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Witamy w Advance Design 2021
GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję wiodącego oprogramowania do analizy
konstrukcji - Advance Design 2021, będącego częścią pakietu Graitec Advance.
GRAITEC stale dąży do tego, aby dostarczać swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie
oprogramowania na najwyższym poziomie. Niedawne wprowadzenie na rynek nowego i ulepszonego
asortymentu produktów na rok 2021 nie jest wyjątkiem, Udowadniając tym samym, że są oni nadal na szczycie
w dostarczaniu najwyższej klasy rozwiązań w zakresie oprogramowania dla budownictwa i architektury całym
świecie.

Wersja 2021 Advance Design została wzbogacona o wiele nowych funkcji, przynoszących duże korzyści
użytkownikowi, i jest skupiona wokół kilku głównych tematów:
 Nowe możliwości obliczeń MES - Analiza Pushover;
 Nowe możliwości w zakresie projektowania stali, w tym możliwość definiowania superelementów,
nowych połączeń stalowych oraz aktualizacja norm projektowych dla krajów Ameryki Północnej;
 Nowe możliwości projektowania żelbetu, w tym udoskonalenia w zakresie weryfikacji przebicia oraz
nowy sposób tworzenia rysunków w modułach żelbetowych;
 Nowe sposób wymiarowania, w tym możliwość obliczeń na selekcji.
Wersja 2021 Advance Design zawiera również wiele ulepszeń i korekt wynikających z informacji zwrotnych
otrzymanych od tysięcy użytkowników na całym świecie:
 generator obciążeń zastępczych,
 łatwa definicja rozmiaru oczka siatki MES dla elementów powierzchniowych,
 wykresy wyników na przekrojach w widoku 3D,
 i wiele innych.
Advance Design 2021 jest nieocenionym narzędziem dla wszystkich Twoich projektów.
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Nowe opcje i ulepszenia - Obliczenia
Ten rozdział zawiera listę głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z ogólnymi możliwościami
obliczeniowymi.

Analiza Pushover
Główne cechy i korzyści:
 Nowy typ analizy MES - Pushover
 Rozszerzona ręczna i automatyczna definicja przegubów plastycznych
 Automatyczne generowanie obciążeń Pushover z szerokimi możliwościami parametryzacji
 Szeroki zakres dostępnych wyników
Nowy zaawansowany typ analizy jest dostępny w Advance Design 2021 - Analiza Pushover.
Pushover to metoda przewidywania nieliniowego zachowania się konstrukcji pod wpływem obciążeń
sejsmicznych.Może pomóc w wykazaniu, w jaki sposób naprawdę dochodzi do katastrofy postępującej w
budynkach, a także w określeniu formy ostatecznej awarii. Zaletą analizy Pushover jest uwzględnienie
nieliniowości materiału i przegubów plastycznych, ale bez komplikacji związanych z zachowaniem
dynamicznym.
Zasada działania metody Pushover polega na stopniowym przyłożeniu do konstrukcji obciążeń bocznych i
monitorowaniu występowania zachowań nieliniowych (w stałych punktach zwanych przegubami plastycznymi) w
celu ostatecznego uzyskania wykresu przemieszczeń węzła podstawowego i kontrolnego.

Wprowadzenie do metody Pushover
Analiza Pushover składa się z kilku etapów obliczeń, które muszą być przeprowadzone w następującej
kolejności.


Wyznaczenie sejsmicznego wzorca obciążenia bocznego

W celu przeprowadzenia analizy metodą Pushover, musimy zwiększać obciążenia boczne zgodnie z
określonym stałym wzorcem.Istnieje wiele możliwych wzorców obciążeń opisanych w literaturze i normach
sejsmicznych. Na przykład, obciążenia mogą być przykładane do środka ciężkości każdego piętra liniowo
zwiększając wysokość, gdzie wartości obciążeń są oparte na sile sejsmicznej "Base shear".


Definicja przegubów plastycznych w modelu w miejscach, w których spodziewana jest uplastycznienie

Podczas analizy Pushover, obciążenia są zwiększane, a odkształcenia plastyczne są stale
monitorowane.Ponieważ odkształcenia plastyczne najczęściej występują w określonych miejscach, definiujemy
nieliniowe zachowanie na elementach lokalnie, poprzez przeguby plastyczne, zachowując jednocześnie
sprężystość wszystkich innych elementów.Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie się przegubow plastycznych jest
zapewnione przez normy sejsmiczne, w formie tabel lub wzorów, które pozwalają na skonstruowanie
charakterystycznych krzywych dla przegubów plastycznych.W przypadku elementów betonowych,
charakterystyczne krzywe silnie zależą od zastosowanego zbrojenia. Z tego powodu należy przeprowadzić
wstępną klasyczną liniową analizę sejsmiczną przed analizą metodą "Pushover" w celu uzyskania wartości
początkowej wyznaczenia zbrojenia.


Obliczenia Pushover

Analiza Pushover jest listą sekwencyjnych działań.Najpierw przeprowadzana jest liniowa analiza MES. Jednym
z wyników wykorzystanych w dalszej części jest zbrojenie elementów, wykorzystane do określenia
charakterystycznej krzywej przegubów plastycznych.Następnie uzyskuje się wzorzec obciążenia bocznego i
stosuje się go na konstrukcji.Następnie, w procesie iteracyjnym, obciążenia te są stopniowo zwiększane. Przy
każdym przyrostie monitorowane są siły wewnętrzne w miejscu występowania potencjalnych przegubów
plastycznych, ścinanie bazowe i przemieszczenia punktu kontrolnego.Gdy siły wewnętrzne przy potencjalnym
przegubie plastycznym osiągną poziom uplastycznienia, przegub zostaje uaktywniony zgodnie z jego wcześniej
zdefiniowaną krzywą charakterystyczną. Macierz sztywności jest odpowiednio dostosowywana, a obliczenia
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MES są kontynuowane. Przyrost obciążenia bocznego jest kontynuowany, a proces aktualizacji macierzy jest
powtarzany dla wszystkich aktywowanych przegubów plastycznych.Obliczenia są kontynuowane aż do
momentu, w którym nastąpi jedno z: przemieszczenie docelowe zostaje osiągnięte; konstrukcja staje się
mechanizmem; analiza nie jest już zbieżna lub osiągnięta zostaje maksymalna liczba kroków.
Przy każdym kroku przemieszczenie punktu kontrolnego na konstrukcji jest rejestrowane wraz z odpowiadającą
mu wartością ścinania bazowego. Dane te są następnie wykreślane na krzywej, zwanej krzywą Pushover.
Początkowo jest ona liniowa przy stosunkowo małych wartościach ścinania bazowego (konstrukcja jest nadal
sprężysta), następnie staje się nieliniowa przy większych wartościach ścinania bazowego z powodu odkształceń
plastycznych występujących w konstrukcji.

Analiza Pushover w Advance Design
Główne cechy analizy Pushover w Advance Design 2021:






Rozszerzona definicja przegubów plastycznych
o Przeguby plastyczne (liniowo elastyczne-idealne plastyczne) mogą być łatwo definiowane na
elementach liniowych;
o Dostępne na stopniach swobody osiowej (Tx) i giętnej (Ry i Rz);
o Może być definiowany automatycznie i w pełni konfigurowalny w odniesieniu do FEMA 356 i
EC8-3;
o Automatyczna definicja może być wykonana dlastalowe przekroje dwuteowe (IPE, HEA, W, ...) i
betonowe kwadratowe, prostokątne i w kształcie litery T;
o Dla elementu betonowego można obliczyć przeguby plastyczneprzy użyciurzeczywistego
zbrojenia (dla Eurokodu) lubzbrojenia teoretycznego (normy amerykańskie);
o Możliwość definiowania przez użytkownika - pozwala na stosowanie przegubów plastycznych
na dowolnym przekroju poprzecznym, zarówno dla liniowych elementów stalowych jak i
betonowych.
Automatyczne generowanie obciążeń Pushover z szerokimi możliwościami parametryzacji
o Punkty Pushover i obciążenia powierzchniowe są zdefiniowane na każdym piętrze;
o Możliwość wyboru rozkładu obciążenia po wysokości konstrukcji w ramach kilku
typów:Skupiony, Jednorodnie rozłożony, Trójkątnie rozłożony, Parabolicznie rozłożony,
Zdefiniowany przez użytkownika (w pełni konfigurowalny);
o Możliwość obliczenia maksymalnego całkowitego obciążenia bocznego przy użyciu
procentowego udziału całkowitych obciążeń grawitacyjnych i sejsmicznej siły "base shear" na X
oraz Y;
o Można zdefiniować do 8 przypadków obciążeń: 2 rozkłady (zgodnie z wymogami FEMA356 i
EC8-3) i 4 kierunki (+/-X, +/-Y).
Szeroki zakres dostępnych wyników
o Wyniki i raporty MES;
o Krzywa Pushover siła-przemieszczenie;
o Tabele raportu ze statusem przegubów plastycznychi stosunku wytrzymałości (áu/á1);
o Wyniki graficzne pokazujące status przegubów plastycznych na każdym etapie obciążenia.

