nových návrhových parametrů ocelových prvků.
Poznámka: Vemte prosím na vědomí, že možnost využití super-prvku je nyní dostupní pouze pro výpočty návrhu ČSN EN
1993-1.

V seznamu vlastností ocelových lineárních prvků je ve skupině Průhyb k dispozici sada nových parametrů pro
posouzení super-prvku. Pokud je aktivována volba Posouzení super-prvku, je editovatelná skupina parametrů
Průhyby super-prvku. Parametry jsou stejné jako u výše uvedené skupiny Průhyb (používá se pro posouzení
samostatného prvku), ale váží se k super-prvku.

Výsledky posouzení průhybu lze kontrolovat samostatně pro prvek i pro super-prvek
Graficky pomocí diagramů výsledků pro průhyb nebo na kartě Průhyb v dialogovém okně List tvaru.
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U skupiny parametrů Vzpěr byl změněn seznam pro výběr metody výpočtu vzpěrné délky. Byly přidány nové
položky pro podporu super-prvku a pojmenování některých z existujících byla změněna. Například v seznamu
pro Lfz jsou následující položky:






Auto výp. - vypočítá vzpěrnou délku automaticky;
Zadaná hodnota – použije zadanou hodnotu vzpěrné délky;
Poměr k prvku sítě – vypočítá vzpěrnou délku jako poměr délky prvku;
Poměr velikosti sítě – vypočítá vzpěrnou délku jako poměr délky konečného prvku
Poměr k celkové délce prvku – vypočítá vzpěrnou délku jako poměr délky super-prvku;

Podobným způsobem byl aktualizován seznam parametrů pro výpočet vzpěrné délky pro klopení (v seznamu
parametrů Klopení). Všimněte si, že obsah seznamu je závislý na tom, zda je dialogové okno otevřeno pro
superelement (obrázek na levé straně) nebo pro samostatný prvek (obrázek na pravé straně), který není
součástí žádného super-prvku. Při otevření pro super-prvek obsahuje seznam pouze dvě položky Auto výp. a
Poměr k celkové délce prvku.
Nová volba je k dispozici také v dialogovém okně Předpoklady výpočtu na kartě Optimalizace. Pokud je pro celý
super-prvek aktivována volba Použít nové průřezy a během optimalizace průřezů uživatel odsouhlasí změnu na
jednom prvku, který je součástí super-prvku, pak se změny provedou i na ostatních prvcích super-prvku.

Kromě toho byla pro automatické zjištění vzpěrné délky vyvinuta funkce Rozpoznání průsečíků podél superprvku, která je dostupná na kartě Vzpěr v dialogovém okně Předpoklady výpočtu. Pokud není aktivován, pak se
automatický výpočet provádí pro super-prvek jako jeden element, bez ohledu na mezilehlé průsečíky s
ostatními prvky. Pokud je aktivována, pak vypočítá vzpěrné délky samostatně pro každý segment/prvek superprvku s uvažováním mezilehlých průsečíků s jinými prvky.
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Samostatné zobrazení výsledků průhybu v obou lokálních směrech
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Oddělená zobrazení průhybů jednotlivé lokální směry
Výsledné průhyby z analýzy ocelové konstrukce jsou nyní k dispozici pro oba lokální směry samostatně - lokální
Y a lokální Z. Tyto výsledky jsou zvláště užitečné pro prostorovou analýzu sloupů nebo ohyb nosníků 2
směrech.

Jednotlivé průhyby nalézt v Listu tvaru, na kartě Průhyb a také v tabulce výsledků Posouzení průhybu.
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Zobrazení vzpěrné délky na síti
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší možnost kontroly díky podrobnější prezentaci dat a výsledků klopení
Hodnoty vzpěrné délky pro klopení a související výsledky při grafickém zobrazení jsou nyní uvedeny
samostatně pro každý prvek sítě (podobné jako hodnoty dostupné pro vzpěrné délky).
Cílem této změny je zlepšit prezentaci výsledků, zejména tam, kde dělení sítě konečných prvků není pravidelné.

Zdokonalení pokročilé stability
Hlavní charakteristiky a výhody:




Umožnění metody Pokročilé stability na složených průřezech.
Lepší možnost kontroly díky podrobnějším zprávám.

V Advance Design 2021 bylo provedeno několik vylepšení řešiče pro pokročilou stabilitu ocelových konstrukcí
(výpočet MKP 2. řádu se 7 stupni volnosti).
Složené průřezy
Advance Design 2021 nyní nabízí možnost použítí složených profilů ocelových konstrukcí při návrhu pokročilé
stability. Výstup tohoto výpočtu je stejný jako pro jednoduché profily spočtené metodou pokročilé stability, tj.
obecné posouzení kombinace napětí.

Podrobnější varovné zprávy
Pokud během výpočtu s řešičem pokročilé stability pro vybrané stupně volnosti na koncích daného prvku chybí
korektní informace (nebo jsou tuhosti příliš malé), zobrazí se příslušná varovná zpráva. S Advance Design 2021
jsou tyto zprávy podrobnější a obsahují informace o odpovídajícím dof (stupeň volnosti). Zprávy jsou nyní také
zobrazeny samostatně pro každý stupeň volnosti. To usnadňuje opravu nastavení a ovládání výpočtů.
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Možnost použití vzpěrné délky pro klopení jako vzpěrné délky (Eurokód)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snadnější a rychlejší definice parametrů vzpěru
Při definování parametrů vzpěru pro ocelové prvky (podle ČSN EN 1993-1) je možné nastavit vzpěrnou délku v
rovině s menším momentem setrvačností (Lfy) jako rovnou vpěrné délce pro klopení, vypočtené buď pro spodní
nebo horní přírubu prvku. To usnadňuje parametrizaci konstrukce a urychluje práci.

Ačkoli tato nová možnost byla již součástí předchozí aktualizace 2020.2, ale její zavedení nebylo oficiálně
oznámeno, je nutné ji zde zmínit. Zavedené této funkcionality bylo požadováné mnoha uživateli.

Aktualizace normy AISC na 360-16 (US/CAN)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 K dispozici je nejnovější verze normy pro navrhování ocelových konstrukcí AISC 360-16
Do Advance Design 2021 vyla implementována nová verze americké normy pro návrh ocelových konstrukcí
AISC 360-16 Norma ANSI/AISC 360-16 (American National Standard ANSI/AISC 360-16; Specificationfor
Structural Steel Buildings; července 2016, vydáno American Institute of Steel Construction) je nyní k dispozici
pro výběr na seznamu norem pro ocelové konstrukce:
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Rozsah změn provedených oproti předchozí verzi normy (ASIC 236-10) zahrnuje:
 Modifikace pojmenování a určení vybraných parametrů v souladu s AISC.
 Změna výpočetních postupů a parametrických podmínek, mimo jiné:
o Výpočet štíhlých prvků v tlaku
o Návrh HSS, T a 2L průřezů prvků na ohyb
o Návrh I průřezů na smyk.
 Aktualizace databáze ocelových materiálů o nové ocelové materiály podle ASTM.
 Aktualizace databáze ocelových profilů o nové ocelové profily podle ASTM (HSS dle ASTM A1085).
 Aktualizace databáze ocelových profilů v souladu s databází profilů AISC v15.0.

Parametry třídy provedení (ČSN EN 1090)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost přiřazení klasifikace ocelových prvků podle normy EN1090-2
 Nové typy výkazu materiálu pro ocelové prvky
Pro ocelový lineární prvek byly přidány dva nové parametry: Třída provedení a Rodina prvků. Žádný z těchto
parametrů nemá vliv na výpočty, slouží pouze k zatřídění prvků ocelové konstrukce v souladu s normou ČSN
EN1090-2.
Prvek lze podle ČSN EN1090-2 zatřídit do jedné ze 4 tříd provedení: EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4. V každé
třídě je nastavena sada požadavků, přičemž jejich náročnost stoupá od EXC1 k EXC4 EXC2 nejběžnější /
výchozí nastavení.
Definice třídy provedení může být nastaveno globálně nebo lokálně. Globální nastavení je možné v dialogovém
okně Možnosti - Aplikace a definuje třídu pro celou konstrukci – používá se jako výchozí pro všechny prvky
ocelových konstrukcí.

V případě lokální definice může uživatel vybrat jednu ze tříd provedení přímo ze seznamu hodnot tříd
provedení, který najdete ve vlastnostech prvku v seznamu návrhových parametrů (podle eurokódu) ocelových
prutových prvků. Parametr Typ třídy provedení se používá pro volbu, zda bude pro daný prvek bude použita
globální/lokální definice.
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Ve francouzském komentáři k NF EN1090-2 je zavedena vlastnost Rodina prvků Jde o 8 rodin označených
písmeny A, B, C, D, E, D+, E+. Rodina prvků je pomocný parametr, který se v praxi používá k výběru
provedení.

Pro usnadnění práce lze pro výběr prvků použít nové parametry.

Do seznamu tabulek výsledků byly přidány čtyři nové tabulky pro vykazování lineárních prvků podle zadaného
zatřídění.

Výkaz lineárních prvků podle třídy provedení / rodiny prvků generuje samostatné tabulky pro každou třídu
provádění / rodinu prvků v daném modelu.
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Souhrnné tabulky generují souhrnný seznam všech prvků řazených podle třídy provedení / rodiny prvků.

Zlepšení definic mezilehlých podpor pro klopení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Rychlejší a efektivnější metoda grafické definiceí mezilehlých podpor pro klopení
Jednou z možných metod definice mezilehlých podpor analýzu klopení je možnost grafického zadání bodů na
ose vybraného prvku. Doposud musela být definice prováděna samostatně pro kloubové a vetknuté podpory a
nezávisle pro spodní a horní přírubu.
V nejnovější verzi se tento proces výrazně usnadnil přidáním příkazu Na bodech do kontextového menu, který
umožňuje záměnu příruby a typu podepření při každém výběru bodu. Díky tomu je možné definovat kloub či
vetknutí na libovolné přírubě jedním příkazem.

Pzadávání bodů je na příkazovém řádku nepřetržitě dostupná výzva pro výběr příruby (U – pro horní, L pro
spodní, B – pro obě) a typ podpory (P – kloubová, F – vetknutá). Všimněte si, žell výše uvedené klíčová
písmena jsou univerzální pro všechny jazykové verze.

Kdykoli během definice může uživatel stisknout libovolné tlačítko P/F/U/L/B a upravit parametry pro další
zadávané body (další podpory). Při každém stisknutí některého z tlačítek se příslušný výběr písmena na
příkazovém řádku zobrazí v hranatých závorkách.
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Ocelové přípoje – nové přípoje na kotevní desku pro sloupy z trubek
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost modelovat přípoj trubkového sloupu na kotevní desku
 Možnost navrhovat nové typy přípojů
Advance Design 2021 umožňuje definici a export přípoje trubkového sloupu na kotevní desku do návrhového
modulu. Nové přípoje lze zadat pomocí tlačítka Vytvořit patní plech, které naleznete na panelu Přípoje na pásu
karet Objekty.