Przyjrzyjmy się bliżej kolejnym etapom tego procesu.Zaczynamy od etapu, kiedy model jest już przygotowany
do obliczeń statyki liniowej (łącznie z określoną geometrią, poziomami, obciążeniami itp.).
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Definicja przegubów plastycznych
Aby przeprowadzić analizę Pushover, użytkownik musi najpierw zdefiniować przeguby plastyczne w miejscach,
w których spodziewane jest ich wystąpienie (końce belek)) lub w miejscach, w których ich powstanie wymaga
monitorowania (końce słupów). Przeguby plastyczne można definiować na poszczególnych elementach
liniowych z okna właściwości.

Użytkownik ma możliwość wyboru stopni swobody, dla których przegub ten ma zastosowanie, oddzielnie dla
każdego z końców. Nazwa identyfikatora przegubu plastycznego jest generowana automatycznie i składa się z
przedrostka PLH-L (przegub plastyczny na elemencie liniowym), identyfikatora elementu, końca (1 lub 2) i typu
elementu (B – dla belek, C dla słupów). Definicję parametrów przegubu plastycznego można wykonać za
pomocą okna dialogowego otwieranego przyciskiem Definicja we właściwościach.

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje, że parametry powinny być obliczane automatycznie, może wybrać
normę (EC 8-3 lub FEMA 356) i typ przegubu plastycznego. Dostępne typy (belki stalowe lub betonowe i słupy)
zależą od wybranej normy i stopnia swobody. Należy zauważyć, że niektóre parametry są obliczane dopiera
następnego etapu, podczas analizy Pushover. W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się zdefiniować
właściwości przegubu plastycznego ręcznie, definicja powinna być ustawiona na Zdefiniowane przez
użytkownika. Następnie każda właściwość może być odblokowana i edytowana indywidualnie.
Gdy zprzeguby plastyczne są stosowane do elementów, mogą być prezentowane graficznie (na modelu
opisowym) za pomocą szarego symbolu.
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Definicja obciążeń Pushover
Kolejnym etapem jest tworzenie przypadków obciążenia Pushover i generowanie obciążeń Pushover.
W tym celu można zdefiniować nowy typ rodziny przypadków obciążenia Pushover z okna dialogowego
tworzenia przypadków. Na jego liście właściwości możemy ustawić podstawowe dane dla generowania
obciążenia, takie jak: typu rozkładu, punktu zastosowania i kierunki obciążenia.

Patrząc na typy dystrybucji - istnieje kilka typów dystrybucji sił Pushover po wysokości konstrukcji:

9

Co nowego GRAITEC Advance Design 2021

Skupiony

Jednorodnie
rozłożone

Trójkątnie rozłożony

Parabolicznie
rozłożony

Zdefiniowany przez
użytkownika

(Vb jest maksymalnym całkowitym obciążeniem bocznym, Fn jest maksymalnym obciążeniem bocznym
przyłożonym na poziomie n)
Klikając prawym przyciskiem myszy na rodzinie obciążenia Pushover możemy następnie automatycznie
wygenerować przypadki obciążenia i obciążenia. Na liście właściwości każdego wygenerowanego przypadku
obciążenia Pushover możemy ustawić szczegóły związane z maksymalnym całkowitym obciążeniem bocznym.
Maksymalne całkowite obciążenie boczne jest skumulowaną sumą obciążeń bocznych zastosowanych w
ostatnim etapie analizy Pushover. Obciążenie to można zdefiniować jako narzuconą wartość lub jako procent
obciążenia przyłożonego do konstrukcji, przed analizą Pushover.Dla każdego przypadku obciążenia można
wybrać inną definicję maksymalnego obciążenia bocznego.

Węzeł główny służy do śledzenia przemieszczenia konstrukcji i generowania krzywej obciążenieprzemieszczenie. Ten węzeł można zdefiniować (jako identyfikator węzła siatki) lub można użyć opcji
Maksymalne przemieszczenie. W tym przypadku maksymalne przemieszczenie, w kierunku przypadku
obciążenia Pushover, na każdym etapie analizy będzie używane do wykreśelnia wykresu Pushover.
Podobnie jak w przypadku klasycznej analizy nieliniowej, można również ustawić dodatkowe warunki obliczania
dla analizy Pushover. Analiza może być prowadzona do czasu przyłożenia całkowitego obciążenia bocznego
(ostatni krok) lub może zostać zatrzymana wcześniej z powodu braku zbieżności obliczeń nieliniowych —
zwykle w momencie wytworzenia mechanizmu. W takim przypadku wyniki będą dostępne dla kroków
obliczeniowych.
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Obliczenia
Analiza Pushover składa się z szeregu operacji, aktywowanych przez dedykowany przełącznik Obliczenia
Pushover w oknie dialogowym uruchamiania obliczeń.

Podczas procesu wykonywane jest automatycznie kilka kroków, w tym:
 standardowe liniowe obliczenia statyczne i sejsmiczne;
 wymiarowanie elementów konstrukcji stalowych / elementów liniowych konstrukcji żelbetowych (w tym
rzeczywiste zbrojenie);i wreszcie główne nieliniowe obliczenia statyczne dla przypadków obciążenia
Pushover z przyrostowymi obciążeniami bocznymi i odpowiednią aktywacją przegubów plastycznych.

Wyniki
Po pomyślnym zakończeniu obliczeń Pushover dostępny jest zestaw różnych typów wyników.
Wyniki MES
Podobnie jak w normalnych obliczeniach statycznych, dostępne są wyniki MES, takie jak przemieszczenia i siły
wewnętrzne. Wyniki można sprawdzić, jak w przypadku obliczeń nieliniowych dla każdego z kolejnych etapów
obliczeń.
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Wykres siła-przemieszczenie
Za pomocą nowego polecenia Wykres wyników Pushover, dostępnego na wstążce Wyniki, można
wygenerować wykres nośności Pushover.Wyświetla wykres relacji przemieszczenia węzła w odniesieniu do
całkowitego zastosowanego obciążenia bocznego.

Tabele raportów
W przypadku wyników analizy pushover dostępny jest zestaw nowych dedykowanych tabel raportów, w tym:


Status przegubów plastycznych obrotowych według kroku obciążenia



Status przegubów plastycznych przesuwnych według kroku obciążenia



Wartośćwspółczynnik wzmocnienia (áu/á1)

Wyniki graficzne pokazujące status przegubów w każdym kroku obciążenia
Nowe wyniki dla analizy Pushover są dostępne w wynikach MES, które pozwolą na wyświetlenie statusu
przegubów plastycznych elementów liniowych. Po włączeniu pokazuje status zdefiniowanych przegubów
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plastycznych dla wybranego kroku w wybranym przypadku Pushover. Stan jest wyświetlany przy użyciu
kolorów.