Návrh nových přípojů lze provést pomocí vestavěného modulu Ocelové přípoje. Posouzení lze provést pro
trubkové sloupy čtvercové, obdélníkové nebo kruhové. U kruhových trubek má uživatel k dispozici dva tvary
kotevních desek: obdélníkové a kruhové.

Tato nová kategorie přípojů je analyzována jako 3D přípoj - tedy na všechny složky sil: svislou sílu (N), smykové
síly (Vy, Vz) a ohybové momenty (My, Mz) v obou horizontálních směrech a krooutící moment (Mt) ve sloupu.
Pro nové typy přípojů lze použít různé typy výztuh v závislosti na průřezu sloupu. Diagonální výztuhy je možné
použít u všech typů trubkových průřezů, zatímco boční a vnější výztuhy je možné použít pouze pro obdélníkové
a čtvercové jackly.
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Ocelové přípoje – asymetrická kloubová kotevní deska
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost definice kotevní desky jako zkrácené asymetrické
 Umožňuje modelování asymetrické konfigurace se šikmými nebo svislými výztuhami
Pokud navrhujeme kloubovou kotevní desku pro sloup profilu I, je možné definovat kotevní desku jako
zkrácenou nezávisle pro oba dva směry. To umožňuje modelování a návrh asymetrického kotvení se šikmými
nebo svislými výztuhami.

Doplnění další výsledků týkajících se lokálních imperfekcí na nosnících (Eurokód) do
tabulek výsledků
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší kontrola díky podrobnější dokumentaci
Do tabulky výsledků lokálních imperfekcí na nosnících podle EC3 je přidán další sloupec pro hodnotu k.
Hodnota k se používá pro pzohlednění imperfekcí při klopení ohýbaného prvku při analýze podle druhého řádu.
Hodnota k může být zadána uživatelem nebo automaticky stanovena v souladu s národní přílohou ČSN EN
1993-1-1.

Doplnění posouzení na listu tvaru (Eurokód)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší kontrola díky podrobnější dokumentaci
Na listu tvaru generovaném pro ocelové nosníky navržené podle Eurokódu je do seznamu pomocných hodnot
přídána hodnota Mcr0 Hodnota Mcr0 se používá pro výpočet0 hodnota během analýzy klopení.
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Nové možnosti a vylepšení – Návrh ŽB
Tato kapitola obsahuje sezna hlavních nových voleb a zdokonalení návrhu železobetonových konstrukcí.

Zdokonalené posouzení protlačení (Eurokód)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost posouzení protlačení pro bodové podpory a pro bodové síly
 Podrobný výpočet výztuže na protlačení
V Advance Design 2021 byly značně rozšířeny možnosti výpočtu protůlačení podle Eurokódu. Změny se týkají
několika oblastí, včetně posouzení protlačení bbodovou silou a při uložení desky na bodových podporách,
možnosti nastavit parametry samostatně pro každou desku, širší škálu posudků, návrhu výztuže na protlačení,
podrobnější zprávy a další vylepšení.
Nové typy bodů posouzení
Možnost posouzení protlačení pro bodové podpory a pro bodové síly Parametry potřebné pro posouzení
protlačení je možné zadat ve vlastnostech jednotlivých prvků, včetně možnosti automatického nebo ručního
nastavení excentricity zatíženíâ hodnota součinitele.

Možnost deaktivace analýzy
V seznamu vlastností sloupů, bodových sil a podpěr, nový Žádný do výběru byla přidána položka s hodnotou
součinitele â , který umožňuje deaktivaci protlačení v daném bodě.
Zlepšení mechanism určení kontrolního obvodu
Byl vylepšen mechanismus automatické detekce polohy sloupu (síly.podpory) a určení kontrolního obvodu.
Zlepšení se týká především uvažování skutečné vzdálenost od okraje desky (s uvažováním průmětu
vzdálenosti) při určování kontrolního obvodu zatížených ploch v blízkosti, na hraně,nebo v rohu desky, pokud se
používá automatická detekce polohy sloupu(síly, podpory).
Návrh výztuže na protlačení po jednotlivých kontrolních obvodech
Byl doplněn nový podrobný návrh výztuže na prolačení po jednotlivých kontrolních obvodech. Níže najdete
přehled jednotlivých kroků výpočtu a popis získaných výsledků návrhu výztuže. Výpočty jsou prováděny podle §
6.4.3 ČSN EN1992-1-1.






Kontrola smyku na obvodu působícího zatážení a na prvním kontrolním obvodu.
V tomto kroku se vypočítá únosnost na protlačení po obvodu podpůrného prvku (u0) a na prvním
kontrolním obvodu (u1). Po posouzeních provedených v tomto kroku se určí, zda je nutné
navrhnout výztuž na protlačení.
Výpočet posledního kontrolního obvodu (uout); jedná se o obvod, na kterém již není zapotřebí
smyková výztuž.
Výpočet nejvzdálenějšího (posledního) obvodu smykové výztuže (ulast). Je umístěn ve vzdálenosti,
která není větší než kd uvnitř vnějšího kontrolního obvodu (uout).
Poloha prvního obvodu smykové výztuže. Je umístěn ve vzdálenosti 0,5d od hrany sloupu.

37

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2021



Počet obvodů a radiální (stejné) rvzdálenosti mezi obvody výztuže na protlačení. Maximální
vzdálenost je rovna 0,75d.
Požadovaná výztuž na protlačení na každém obvodě (Asw). Výztuž se vypočítá podle vzorce 6.52
podle dodatku A1 (únor 2015) ČSN EN1992-1-1. Během tohoto kroku je ověřeno, zda únosnost
desky s navrženou výztuží na protlačení VRd, cs nepřekračuje mezní hodnotu kmax * vRd, cs .
Pokud podmínka není splněna, zobrazí se příslušná chybová zpráva.

Návrh výztuže může být ealizován dvěma metodami - definicí tangenciální vzdálenosti nebo definicí průměru
trnu. Po výpočtu jsou k dispozici následující výsledky pro každý obvod (výsledky lze zkontrolovat pomocí nové
tabulky výsledků):









poloha obvodu - vzdálenost od hrany sloupu,
délka obvodu,
tangenciální vzdálenosti mezi smykovými trnyi,
počet ssmykových trnů na obvodu,
za předpokladu, že průměr jednoho trnu,
min plocha jednoho trnu,
požadovaná plocha výztuže na obvod,
za předpokladu, že plocha výztuž na obvod.

Nastavení protlačení pro každou desku samostatně
V předchozích verzích Advance Design se parametry posouzení protlačení definovaly globálně pro všechny
desky. Nyní jsou tato nastavení definována lokálně, samostatně pro každý plošný prvek, pomocí sady nových
parametrů v seznamu vlastností:

Některá nastavení jsou stejná jako ta dříve dostupná globálně, včetně:
 výběr metody posouzení - s podélnou výztuží nebo bez ní;
 Možnost aktivace návrhu výztuže na protlačení;
 Úhel výztuže na protlačení.
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A jsou přidány nové volby:
 Zaškrtávací políčko Posouzení
Tato možnost umožňuje uživateli deaktivovat posouzení protlačení u konkrétních prvků.
 Zaškrtávací políčko Úprava podélné výztuže
Automaticky zvýší plochu podélné výztuže (Ax a Ay, až do limitního poměru vyztužení = 0,02),
pokud nevzchází posouzení na protlačení (vEd > vRd,c).

 L   Lx . Ly 

Ax Ay
 0,02
dx dy

Používá se k umožnění použití maximální přípustné plochy podélné výztuže tak, aby nebylo třeba
navrhovat výztuž bna protlačení.







Poznámka: Pokud jsou povolena možnosti jak Úprava podélné výztuže, tak i Návrh výztuže na
protlačení, Advance Design se nejprve pokusí zvýšit plochu podélné výztuže.
Výpis navržené výztuže
To umožňuje rozhodnout se o způsobu výpočtu navržené výztuže. K dispozici jsou dvě možnosti:
o Zadaná tangenciální vzdálenost(st) – umožňuje nastavit vzdálenost trnů (st) a nechat
automaticky dopočíta průměr a počet trnů
o Zadaný průměr trnu - umožňuje nastavit průměr trnu a nechat automaticky dopočítat jejich
počet a vzdálenost.
Výpis tangenciálních vzdáleností
V případě, že uživatel chce zadat vzdálenosti (st), může ve volbách vybrat hodnotu:
o Maximální dovolená (st,max) - pro všechny obvody je použita maximálnídovolená hodnota
vzdáleností
o Volitelná (st) – vzdálenosti se dopočítají samostatně pro každý obvod tak, aby se získala
optimální plocha výztuže.
o Zadaná hodnota - pro všechny obvody se použije stejná zadaná hodnota. Pokud je vybraná
tato volba, ve vlastnosti Hodnota (st) je možné zadat vzdálenost.
Průměr trnu
V případě, že uživatel chce zadat průměr trnu, je možné ho zadat pomocí malého dialogového
okna:

Pokud volba Automaticky průměr trnu (výchozí) aktivní, automaticky dohledá první (nejmenší
průměr ze seznamu), který splňuje všechny požadavky. Pokud tato volba není aktivní, může být
hodnota průměru vybrána ze seznamu dostupných průměrů (zapnuté průměry pro příčnou výztuž v
globálních předpokladech návrhu železobetonu) nebo zadána ručně.
Vylepšení tabulky výsledků pro navrženou výztuž na protlačení
Tabulka s detailmi výztuže na protlačení byla zcela upravena přidáním nových sloupců a odebráním nebo
úpravou stávajících sloupců. Nyní zobrazuje nové informace po obvodech, další podrobnosti pro posouzení a
množství požadované plochy výztuže na obvod.
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Nová tabulka výsledků navržené výztuže na protlačení
Pro navrženou výztuž na protlačení na každém obvodu je k dispozici nová tabulka výsledků. Nyní je možné
zobrazit informace potřebné pro umístění výztuže na protlačení na každém kritickém obvodu, včetně
vzdálenosti od hrany sloupu (nebo zatěžovací plochy), délky obvodu, počtu trnů, vzdálenosti trnů, jejich
průměru a odpovídající plochu výztuže.