Ulepszenia w zakresie sposobu wymiarowania
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość uruchomienia wymiarowania na selekcji
 Pełna elastyczność podczas wymiarowania
W przypadku
Advance Design 2021 wprowadzono istotne zmiany w wewnętrznym mechanizmie
przechowywania wyników obliczeń, co skutkuje nowymi i znacznie bardziej elastycznymi scenariuszami pracy
dla wymiarowania elementów. Przyjrzyjmy się dwóm najbardziej widocznym zmianom i ich wpływowi na
codzienną pracę.
Zapisywanie wyników wymiarowania elementów
Po wymiarowaniu (dla elementów stalowych, żelbetowych lub drewnianych) wyniki dla tych elementów są
przechowywane aż do następnych obliczeń MES. Umożliwia to wykonanie wielu sekwencji wymiarowania dla
różnych części konstrukcji, bez utraty wyników dla pozostałych elementów. Oznacza to, że wymiarowanie może
być przeprowadzane wielokrotnie, np. przez iteracyjne zmiany parametrów projektowych tylko dla jednego
elementu, nie martwiąc się, że wyniki dla pozostałych elementów zostaną utracone.
Aby szybko dowiedzieć się, jaki jest bieżący stan obliczeń dla danego elementu, najlepszym sposobem jest
użycie parametru Wyniki wymiarowania. Zobaczmy przykład dla elementu stalowego.


Gdy element nie został jeszcze obliczony, nie ma dostępnych wyników wymiarowania, a parametr
Wyniki wymiarowania ma wartość Niedostępne.
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Po obliczeniu elementu rezultaty są już dostępne, a parametr Wyniki wymiarowania ma wartość
Dostępne.



W przypadku jakichkolwiek zmian parametrów wymiarowania tego elementu (np. zmiana szablonu),
parametr przyjmuje stan Niekatualne. Oznacza to, że wyniki dla tego elementu są nadal dostępne, ale
mogą być nieaktualne.

Oczywiście ponowne obliczenie zaktualizuje wyniki i przywróci stan Dostępne, podczas gdy ponowne obliczenie
MES usunie wyniki wymiarowania i przywróci stan Niedostępne.
Należy pamiętać, że wyłączenie parametru Do obliczeń, tak jak poprzednio, wyklucza element z obliczeń, ale
jeśli wyłączysz ten parametr po wymiarowaniu, dodatkowo wyłączy wyświetlanie wyników dla tego elementu
(jest traktowany tak, jakby nie został obliczony). Włączenie parametru Do obliczeń ponownie przywraca
wyświetlanie wyników dla tego elementu.

Wymiarowanie na selekcji
Inną powiązaną nową funkcjonalnością jest możliwość uruchamiania obliczeń projektowych dla wybranych
elementów. Pozwala to na szybki (np. graficzny) wybór i wymiarowanie elementów, a także, na przykład,
szybkie ponowne obliczenie nawet jednego elementu po zmianie jego parametrów projektowych.
To sprawia, że cały proces jest łatwiejszy - na przykład, można wykonywać obliczenia system po systemie.

14
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Nowe polecenia na wstążce dla szybszego tworzenia analiz
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsze tworzenie nowych typów zaawansowanych analiz
Aby uprościć proces definiowania nowych analiz, wprowadzono niewielką poprawę na wstążce Analiza, gdzie
dodano nową grupę, która zawiera trzy polecenia dodawania analiz:Modalna, Statyka NL i Wyboczeniowa.

Polecenia te są używane do dodawania 3 typów zaawansowanych analiz do bieżącego projektu, jako
dodatkowa i szybsza metoda dodawania analiz z menu kontekstowego przeglądarki projektu.

Rozmiar oczka siatki MES jako właściwość elementu
Główne cechy i korzyści:



Bardzo szybkie ustawienie rozmiaru siatki dla elementów powierzchniowych

Aby ułatwić i przyspieszyć definiowanie siatki MES dla elementów powierzchniowych, można teraz łatwo
ustawić rozmiar żądanej siatki dla wybranych elementów. W tym celu do listy Gęstość dodano nową kategorię
Rozmiar elementu skończonego we właściwościach siatki elementów powierzchniowych z odpowiednim
polem do wprowadzenia rozmiaru oczka siatki.

Dzięki temu można szybko ustawić rozmiar siatki tylko dla wybranego elementu, niezależnie od ustawień
globalnych i bez konieczności stosowania znacznie bardziej pracochłonnych metod definicji szczegółowej siatki.
15
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Nowe opcje i ulepszenia - Obciążenia
Ten rozdział zawiera listę głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z wyświetlaniem wyników obliczeń.

Możliwość szybkiego izolowania obciążeń
Główne cechy i korzyści:
 Płynniejsza praca z szybkim wyborem obciążeń
Wprowadzono małe, ale bardzo przydatne ulepszenie metod wyboru obciążenia - przy wyborze obciążeń z
przeglądarki projektu (przypadków obciążeń lub samego obciążenia), możemy użyć polecenia Izoluj.

Działa podobnie do tych samych poleceń dostępnych dla innych elementów konstrukcyjnych w przeglądarce
projektu i pozwala na bardzo szybki (za pomocą jednego kliknięcia) wybór obciążeń, które mają być
wyświetlane.

Generator obciążeń zastępczych
Główne cechy i korzyści:
 Łatwy w użyciu generator obciążeń poziomych oparty na obciążeniach pionowych
 Elastyczność definicji dzięki możliwości konfiguracji
Obciążenia zastępcze to fikcyjne obciążenia poziome, które tworzą poziomą deformację konstrukcji, która
powoduje wzrost sił i deformacji.Są one stosowane w szczególności przez normy stalowe Ameryki Północnej,
gdzie obciążenia zastępcze są przykładane do konstrukcji stalowej w celu uwzględnienia efektów P-Delta.
Obciążenia zastępcze są obliczane jako część obciążeń pionowych przy użyciu współczynnika konwersji.
Istnieją różne założenia używane w różnych normach do definiowania obciążeń zastępczych.Różnice odnoszą
się do sposobu określania współczynnika, kierunku siły lub sposobu, w jaki jest ona łączona z innymi
obciążeniami.Na przykład kanadyjska norma stalowa CSA-S16 wykorzystuje współczynnik 0.005 do obciążeń
pionowych, podczas gdy Eurokod 3 wykorzystuje obciążenie zastępcze obliczone z uwzględnieniem liczby
16
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słupów w kondygnacji i wysokości ramy.Również w zależności od normy, obciążenia zastępcze powinny być
stosowane w kierunkach ortogonalnych lub tylko w kierunku przechyłu i są używane w połączeniu ze wszystkimi
lub wybranymi obciążeniami.
Advance Design oferuje uniwersalne i proste rozwiązanie, które pozwala użytkownikom na dużą elastyczność w
zakresie używania obciążeń zastępczych w różnych scenariuszach.
Nowe polecenie Utwórz obciążenia zastępcze jest dostępne w dwóch lokalizacjach — na wstążce Obiekt i w
menu kontekstowym, dostępne po kliknięciu w przypadku obciążenia w przeglądarce projektu.

Po wywołaniu otwiera nowe okno dialogowe, w którym użytkownik może ustawić, które przypadki obciążenia są
konwertowane oraz wartość współczynnika konwersji — domyślnie jest równa 0.005 (0,5%).

Kierunek obciążenia zastępczego umożliwia wybór do wszystkich 4 kierunków dla nowych przekonwertowanych
sił, podczas gdy lista rodzina przypadków obciążenia służy do wybierania rodziny nowo utworzonych
przypadków.Po użyciu przycisku Zastosuj generowany jest zestaw nowych przypadków obciążenia, po jednym
na wybrany kierunek (X+, X-, Y+, Y-).