Další změny
Kromě výše uvedených změn byly implementovány různé typy oprav, včetně:




Pro výpočet procenta vyztužení použitého při návrhu únosnosti desky na protlačení bez smykové
výztuže na prvním kontrolním obvodu je uvažována plocha výztuže v oblasti rovné šířce sloupu +
3d (místo 2d) na každé straně (§6.4.4(1) ČSN EN1992-1-1).
Problém s určením znaménka síly protlačení spojeného s určením efektivní výšky u desek s různým
horním a dolním krytí výztuže byl odstraněn.

Nová možnost minimální výztuže na deskách (Eurokód)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Větší flexibilita vpři návrhu výztuže rovinných prvků
Pro ovládání definice minimální výztuže v deskách byla fo seznamu vlastností betonových plošných prvků
(Eurokód) doplněna volba Krytí minimální výztuže. Nová volba je dostupná pouze v případě, že je zvolena
možnost Minimální podélná výztuž.

Nová volba se použije pro rozhodnutí, zda je minimální plocha výztuže generována na celém ploše prvku nebo
pouze v místech, kde jnavržená plocha výztuže větší než nula (tj. pouze na těch konečných prvcích, které jsou v
dané vrstvě taženy).
To lze nejlépe předvést na jednoduchém příkladu. Hodnoty plochy horní výztuže v desce jsou uvedeny níže pro
další tři různé varianty.
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Případ 1 - bez ohledu na minimální výztuž

Můžete vidět plochy bez požadované výztuže (0,00, modrá barva), oblasti s vyššími hodnotami (červená barva)
a další oblasti s mezilehlými hodnotami.

Případ 2 - požadavek minimální výztuže se aplikuje na celý prvek

Minimální výztuž se aplikuje na všechny oblasti, kde je vypočtená plocha výztuže menší než minimum, včetně
oblastí bez požadované výztuže.

Případ 3 - požadavek minimální výztuže se aplikuje pouze na tažené oblasti

Minimální výztuž se aplikuje pouze na oblasti, kde je navržená plocha výztuže větší než nula.
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Maximální hodnota trhliny samostatně pro spodní a horní stranu desky (Eurokód)
Hlavní charakteristiky a výhody:



Možnost posouzení a opravy maximální hodnoty šířky trhliny odděleně pro horní a spodní líc
desek

Aby bylo možné posoudit maximální hodnotu šířky trhliny samostatně pro horní a spodní líc betonových desek,
což je zvláště důležité pro des na kontaktu se zemí nebo vodou z jedné strany, byla hodnota Wmax rozdělena
na horní a dolní hodnotu. Obě hodnoty jsou najdete v seznamu vlastností betonových desek.

Pokud je hodnota Wmax nastavena na hodnotu Automaticky, mají obě hodnoty stejnou hodnotu.
Pokud je Wmax nastaven na Zadané, pak lze obě hodnoty upravovat a mohou mít odlišnou hodnotu.
Posouzení šířky trhliny se nyní provádí nezávisle pro každý líc a v případě překročení. zobrazí samostatnou
varovnou zprávu

Díky samostatným mezím pro každý povrch je při opravě trhlin, pokud je tato volba aktivována, tato skutecnost
zohledněna. Lze zobrazit i poměr využití pro trhliny s uvažováním příslušných omezení:
 spodní (záporný) wk / Wmax spodní
 horní (kladný) wk / Wmax horní
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Další informace o ploše na metr řtvereční při definování skutečné výztuže pro desky
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší kontroldefinice skutečné výztuže v deskách
V dialogovém okně Definice výztuže, které je dostupné pro betonové plošné prvky, byly přidány další informace
o ploše výztuže na jednotku délky. Je viditelná v nových sloupcích samostatně pro globální definicí a pro lokální
definici, a to jak pro vázanou výztuž i sítě.

Všechny hodnoty v nových sloupcích jsou jen pro čtení a jsou automaticky aktualizovány, pokud je průměr nebo
rozteč vázané výztuže nebo typ sítě upraven.

Možnost výběru typů kombinací MSP pro vybraná posouzení (Eurokód)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost výběru typů kombinací MSP pro posouzení napětí
 Možnost výběru typů kombinací MSP pro posouzení maximální šířky trhliny
U lineárních betonových prvků byla přidána možnost výběru typů kombinací zatížení MSP pro vybraná
posouzení (dle Eurokódu).
Omezení napětí
Do seznamu vlastností betonových prvků byl přidána nová volba (pro Eurokód): Typ MSP pro posouzení
omezení napětí, má tři možné volby:MSP charakteristiká, MSP častá a MSP kvazi-stálá.
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Nové volby se použijí při rozhodování o tom, které typy kombinací zatížení MSP se použijí pro posouzení
maximálního napětí. Obvykle uživatelé požadují, aby mezní napětí při ověření šířky trhlin byly posuzovány
pouze pro relevantní typ MSP (tj. MSP Kvazi-stálá); ve výchozím nastavení je omezení napětí aktivováno pouze
pro MSP Kvazi-stálá. Je-li vybrán více než jeden typ kombinace MSP, jsou napětí vypočtena pro každý vybraný
typ a posouzena s příslušnou limitní hodnotou.
Při převodu modelů ze starších verzí jsou aktivovány všechny typy MSP, aby bylo zachováno stejné nastavení z
předchozích verzí Advance Design, kde byly pro kontrolu napětí použity všechny typy kombinací MSP.
Posouzení Wmax
Do seznamu vlastností betonových prvků byl přidána nová volba (pro Eurokód):Typ MSP pro Wmax, na výběr
jsou dvě volby:MSP kvazi-stálá (výchozí) a MSP častá.