Każdy nowy przypadek obciążenia zawiera przekonwertowane obciążenia ze wszystkich wybranych
przypadków obciążenia. Konwertowane są obciążenia skupione, liniowe i powierzchniowe o wartości FZ < 0
(używane są tylko obciążenia skierowane w dół).Nowe wartości obciążenia są tworzone w odpowiednim
kierunku poziomym, na przykład dla wartości kierunku X są obliczane jako FX= -|FZ|*współczynnik. W
17
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przypadku obciążenia stałego, które zawiera ciężar własny (zdefiniowaną za pomocą pola grawitacji) w nowym
przypadku, wartość Z pola grawitacji jest konwertowana w podobny sposób jak powyżej obciążeń, jako wartość
w kierunku X lub Y z odpowiednim znakiem.
Przykład:
Obciążenia w przypadku obciążeń źródłowych:

Obciążenia zastępcze w kierunku X+, utworzone przy użyciu współczynnika 0.005:

Aktualizacja normy ASCE 7 do wersji 7-16 (US/CAN)
Główne cechy i korzyści:
 Najnowsza wersja normy ASCE 7-16 jest dostępna
Nowa wersja amerykańskiej normy ASCE 7-16 została wprowadzona do Advance Design 2021. Norma ASCE
7-16 (Minimalne obciążenia obliczeniowe dla budynków i innych konstrukcji, ASCE/SEI 7-16) jest teraz
dostępna do wyboru na liście norm kombinacji, sejsmicznych i klimatycznych:

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji normy (ASCE 7-10) odnoszą się głównie do obciążeń klimatycznych i
sejsmicznych, w tym między innymi:


18

W przypadku obciążeń wiatrowych dodano nowy współczynnik Ke dla ciśnienia prędkości wiatru
(dostępny na liście właściwości rodzin obciążeń wiatrowych), aby uwzględnić zmiany gęstości powietrza
na różnych wysokościach.
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W przypadku obciążeń wiatrowych w oknie dialogowym dostępny jest nowy kategorii obudowy budynku
- częściowo otwarty - z parametrami współczynników ciśnienia wewnętrznego (dostępny na liście
właściwości okładzin).



W przypadku obciążeń sejsmicznych zaktualizowano wartości współczynników terenu Fa i Fv.
Ponieważ wartości dla klasy B i D mogą się zmieniać w zależności od tego, czy wykonano pomiar
prędkości specyficzny dla danego miejsca, lista klas lokacji, dostępna w rodzinach przypadków
obciążenia sejsmicznego, została rozszerzona.



W przypadku obciążeń wiatrowych lista regionów została rozszerzona o nowe wpisy.

Uwaga: Mapa z wartościami obciążenia śniegiem dostępnymi w programie nie uległa zmianie, jednak dla 7 stanów dane z
wartościami śniegu są teraz podane w standardzie ASCE 7-16 w formie tabelarycznej, oddzielnie dla każdego
okręgu.W związku z tym w przypadku stanów wymienionych poniżej zaleca się wprowadzenie wartości zgodnie z
tabelą w normie:Kolorado, Idaho, Montana, Waszyngton, Nowy Meksyk, Oregon i New Hampshire.

Wyświetlanie sił wypadkowych
Główne cechy i korzyści:



Łatwiejsza weryfikacja definicji obciążenia poprzez wyświetlanie sił wynikowych

Nowy atrybut adnotacji o nazwie Wartość (wynikowa) zostanie dodany do ustawień wyświetlania. Działa na
obciążeniach (obciążenie skupione, obciążenie liniowe i obciążenie powierzchniowe) i wyświetla wynikową
wartość dla zdefiniowanych sił lub momentów.Wartość wynikowa jest obliczana jako pierwiastek kwadratowy
sumy kwadratów składowych siły:F=Sqrt(Fx²+Fy²+Fz²).

19

Co nowego GRAITEC Advance Design 2021
Nowy typ oznaczenia jest szczególnie przydatny do wyświetlania wartości obciążeń wiatrem, jeśli jest
prostopadły do nachylonych powierzchni, jak na przykładowych obrazkach poniżej.Na obrazie po lewej stronie
typ oznaczenia dla obciążeń powierzchniowych jest ustawiony na Wartość, w związku z czym wartości
obciążenia są wyświetlane oddzielnie dla wszystkich składowych.Na prawym obrazie typ oznaczenia dla
obciążeń powierzchniowych jest ustawiony na nowy typ Wartość (wynikowa), w związku z czym wyświetlana
jest tylko jedna wartość siły wynikowej.

20
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Nowe opcje i ulepszenia - Wyniki
Ten rozdział zawiera listę głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z wyświetlaniem wyników obliczeń.

Wyniki w przekrojach w widoku 3D
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość wyświetlania wykresów z wynikami MES elementów powierzchniowych na przekrojach
widokach 3D
 Łatwiejsza prezentacja wyników
Nowa metoda wyświetlania jest dostępna dla wyników MES na elementach powierzchniowych — Wykresy na
przekroju w widoku modelu. Pozwala na wyświetlanie bezpośrednio na wykresach widoku modelu (3D) na
dowolnym przekroju zdefiniowanym przez użytkownika. Wykresy są generowane na podstawie wstępnie
zdefiniowanych przekrojów — te same, które są używane do wyświetlania Wykresów wyników.

Ustawienia wykresów są niezależne od ustawień wyników elementów powierzchniowych, ale mogą być z nimi
łączone - pozwala to np. na wyświetlenie wykresu i jednocześnie map lub izolniii.

Ponadto, w celu ułatwienia prezentacji wykresów na przekrojach, np. w widokach ortogonalnych, możliwe jest
ustawienie ich wyświetlania w płaszczyźnie elementu.

21
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Tak jak poprzednio, możliwe jest zarządzanie widocznością zdefiniowanych przekrojów za pomocą przeglądarki
projektu. Ale istnieje również szybka metoda dostępna do wyświetlania wykresów tylko dla wybranych
przekrojów - po prostu wybierz je i użyj przycisku Wyświetl.

Nowe symbole dla reakcji momentowych
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsze graficzne rozróżnienie reakcji podporowych
Symbol graficzny dla wektorów momentów jako reakcji podporowych został zmodyfikowany, aby ułatwić
odróżnienie od sił. Teraz symbolem sił jest strzałka, a symbolem momentów jest podwójna strzałka.

22
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Nowe opcje szybkiej zmiany ustawień dla wykresów
Główne cechy i korzyści:
 Wyniki dla podpór bezpośrednio ze wstążki
 Szybszy dostęp do konfiguracji wyników graficznych
Aby zwiększyć łatwość dostępu do typowych wyników graficznych i ułatwić ich konfigurację, do wstążki Wynik
dodano trzy nowe polecenia:

Pierwszym z nich jest przycisk do włączania/wyłączania wartości na wykresach:

Drugi to suwak, który umożliwia łatwą zmianę rozmiaru czcionek używanych dla wartości na wykresach:
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Trzeci to suwak, który łatwo zmienia skalę wykresu:

Wszystkie powyższe opcje były już dostępne w oknie konfiguracji wyników, ale dzięki dodaniu do wstążki
łatwość i szybkość tych ustawień zostały znacznie zwiększone.

24
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Nowe opcje i ulepszenia – Konstrukcje stalowe
Ten rozdział zawiera listę głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z wymiarowaniem stali.

Superelement dla wymiarowania stali (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość grupowania elementów liniowych przy użyciu konceptu superelement
 Możliwość wykorzystania superelementów do wymiarowania stali (Eurokod)
Począwszy od Advance Design 2021 dostępny jest nowy typ obiektu złożonego - Superelement. Superelement
jest elementem, który składa się z zestawu pojedynczych elementów liniowych. Jest to rodzaj grupy elementów
liniowych, który jest używany jako pojedynczy element dla różnych weryfikacji.
Prosty przykład, gdzie użycie superelement jest istotne:- weryfikacja ugięcia granicznego dla dachu, który jest
modelowany przez kilka elementów liniowych.

Definicja
Definicję superelementu można wykonać na wiele sposobów, w tym za pomocą polecenia Utwórz z menu pod
prawym przyciskiem myszy lub wstążki, a także za pomocą listy, dostępnej na liście właściwości elementów
liniowych:

Elementy, które mają być połączone w jeden superelement, muszą spełniać kilka warunków, w tym połączenie
na końcach, taki sam materiał, ten sam typ przekroju poprzecznego i taka sama orientacja (oś Z układu
lokalnego skierowana w tym samym kierunku).
25
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Każdy nowo utworzony superelement ma swój własny unikatowy identyfikator. Może być używany między
innymi do wyboru lub wyświetlania w widoku modelu, dzięki nowemu typowi oznaczenia dla elementów
liniowych.

Ponadto istnieje możliwość osobnego ustawiania koloru dla każdego superelementu.Dzięki nowemu trybowi
wyświetlania superelementów można je pokazać według koloru - elementy tworzące superelement są
wyświetlane we wspólnym kolorze.