Pro posouzení maximální šířky trhlin se používá nová vlastnost - ve výchozím nastavení se při tomto posouzení
používají kombinace MSP kvazi-stálé. V závislosti na národní příloze a typu konstrukce, je doporučováno
použití kombinace MSP častá. Nyní se uživatel může rozhodnout, který typ kombinace zatížení MSP chce pro
posouzení Wmax použít.

Tabulky výsledků pro beton – Nový sloupev v tabulce Betonové průhyby
Hlavní charakteristiky a výhody:



Podrobnější dokumentace

Do tabulky výsledků byl přidán nový sloupec s průhybem potrhaných železobetonových lineárních prvků s
hodnotou momentu setrvačnosti na potrhaném průřezu (I_interpolované/Ic).

Aktualizace pásu karet Návrh
Hlavní charakteristiky a výhody:




Snadnější přístup k novým nastavením v návrhových modulech
Možnost generování průběhových diagramů pro stěny vyztužené KARI sítěmi

V Advance Design 2021 byl pás karet Návrh aktualizován přidáním nových příkazů a změamin na panelu
Výsledky.
Do skupiny Výpočet byly přidány dva nové příkazy: Konstrukční předpoklady a Ověření.
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Oba příkazy jsou určené pro železobetonové prvky a používají se k vytvoření konstrukční výztuže bez nutnosti
návrhu a pro ověření existující (např. ručně upravenou) výztuž. (Další podrobnosti o těchto funkcích naleznete v
dalších částech tohoto dokumentu).
Příkaz Výztuž byl rozšířen, aby umožnil výběr dialogových oken pro úpravu generované výztuže. Dostupnost
jednotlivých příkazů závisí na typu aktuálně analyzovaného prvku.

Kromě toho byl do stejné sekce přidán nový příkaz KARI sítě, který jdostupný pro železobetonové stěny a
slouží k zobrazení schémat KARI sítí s informacemi o řezání. Schémata jsou zobrazena v samostatném okně a
mohou být uložena jako obrázky.
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Hlavní vylepšení modulů pro Návrh elezobetonových konstrukcí
V nejnovější verzi Advance Design bylo do modulů pro železobeton zavedeno velké množství novinek a
vylepšení. Podrobné informace o změnách naleznete v samostatném dokumentu novinek v Advance BIM
Designers 2021. Níže naleznete pouze stručné informace o vybraných hlavních změnách.
Hlavní charakteristiky a výhody:









Snadnější zadávání dat díky novému formátu dialogových oken
Snadná a úplná kontrola nad obsahem výkresu
Snadné ověření stávající výztuže
Rychlé generování výztuže bez výpočtů
Možnost volby způsobu umístění příčné výztuže pro nesouměrnou výztuž nosníku
Nová metoda analýzy vícevrsého podloží pod základy
Automatické generování výtahu t výztuže na výkresech stěn

Nový formát dialogových oken
Dialogy pro definování geometrie, pro definování předpokladů návrhu a pro úpravu výztuže byly zcela upraveny.
Všechna okna mají jednotný vzhled, velikost, rozložení a zadávání dat. Díky seznamu na levé straně
dialogového okna a stromové struktuře, může uživatel rychle přidávat či odebírat, nebo modifikovat některé
komponenty (například otvory). To se projeví zejména při editaci výztuže okolo otvoru, kde změna jedné
vlastnosti (např. průměr prutu) v nadřazené pozici stromu, znamená změnu hodnot I v podřazených větvích
stromu

Interaktivní výkresy
Mechanismus vytváření výkresů výztuže se zcela změnil. Díky novému rozložení a zejména díky stromové
struktuře všech komponentů výkresu, může uživatel snadno ovládat sestavení jednotlivých komponent výkresu.
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Největší změny se týkají kreslicí plochy, která je nyní interaktivní. To znamená, že můžete vybrat a graficky
upravit jednotlivé prvky výkresu. Pohledy mohou být na výkresu snadno přesouvány a jednoduše
zvětšovány(zmenšovány). Je rovněž možné posunout nebo smazat většinu komponent pohledů, jakou jsou
třeba kótovací čáry, popisy pohledů, výškové kóty, výtahy výztuže a další. Díky všem těmto změnám je možné
výkres rychle a snadno upravit podle Vašich požadavků

Posouzení(ověření) stávající výztuže
Za účelem provedení posouzení prvku s modifikovanou, nebo ručně zadanou výztuží byl přidán příkaz Ověřit.
Po spuštění provede veškerá přeposouzení, která jsou standardně součástí posudku a bere v potaz všechna
nastavení, zatížení i zadanou výztuž Po posouzení jsou k dispozici veškeré průběhy sil, výkresy a zprávy.
Pokud nejsou některé podmínky splněny, objeví se odpovídající varování v záložce Chyby
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Generování minimální konstrukční výztuže
Do pásu karet byl přidán příkaz Konstrukční předpoklady, tak aby bylo možné rychlé generování 3D výztuže
celého prvku bez nutnosti úplného návrhu výztuže, ale pouze v závislosti na minimálních konstrukčních
předpokladech: Po jeho použití je v prvku vytvořena 3D výztuž, která je v souladu s aktuálním nastavením
výztuže a splňuje všechny minimální požadavky.
Úpravy rozteče třmínků.
Poslední verze modulu pro železobetonové trámy nabízí několik možností volby způsobu automatické úpravy
rozteče třmínků. Je tak umožněno vybrat metodu umístění třmínků pro nerovnoměrné průběhy smykových sil.