Aby ułatwić wybór graficzny superelementów, nowe polecenie jest dostępne w menu po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy:Wybór superelementów. Można go również włączyć za pomocą skrótu Alt+E.Po włączeniu
tego trybu, a następnie klikając na dowolny z elementów zawartych w superelemencie, pozostałe elementy są
również wybierane.
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Wymiarowanie
Koncepcja superelement jest stosowana na Advance Design 2021 do wymiarowania stalowych; w związku z
tym dostępnych jest szereg nowych opcji dotyczących parametrów konstrukcyjnych elementów stalowych.
Uwaga: Należy pamiętać, że opcje superelement są na razie brane pod uwagę tylko w przypadku wymiarowania wg
Eurokodu 3.

Na liście właściwości stalowych elementów liniowych dostępny jest zestaw nowych opcji dedykowanych
weryfikacji superelementów w grupie Ugięcie. Po włączeniu opcji Weryfikacja superelementu dostępna jest
grupa właściwości Ugięcie superelementu. Właściwości są takie same jak w powyższej grupie Ugięcia
(używane do weryfikacji pojedynczego elementu), ale mają zastosowanie do superelementu.

Wyniki weryfikacji ugięcia można sprawdzić oddzielnie dla elementu i superelementu albo
Graficznie, przy użyciu wykresów dla ugięcia lub na karcie Ugięcie w oknie dialogowym Wyniki dla profilu.
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W oknie dialogowym Wyboczenie zmodyfikowano listę wyboru metody obliczeniowej długości wyboczeniowych.
Nowe opcje do obsługi superelementu zostały dodane, a nazewnictwa niektórych istniejących zostały
zmodyfikowane.Na przykład na liście Lfz znajdują się następujące wpisy:






Automatycznie - automatycznie oblicza długość wyboczeniową;
Wartość wymuszona – wykorzystuje wprowadzoną wartość długości wyboczeniowej;
Względem elementu – oblicza długość wyboczeniową jako stosunek długości elementu;
Rozmiar siatki MES – oblicza długość wyboczeniową jako stosunek długości elementu skończonego
Względem superelementu – oblicza długość wyboczeniową jako stosunek długości superelementu;

W podobny sposób zaktualizowano listę dostępnych opcji obliczania długości zwichrzeniowej (w oknie
dialogowym Zwichrzenia).Należy zauważyć, że zawartość na liście zależy od tego, czy okno dialogowe jest
otwarte dla superelementu (obraz po lewej stronie) lub elementu (obraz po prawej stronie), który nie jest częścią
żadnego superelementu. Po otwarciu dla superelement, lista zawiera tylko dwie opcje - Automatycznie i
Względem superelementu.
Nowa opcja jest również dostępna w oknie dialogowym Ustawienia wymiarowania na karcie Optymalizacja. Po
włączeniu opcji Zastosuj przekrój dla całego superelementu, podczas optymalizacji przekroju, gdy użytkownik
akceptuje nowy przekrój dla elementu, który jest częścią superelementu, wszystkie składowe są również
aktualizowane.
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Ponadto opracowano opcję Wykryj pręty dochodzące do elementu dla automatycznego wyznaczenia długości
wyboczeniowej, dostępną na karcie Wyboczenie w oknie dialogowym Ustawienia wymiarowania, jednocześnie
zmieniając nazwę poprzedniego ustawienia. Jeśli nie jest aktywowana, automatyczne obliczanie jest
wykonywane z uwzględnieniem superelementu jako pojedynczego elementu, bez względu na pośrednie
przecięcia z innymi elementami. Jeśli jest aktywowana, oblicza długości wyboczeniowe oddzielnie dla każdego
segmentu/elementu superelementu, biorąc pod uwagę przecięcia pośrednie.

Oddzielne wyniki dla ugięć w obu kierunkach lokalnych
Główne cechy i korzyści:



Oddzielna prezentacja ugięcia dla obu kierunków lokalnych

Wyniki ugięcia pochodzące z obliczeń stali są teraz dostępne niezależnie dla obu lokalnych kierunków lokalnego Y i lokalnego Z.Wyniki te są szczególnie przydatne do analizy przestrzennej słupów lub belek
zginanych w 2 kierunkach.

Oddzielny wynik ugięcia można zobaczyć w Wynikach dla profilu, na karcie Ugięcie, a także w tabeli raportu
weryfikacji ugięcia.
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Wyświetlanie długości zwichrzeniowej w siatce
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola dzięki bardziej szczegółowej prezentacji danych i wyników zwichrzenia
Wartości długości zwichrzeniowych i powiązane wyniki wyświetlane graficznie są teraz prezentowane oddzielnie
dla każdego oczka siatki (podobne do tych dostępnych dla długości wyboczeniowych).
Zmiana ta ma na celu poprawę prezentacji wyników, zwłaszcza w przypadku, gdy rozkład elementów
skończonych nie jest jednolity.

Ulepszenia w Analizie Skręcania Skrępowanego
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość obliczania przekrojów złożonych z użyciem Analizy Skręcania Skrępowanego.
 Lepsza kontrola procesu dzięki bardziej szczegółowym wiadomościom
W Advance Design 2021 wprowadzono kilka ulepszeń w wymiarowaniu stali z użyciem Analizy skręcania
skrępowanego (Obliczenia MES drugiego rzędu z 7 st. swobody).
Przekroje złożone
Advance Design 2021 oferuje teraz możliwość wymiarowania przekrjów złożonych w konstrukcji stalowej z
użyciem Analizy skręcania skrępowanego.Dane wyjściowe takich obliczeń są podobne jak dla każdego
przekroju pojedynczego obliczonego za pomocą Analizy skręcania skrępowanego, tj. ogołna werfyikacja
naprężeń złożonych.
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Bardziej szczegółowe ostrzeżenia
Jeśli podczas obliczania za pomocą Analizy skręcania skrępowanego dla wybranych stopni swobody na
końcach danego elementu brakuje prawidłowych informacji o sztywności (lub jest zbyt mała), wyświetlany jest
odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Z Advance Design 2021 takie komunikaty są bardziej szczegółowe i
zawierają informacje o odpowiednim stopniu swobody. Wiadomości są teraz również wyświetlane oddzielnie dla
każdego stopnia swobody.Dzięki temu znacznie łatwiej jest skorygować ustawienia i kontrolować obliczenia.

Możliwość wykorzystania długości zwichrzeniowej jako długości wyboczeniowej
(Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsza i szybsza definicja parametrów wyboczeniowych
Przy definiowaniu parametrów wyboczeniowych elementów stalowych (zgodnie z Eurokodem) można ustawić
długość wyboczeniową w płaszczyźnie mniejszej bezwładności (Lfy) jako równą długości zwichrzeniowej,
obliczoną dla dolnej lub górnej półki elementu Ułatwia to parametryzację konstrukcji i przyspiesza pracę.

Chociaż ta nowa opcja została już wprowadzona w poprzedniej aktualizacji 2020.2, warto o niej wspomnieć,
ponieważ nie została oficjalnie ogłoszona, a potrzeba takiej funkcjonalności została zgłoszona przez wielu
użytkowników.

Aktualizacja normy AISC do 360-16 (US/CAN)
Główne cechy i korzyści:
 Najnowsza wersja normy stalowej AISC 360-16 jest dostępna
Nowa wersja amerykańskiej normy dla konstrukcji stalowej AISC 360-16 została wprowadzona do Advance
Design 2021. The ANSI/AISC 360-16 code (An American National Standard ANSI/AISC 360-16; Specification
for Structural Steel Buildings; published July 7, 2016, by the American Institute of Steel Construction) jest już
dostępna do wyboru na liście norm stalowych:
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Zakres zmian wprowadzonych w odniesieniu do poprzedniej wersji normy (ASIC 236-10) obejmuje:
 Modyfikacja nazewnictwa i wyznaczenia wybranych parametrów zgodnie z AISC.
 Modyfikacja procedur obliczeniowych i warunków parametrów, w tym między innymi:
o Obliczanie smukłych elementów ściskanych
o Projektowanie elementów o przekrojach HSS, T i 2L na zginanie
o Obliczenia elementów o przekrojach I na ścinanie.
 Zaktualizowana baza danych materiałów stalowych z nowymi materiałami stalowymi ASTM.
 Zaktualizowano bazę danych przekrojów stalowych o nowe przekroje stalowe ASTM (HSS ASTM
A1085).
 Zaktualizowano bazę danych przekrojów stalowych zgodnie z bazą danych AISC v15.0.

Parametry klasy wykonania (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:




Możliwość przypisania klasyfikacji elementów stalowych zgodnie z normą EN1090-2
Nowe rodzaje zestawień dla elementów stalowych

Wprowadzono dwa nowe parametry dla liniowych elementów stalowych: Klasa wykonania i Rodzina
elementu.Żaden z parametrów nie ma wpływu na obliczenia i są tylko parametrami klasyfikacji elementów
stalowych zgodnie z normą EN1090-2.
Istnieją 4 klasy wykonania wprowadzone z EN1090-2: EXC1, EXC2, EXC3 i EXC4. Każda klasa nakazuje
swój własny zestaw wymagań, ze złożonością wzrastającą wraz ze wzrostem liczby. EXC2 jest najczęstszą /
domyślną specyfikacją.
Definicja klasy wykonania można być globalna lub lokalna.Definicja globalna jest dostępna w oknie dialogowym
Opcje programu i definiuje klasę dla całej konstrukcji — jest używana jako domyślna dla wszystkich elementów
stalowych.

W przypadku definicji lokalnej użytkownik może wybrać jedną z klas bezpośrednio z listy wartości Klasy
wykonania, dostępnej na liście właściwości wymiarowania (wg. Eurokod) liniowych elementów
stalowych.Parametr Typ klasy wykonania służy do wybierania definicji pomiędzy globalną a lokalną.
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Rodzina elementu to właściwość wprowadzana we francuskim komentarzu do NF EN1090-2. Mamy 8 rodzin,
oznaczonych literami A, B, C, D, E, D+, E+. Rodzina elementów jest parametrem pomocniczym, używany w
praktyce do wyboru klasy wykonania.

Aby ułatwić pracę, nowe parametry mogą być używane do wyboru elementu.

Do listy dostępnych tabel raportów z zestawieniem ilości elementów liniowych dodano cztery nowe tabele, aby
użyć wprowadzonych danych klasyfikacji.
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Zestawienie ilości elementów liniowych według klasy wykonania / według rodziny elementu generuje oddzielne
tabele dla każdej klasy wykonania / rodziny elementu w zdefiniowanym modelu.

Tabele sumaryczne generują listę sumaryczną dla wszystkich elementów według klas wykonania / rodziny
elementu.

Ulepszenia w definicji stężeń
Główne cechy i korzyści:
 Szybsza i skuteczniejsza metoda graficznej definicji stężeń
Jedną z dostępnych metod definiowania stężeń dla analizy zwichrzeniowej jest możliwość graficznego
wskazania punktu na osi wybranego elementu. Do tej pory proces definiowania musiał być przeprowadzany
indywidualnie dla stężeń przegubowych i utwierdzonych, oddzielnie dla dolnej i górnej półki.
W najnowszej wersji proces ten został znacznie ulepszony przez dodanie do menu pod prawym przyciskiem
myszy nowego wpisu We wskazanych punktach, który umożliwia zmianę półki i typu stężenia podczas każdego
wyboru punktu. Dzięki temu możliwe jest zdefiniowanie stężeń dowolnego typu na dowolnej półce przy jednym
wywołaniu polecenia.

Podczas wskazywania punktów w wierszu polecenia jest stale widoczny monit o wyborze półki (U – dla górnej,
L dla dolnej, B – dla obu) i typu stężenia (P – dla przegubowych, F – dla zamocowanych).Należy pamiętać, żell
powyższe litery są uniwersalne dla wszystkich wersji językowych.
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W dowolnym momencie definicji użytkownik może nacisnąć dowolny z klawiszy P/F/U/L/B, aby zmodyfikować
parametry dla następnych punktów (następne stężenia).Za każdym razem, gdy którykolwiek z klawiszy zostanie
wciśnięty, wiersz polecenia zmienia oznaczenie wybranej opcji prostokątnym nawiasem.

Połączenia stalowe - Blacha podstawy słupów rurowych
Główne cechy i korzyści:




Możliwość modelowania połączenia płyty podstawy dla słupów o przekrojach rurowych
Możliwość wymiarowania nowych typów połączeń

Advance Design 2021 umożliwia definiowanie i eksportowanie do projektowania połączenia płyty podstawy dla
słupów rurowych.Nowe połączenia są tworzone za pomocą przycisku Utwórz blachę podstawy, który można
znaleźć na panelu Połączenia na wstążce Obiekty.

Nowe połączenia mogą być wymiarowane za pomocą wbudowanego modułu dla połączeń stalowych.
Obliczenia mogą być wykonane dla słupów rurowych o przekroju kwadratowym, prostokątnym i okrągłym.W
przypadku przekrojów okrągłych dostępne są dwa kształty płyty podstawy: prostokątne i okrągłe.
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Ta nowa kategoria połączeń jest analizowana jako połączenie 3D - dla pełnego zestawu sił: siła pionowa (N),
siły ścinające (Vy, Vz) i momenty zginające (My, Mz) w obu kierunkach poziomych i moment skręcający (Mt) w
słupie.
W zależności od przekroju słupa można używać różnych typów wzmocnień. Ukośne usztywnienia są dostępne
dla wszystkich typów przekrojów pustych, natomiast usztywnienia boczne i zewnętrzne są dostępne dla słupów
prostokątnych i kwadratowych.

Połączenia stalowe - Niesymetryczna zredukowana blacha podstawy
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość zdefiniowania płyty podstawy jako niesymetrycznej skróconej
 Umożliwia modelowanie podstawy asymetrycznej za pomocą nachylonych lub pionowych
usztywnień
Podczas projektowania przegubowego połączenia podstawy przekroju I przy użyciu wbudowanego modułu
Połączenia stalowe możliwe jest zdefiniowanie geometrii płyty bazowej jako skróconej oddzielnie dla każdego
kierunku. Umożliwia to modelowanie i obliczanie podstawy asymetrycznej za pomocą nachylonych lub
pionowych usztywnień.

Dodatkowe wynik w raportach dotyczące lokalnych imperfekcji belek (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola dzięki bardziej szczegółowej dokumentacji
Do tabeli raportu Lokalne imperfekcje łukowe na blekach dodana jest dodatkowa kolumna dla wartości k.
Wartość k służy do przyjmowania imperfekcji przy rozważaniu zwichrzenia elementu w analizie drugiego rzędu.
Wartość k może zostać wymuszona przez użytkownika lub automatycznie określona zgodnie z Załącznikiem
Krajowym do EN 1993-1-1.
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Dodatkowy wynik w szczegółowym raporcie wymiarowania profilu (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola dzięki bardziej szczegółowej dokumentacji
Na szczegółowym raporcie wymiarowania dla belek stalowych obliczonych zgodnie z Eurokodem wartość Mcr0
jest dodana do listy wyświetlanych wartości pomocniczych. Wartość Mcr0 jest używana do obliczaniawartość 0
podczas analizy zwichrzeniowej.
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Nowe opcje i ulepszenia - Wymiarowanie żelbetu
Ten rozdział zawiera listę głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z wymiarowaniem żelbetu.

Ulepszenia w przebiciu płyt (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Wymiarowanie przebicia płyt na podporach punktowych i siłach skupionych
 Szczegółowe obliczenie zbrojenia na przebicie
W Advance Design 2021 obliczenia płyt na przebicie zostały znacznie rozszerzone.Zmiany obejmują wiele
aspektów, w tym weryfikację przebicia płyt pod siłami skupionymi i na podporach węzłowych, możliwość
oddzielnego ustawiania parametrów dla każdej płyty, szerszy zakres weryfikacji, obliczenia zbrojenia na
przebicie, bardziej szczegółowe raporty i inne ulepszenia.
Nowe rodzaje punktów weryfikacji
Przebicie można teraz sprawdzać również na podporach węzłowych i pod siłami skupionymi. Parametry
wymagane do obliczeń przebicia pojawiają się we właściwościach tych elementów, w tym możliwość
automatycznego lub ręcznego ustawiania mimośrodowości obciążeniaâ współczynnika.