Nová metoda pro vícevrstvé podložíh pod základovými patkami
Metoda určení únosnosti základu na vícevrstvém podloží byla rozšířena a je dostupná pro všechny lokalizace a
typy norem. Existují dvě hlavní metody homogenizace vícevrstvého podloží stanovením průměrných parametrů
půdy:
o podle DIN 4017, která byla rozšířena o nové volby;
o zprůměrováním parametrů podloží do dané hloubky za použití různých typů průměrování.
Obě metody jsou univerzální a mohou být použity pro posouzení únosnosti podle všech norem dostupných v
této aplikaci
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Výtahy výztuže na výkresech stěn
Poslední verze 2021 rovněž přináší možnost automatického generování Výkresů výztuže a výkazů pro stěny.
Stejně jako v ostatních modulech může uživatel vybrat způsob nastavení měření délek úseků výztuže a způsob
popisu výztuže na výkresu. Pro jednotlivé nosné nebo smykové stěny je rovněž možné generovat výtahy
výztuže.
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Nové možnosti a vylepšení - Různé
Tato kapitola obsahuje seznam dalších důležitých nových možností a vylepšení.

Nová úvodní stránka
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nová úvodní stránka s přímým přístupem k informacím CREATE & LEARN
 Snadné otevírání posledních souborů
 Přímý přístup k výukovým materiálům a informacím online
Při spuštění Advance Design se zobrazí nová úvodní stránka.

Na levé straně úvodní stránky je část, která obsahuje základní nástroje, jako je vytvoření nového nebo otevření
stávajícího projektu, nastavení lokalizace a odkazy na sociální média.
Druhá část úvodní stránky může být zobrazena ve dvou režimech - Create nebo Learn. Přepínání mezi režimy
se provádí pomocí přepínače ve spodní části okna.

V režimu Create (výchozí) je zobrazen seznam posledních souborů s náhledem a seznam ukázkových projektů.
V režimu Learn jsou online materiály rozděleny do třech skupin:
 Learning Resources - videa jsou dostupná na příslušných zdrojích určených pro výuku;
 Graitec Information - odkazy na obsah dostupný na webových stránkách Graitec Advantage:
o News - nejnovější zprávy z odkazu na webové stránkywww.graitec.com;
o Dokumentation - nejnovější technické dokumenty dostupné na webových stránkách Graitec
Advantage;
o Knowledge Base - nejnovější časté otázky zveřejněné na webových stránkách Graitec
Advantage.
 Social World - zobrazuje odkazy na naše sociální kanály;
 Graitec Social HUB - Nejnovější příspěvky z sociálních zdrojů Graitec.
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Aktualizace databáze ocelových materiálů ASTM (US/CAN)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nové typy ocelových materiálů pro severoamerický trh
S novelizací normy pro návrh ocelových konstrukcí AISC 360-16 byly do knihovny typů ASTM přidány nové
materiály.

Nové materiály jsou v souladu s referenčními normami ASTM:





ASTM A1065/A1065M – nová norma pro HSS
o ASTM A1065-GR 50
o ASTM A1065-GR 50W
ASTM A1066/A1066M – nová norma pro desky
o ASTM A1066-GR 50
o ASTM A1066-GR 60
o ASTM A1066-GR 65
o ASTM A1066-GR 70
o ASTM A1066-GR 80
ASTM A1085/A1085M – nová norma pro HSS
o ASTM A1085

51

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2021

Aktualizace databáze profilů AISC (US/CAN)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Aktualizace databáze průřezů AISC na nejnovější verzi
 Nové ocelové průřezy HSS podle ASTM A1085
Databáze ocelových profilů Graitec byla aktualizována přidáním nových profilů do knihoven AISC.
Byly přidány tři nové knihovny dztých průřezů podle ASTM A1085:
 AISC A1085 HSS trubky
 AISC A1085 HSS obdélníkové
 AISC A1085 HSS čtvercové

Stávající knihovny průřezů AISC byly aktualizovány o nové profily z databáze AISC Shapes v15.0.
Knihovna
AISC W
AISC HP
AISC rovnoramený úhelník
AISC WT