Możliwość wyłączenia analizy
Na liście właściwości słupów, sił skupionych i podpór, nowa opcja Brak została dodany do listy z
współczynnikiem â, która umożliwia wyłączenie weryfikacji przebicia w danym punkcie.
Ulepszenia w zakresie wyznaczania obwodów kontrolnych
Udoskonalono mechanizm automatycznego wykrywania położenia elementu i określania obwodów
kontrolnych.Ulepszenia są związane głównie z uwzględnieniem rzeczywistej odległości od krawędzi płyty
(biorąc pod uwagę rzut) podczas określania obwodu kontrolnego w pobliżu lub na krawędzi lub rogu płyty, gdy
używane jest automatyczne (Auto) wykrywanie pozycji elementu.
Obliczanie zbrojenia na przebicie według obwodów
Dodano nowe szczegółowe obliczenie zbrojenia przebicia według obwodów. Poniżej znajduje się
podsumowanie kolejnych etapów obliczeń oraz opis uzyskanych wyników dotyczących zbrojenia. Wszystkie
obliczenia są zgodne z §6.4.3 normy PN-EN1992-1-1.
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Weryfikacja przebicia na obwodzie obciążenia oraz podstawowym obwodzie kontrolnym
W tym kroku nośność na ścinanie przy przebiciu jest obliczana wzdłuż obwodu obciążonego
obszaru (u0) i wzdłuż podstawowego obwodu kontrolnego (u1). Po przeprowadzeniu kontroli na tym
etapie określa się, czy wymagane jest zbrojenie na przebicie.
Obliczenie zewnętrznego obwodu kontrolnego (uout); jest to obwód, poza którym zbrojenie na
przebicie nie jest już wymagane.
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Obliczanie zewnętrznego (ostatniego) obwodu zbrojenia na przebicie (ulast). Jest umieszczony w
odległości nie większej niż kd od zewnętrznego obwodu kontrolnego (uout)
Położenie pierwszego obwodu zbrojenia na przebicie. Jest umieszczony w odległości 0,5d od
krawędzi słupa.
Liczba obwodów na przebicie promieniowych (równych) rozstawów między obwodami zbrojenia na
przebicie. Maksymalne odstępy wynoszą 0,75d.
Wymagane zbrojenie na każdym obwodzie zbrojenia na przebicie (Asw). Zbrojenie oblicza się przy
użyciu wzoru 6.52 z poprawki A1 (luty 2015) do EN1992-1-1. Podczas tego kroku sprawdza się, czy
nośność płyty z obliczonym zbrojeniem VRd,cs nie przekracza wartości dopuszczalnej kmax *
vRd,cs .Jeśli warunek nie jest spełniony, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie.

Obliczenie zbrojenia jest realizowane w dwóch głównych scenariuszach - gdy narzucone są odstępy styczne lub
średnica zbrojenia na przebicie.Po obliczeniu dostępne są następujące wyniki na każdym obwodzie (wyniki
można sprawdzić za pomocą nowej tabeli raportów):









położenie obwodu jako odległość od krawędzi słupa,
długość obwodu,
styczny rozstaw między prętami na przebicie,
liczba prętów w obwodzie,
podana średnica prętów na przebicie,
min powierzchnia jednego pręta,
wymagane zbrojenie na obwodzie,
zastosowane zbrojenie w obwodzie.

Oddzielne ustawienia wymiarowania na przebicie dla każdej płyty
W poprzednich wersjach Advance Design parametry weryfikacji na przebicie były określane globalnie dla
wszystkich płyt. Teraz takie ustawienia są definiowane lokalnie, oddzielnie dla każdego elementu
powierzchniowego, przy użyciu zestawu nowych parametrów na liście właściwości:
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Niektóre opcje są takie same, jak były wcześniej dostępne globalnie, w tym:
 wybór metody weryfikacji ze zbrojeniem podłużnym lub bez;
 Opcja wymiarowania zbrojenia na przebicie;
 Kąt zbrojenia na przebicie.
Oraz nowe opcje:
 Wybór elementu do weryfikacji lub nie
Ta opcja umożliwia użytkownikowi wyłączenie weryfikacji przebicia określonych elementów.
 Korekta zbrojenia podłużnego
Automatycznie zwiększa zbrojenie podłużne (Ax i Ay, do współczynnika granicznego = 0,02), gdy
nośność betonu na przebicie nie jest spełniona (vEd > vRd,c).

 L   Lx . Ly 

Ax Ay
 0,02
dx dy

Stosuje się go do zastosowania maksymalnego dopuszczalnego stopnia zbrojenia podłużnego, aby
uniknąć zbrojenia na przebicie.







Uwaga: Jeśli włączone są zarówno opcje korekcji zbrojenia podłużnego, jak i zbrojenia na
przebicie, Advance Design najpierw spróbuje spełnić weryfikację nośności na przebicie poprzez
zwiększanie zbrojenia podłużnego.
Zastosowane zbrojenie
Pozwala na podjęcie decyzji o metodzie obliczania rzeczywistego zbrojenia.Dostępne są dwie
opcje:
o Założony rozstaw (st) – pozwala na ustawienie odstępów między prętami (st) i
automatyczne ustalenie średnicy i liczby prętów
o Założona średnica zbrojenia – pozwala na ustawienie średnicy prętów i automatyczne
ustalenie ich liczby i odstępów.
Rozstaw styczny (st)
W przypadku, gdy użytkownik chce narzucić odstępy (st), opcja pozwala mu wybrać sposób
określania wartości:
o Maksymalna dopuszczalna (st,max) - dla wszystkich obwodów używana jest maksymalna
dopuszczalna wartość rozstawu
o Zmienna (st) - rozstawy są obliczane oddzielnie dla każdego obwodu w celu uzyskania
optymalnego przekroju zbrojenia.
o Wartość wymuszona — dla wszystkich obwodów używana jest ta sama wymuszona
wartość. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, właściwość Wartość (st) jest dostępna do
wprowadzania wartości rozstawu.
Średnica zbrojenia
W przypadku, gdy użytkownik chce narzucić średnicę prętów, opcja pozwala mu wybrać sposób
określenia wartości za pomocą okna dialogowego:

Jeśli opcja Automatyczna średnica łącza jest aktywna (domyślnie), automatycznie znajduje
pierwszą (najmniejszą z listy) średnicę, która spełnia wszystkie wymagania. Jeśli opcja nie jest
aktywna, wartość średnicy można wybrać z listy dostępnych średnic (włączonych do użycia jako
zbrojenie poprzeczne w Założeniach dla betonu) lub wprowadzona ręcznie.
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Ulepszenia tabeli raportów dla obliczonego zbrojenia na przebicie
Tabela ze szczegółami dotyczącymi zbrojenia na przebicia została całkowicie zmodyfikowana przez dodanie
nowych kolumn i usunięcie lub modyfikację istniejących. Teraz pokazuje nowe informacje na temat obwodów,
więcej szczegółów do weryfikacji i ilości wymaganego zbrojenia na obwodzie.

Nowa tabela raportów dla zbrojenia na przebicie
Dostępna jest nowa tabela raportu dla zastosowanego zbrojenia na każdym obwodzie. Teraz pokazuje
informacje o szczegółach wymaganych do umieszczenia zbrojenia dla każdego obwodu, w tym jego położenie
od krawędzi, długość obwodu, liczbę prętów, rozstawy, średnice i pole przekroju.

Inne zmiany
Oprócz powyższych zmian wprowadzono różne rodzaje poprawek, w tym:




W celu obliczenia procentu zbrojenia użytego podczas obliczania nośności betonu na przebicie
płyty bez zbrojenia na przebicie wzdłuż podstawowego obwodu kontrolnego, obszary zbrojenia są
brane pod uwagę na odległości równej szerokości słupa + 3d (zamiast 2d) z każdej strony
(§6.4.4(1) normy PN-EN1992-1-1).
Naprawiono problem wytężenia przy przebiciu związanego z efektywną wysokością płyt o różnych
górnych i dolnych otulinach.
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Nowe opcje dla minimalnego zbrojenia płyt (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Większa elastyczność w obliczaniu zbrojenia elementów powierzchniowych
Aby rozszerzyć kontrolę nad definicją minimalnego zbrojenia w płytach, do listy właściwości betonowych
elementów powierzchniowych (Eurokod) dodano nową opcję Zbrojenie minimalne. Opcja ta jest dostępna do
selekcji tylko gdy obliczanie minimalnego zbrojenia podłużnego jest włączone.