Zdvojený rovnoramenný
úhelník AISC

AISC HSS čtvereccový
AISC HSS obdélníkový
AISC kruhové trubky

Nové průřezy
W40X655, W36X925, W36X853, W36X802,W36X723, W21X275, W21X248, W21X223,
W14X873, W14X808
HP12X89
L12X12X1-3/8, L12X12X1-1/4, L12X12X1-1/8, L12X12X1, L10X10X1-3/8, L10X10X11/4, L10X10X1-1/8, L10X10X1, L10X10X7/8, L10X10X3/4
WT20X327.5, WT18X462.5, WT18X426.5, WT18X401, WT18X361.5, WT10.5X137.5,
WT10.5X124, WT10.5X111.5, WT7X436.5, WT7X404
2L12X12X1-3/8, 2L12X12X1-3/8X3/4, 2L12X12X1-3/8X1-1/2, 2L12X12X1-1/4,
2L12X12X1-1/4X3/4, 2L12X12X1-1/4X1-1/2, 2L12X12X1-1/8, 2L12X12X1-1/8X3/4,
2L12X12X1-1/8X1-1/2, 2L12X12X1, 2L12X12X1X3/4, 2L12X12X1X1-1/2, 2L10X10X13/8, 2L10X10X1-3/8X3/4, 2L10X10X1-3/8X1-1/2, 2L10X10X1-1/4, 2L10X10X1-1/4X3/4,
2L10X10X1-1/4X1-1/2, 2L10X10X1-1/8, 2L10X10X1-1/8X3/4, 2L10X10X1-1/8X1-1/2,
2L10X10X1, 2L10X10X1X3/4, 2L10X10X1X1-1/2, 2L10X10X7/8, 2L10X10X7/8X3/4,
2L10X10X7/8X1-1/2, 2L10X10X3/4, 2L10X10X3/4X3/4, 2L10X10X3/4X1-1/2
HSS24X12X3/4, HSS24X12X5/8, HSS24X12X1/2, HSS22X22X7/8, HSS22X22X3/4,
HSS20X20X7/8, HSS20X20X3/4, HSS20X20X5/8, HSS20X20X1/2, HSS20X12X3/4,
HSS18X18X7/8, HSS18X18X3/4, HSS18X18X5/8, HSS18X18X1/2, HSS16X16X7/8,
HSS16X16X3/4, HSS16X12X3/4, HSS14X14X7/8, HSS14X14X3/4, HSS12X12X3/4,
HSS10X10X3/4
Pipe26STD, Pipe24STD, Pipe20STD, Pipe18STD, Pipe16STD, Pipe14STD, Pipe26XS,
Pipe24XS, Pipe20XS, Pipe18XS, Pipe16XS, Pipe14XS, Pips12XXS, Pipe10XXS

Kromě toho byly stávající knihovny složených L profilů podle AISC (AISC Double Angled) upraveny tak, aby se
zobrazovaly v seznamu dostupných průřezů.
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Vylepšení ikon pro povolení režimu úchopu a nápovědy
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Intuitivnější použití díky přehlednějším ikonám
Tlačítko zapnutí/vypnutí Režimu úchopu a pro Konfiguraci tipů pro aktuální pohled má nyní odlišný vzhled pro
zapnutí a vypnutí. Toto malé zlepšení usnadní snadnější rozpoznání aktuálního statusu předvoled.

Rychlejší pohyb mezi buňkami v dialogovém okně Kombinace zatížení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Rychlejší editace tabulek kombinací
V okně definice kombinací došlo k malé změně tabulky – nyní se můžete při úpravách hodnot tabulky
pohybovat mezi buňkami tabulky pomocí klávesy TAB a kláves se šipkami nahoru, dolů, doleva, světlo.

Další formáty pro imperiální jednotky (US/CAN)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Rozdělení nastavení délkových jednotek na jednoduché (stopa, palec, yard) a složené (stopa na
palec)
 Zobrazení délek ve zlomkovém formátu
Systém imperiálních jednotek v Advance Design byl rozšířen tak aby vyhovoval severoamerickém trhu. Změny
se týkají rozdělení jednotek do jednoduché a složené, přidání yardů a zobrazení délek ve zlomkovém formátu.
Jednotkyimperiálních délek mohou být zobrazeny a formátovány samostatně pro jednoduchý a složený
formátPro jednotlivé jednotky jsou k dispozici stopy, palce a yardy (nové).

Složené jednotky (stopa na palec) mohou být zobrazeny s desetinnou přesností nebo formou zlomků.

U zlomkových formátu je možné nastavit přesnost jako: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 1/128 a 1/256.
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Nové okno O aplikaci se stavem síťové licence
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nové, standardizovaný vzhled a obsah dialogového okna O aplikaci
 Snadnější přístup a vylepšení správy licencí
Dialogové okno O aplikaci bylo ve všech programech Graitec verze 2021 změněno Jednou ze změn je
speciální okno pro správu síťové licence - lze otevřít tlačítkem Stav sítě na kartě Licence.
V tomto okně může uživatel přiřadit síťovou licenci, která je k dispozici na serveru (serverech) společnosti, ale
může také zkontrolovat, kteří uživatelé aktuálně používají licence, které jsou k dispozici pro danou serverovou
licenci. V dialogovém okně se zobrazují pouze licence a seznam uživatelů aktuálně používané licence. To
významně usnadňuje správu síťových licencí.
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Různé vylepšení a opravy
Advance Design 2021 přináší mnoho drobných vylepšení a oprav. Níže naleznete stručný popis vybraných
oprav:
Vybrané opravy:
 V dialogovém okně Doporučené průřezy pro ocelové profily nyní tlačítka Potvrdit vše a Zamítnout
vše fungují i při výběru typu optimalizace podle názvu.
 Při vybrání polské národní přílohu Eurokódu 2 je nyní hodnota DC.dur.st hodnota (snížení hodnoty
minimálního krytí výztuže při použití nerezové oceli) k dispozici na seznamu vlastností konkrétních
prvků.
 Zdokonalení návrhových šablon pro železobetonové prvky o chybějící vlastnosti související s
nastavením opravy trhlin.





Rozpiska již při tisku pohledu s výsledky nepřekrývá škálu hodnot.
Definice výšky T průřezu železobetonového nosníku, která seuvažuje pro návrh výztuže, pokud je
aktivována volba Žebro, je nyní opět nastavena na hodnotu výšky trámu (místo přechozího výška
trámu + tl. deska)
Pro optimalizaci prvků ocelové konstrukce je nyní možné použít podmínku únposnosti za požáru.
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