Nowa opcja służy do decydowania, czy minimalna powierzchnia zbrojenia jest generowana na całej powierzchni
elementu, czy tylko w miejscach, w których obliczona powierzchnia zbrojenia jest większa od zera (tj. tylko w
tych elementach skończonych, w których występuje rozciąganie w danej warstwie).
Najlepiej jest to zwizualizować za pomocą prostego przykładu. Wartości zbrojenia teoretycznego górnego w
płycie przedstawiono poniżej dla trzech różnych ustawień.
Przypadek 1 - brak uwzględnienia minimalnego zbrojenia

Można zobaczyć obszary bez wymaganego zbrojenia (0.00, kolor niebieski), obszary o wyższych wartościach
(kolor czerwony) i inne obszary z wartościami pośrednimi.

Przypadek 2 - minimalne zbrojenie jest stosowane do całego elementu

Minimalne zbrojenie jest stosowane do wszystkich obszarów, w których obliczona powierzchnia zbrojenia jest
mniejsza niż minimalna, w tym również obszarów bez wymaganego zbrojenia.
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Przypadek 3 - minimalne zbrojenie jest stosowane tylko do obszarów rozciąganych

Minimalne zbrojenie jest stosowane tylko do obszarów, w których obliczona powierzchnia zbrojenia jest większa
od zera.

Rozdzielenie granicznego zarysowania dla powierzchni górnej i dolenj (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość weryfikacji i korekcji maksymalnej wartości rys oddzielnej dla górnej i dolnej strony płyt
Aby umożliwić weryfikację maksymalnej wartości szerokości rys oddzielnie dla górnej i dolnej strony płyt
żelbetowych, co jest szczególnie ważne w przypadku płyt mających kontakt z ziemią lub wodą z jednej strony,
wartość Wmax została rozdzielona dla wartości górnej i dolnej. Obie wartości są dostępne na liście właściwości
płyt betonowych.
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Gdy Wmax jest ustawiona na Auto, obie wartości mają taką samą obliczoną wartość zależną od klasy
ekspozycji.
Gdy Wmax jest ustawiona na wymuszone, obie wartości mogą być edytowane i mogą mieć inną wartość.
Weryfikacja rys jest teraz przeprowadzana niezależnie z każdej strony i wyświetla oddzielny komunikat
ostrzegawczy w przypadku przekroczenia.

Dzięki osobnym limitom korekta zarysowania, jeśli jest aktywowana, działa odpowiednio przy użyciu różnych
limitów.Również wytężenie przy zarysowaniu jest wyświetlane, biorąc pod uwagę odpowiednie limity:
 dolna (ujemna) wk / Wmax dół
 górna (dodatnia) wk / Wmax góra

Dodatkowe informacje
przeczywistego płyt

o

powierzchni

zbrojenia

podczas

definicji

zbrojenia

Główne cechy i korzyści:



Lepsza kontrola przy definiowaniu zbrojenia rzeczywistego płyt

W oknie dialogowym Definicja zbrojenia, dostępnym dla elementów powierzchniowych betonowych, dodano
dodatkowe informacje o obszarach zbrojenia na jednostkę długości. Jest on dostępny w nowych kolumnach
oddzielnie dla części definicji globalnej i dla części do definiowania dodatkowych obszarów za pomocą siatek
lub prętów.

Wszystkie wartości w nowych kolumnach są tylko do odczytu i są automatycznie aktualizowane, jeśli średnica
lub rozstawy są modyfikowane dla prętów zbrojenia lub zmieniany jest typ siatki.
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Możliwość wyboru typów kombinacji SGU dla wybranych weryfikacji (Eurokod)
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość wyboru typów kombinacji SGU do weryfikacji naprężeń
 Możliwość wyboru typu kombinacji SGU dla weryfikacji zarysowania
W przypadku elementów liniowych dodano możliwość wyboru typów kombinacji obciążeń SGU dla wybranych
weryfikacji (zgodnie z Eurokodem).
Ograniczenie naprężeń
Do listy właściwości elementów betonowych (dla Eurokodu) dodano nowy wybór:Typ SGU dla ograniczenia
naprężeń z trzema dostępnymi opcjami:SGU Charakterystyczne, SGU Częste i SGU Quasi-stałe.

Nowe opcje są używane do decydowania, które typy kombinacji obciążeń SGU są używane do weryfikacji
maksymalnych naprężeń. Zazwyczaj użytkownicy chcą, aby limity naprężeń były uwzględniane tylko w
przypadku typów SGU istotnych dla weryfikacji rys (tj. SGU quasi-stałe); domyślnie ograniczenie naprężeń jest
aktywowane tylko dla SGU Quasi-stałe.Gdy wybrano więcej niż jeden typ kombinacji SGU, naprężenia są
obliczane dla każdego wybranego typu i sprawdzane względem odpowiedniego limitu.
Należy zauważyć, że podczas konwertowania starych modeli wszystkie typy SGU są włączone, aby zachować
ten sam warunek z poprzednich wersji Advance Design, gdzie wszystkie typy kombinacji SGU były używane do
sprawdzania naprężeń.
Weryfikacja Wmax
Do listy właściwości elementów betonowych (dla Eurokodu) dodano nowy wybór:Kombinacja SGU dla Wmax
posiadający dwie dostępne opcje:SGU Quasi-stałe (domyślnie) i SGU Częste.

Nowa właściwość jest używana do weryfikacji maksymalnej wartości rozwarcia rys - domyślnie podczas tego
sprawdzenia używane są kombinacje obciążeń SGU Quasi-stałe.W zależności od załącznika krajowego i typu
konstrukcji można zalecić stosowanie kombinacji obciążeń SGU Częstych.Teraz użytkownik może zdecydować,
który typ kombinacji obciążenia SGU chce używać dla weryfikacji Wmax.

Raport dla elementów żelbetowych - Nowa kolumna w tabeli ugięć
Główne cechy i korzyści:
 Bardziej szczegółowa dokumentacja
Do tabeli raportów dodano nową kolumnę z ugięciami elementów liniowych ze współczynnikem bezwładności
przekroju zarysowanego (I_interpolated/Ic).
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Nowe narzędzia na wstążce
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejszy dostęp do nowych opcji w modułach wymiarowania
 Możliwość generowania schematów dla siatki zbrojeniowej ścian
W przypadku Advance Design 2021 wstążka Wymiarowanie została zaktualizowana przez dodanie nowych
poleceń i zmian w panelu Wyniki.
Do grupy Obliczenia dodano dwa nowe polecenia:Zbrojenie konstrukcyjne i Sprawdź.

Oba są dostępne dla elementów żelbetowych i są wykorzystywane odpowiednio do generowania minimalnego
zbrojenia bez obliczeń oraz do weryfikacji istniejącego (np. ręcznie modyfikowanego) zbrojenia. (Więcej
szczegółów na temat tych funkcji można znaleźć dalej w tym dokumencie).
Polecenie Zbrojenie zostało rozszerzone, aby umożliwić wybór okien dialogowych służących do modyfikowania
wygenerowanego zbrojenia. Dostępność poszczególnych poleceń zależy od typu aktualnie analizowanego
elementu.

Ponadto do tej samej sekcji dodano nowe polecenie Schematy siatek, które jest dostępne dla ścian
żelbetowych i służy do wyświetlania schematów tkanin z informacjami o wycinku. Schematy są prezentowane w
osobnym oknie i mogą być zapisywane jako obrazy w plikach graficznych.
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Główne usprawnienia w modułach wymiarowania żelbetu
W najnowszej wersji Advance Design wprowadzono wiele nowości i ulepszeń do modułów wymiarowania
żelbetu.Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć w osobnym dokumencie związanym tylko z
nowościami w Advance BIM Designers 2021. Poniżej znajdują się tylko krótkie informacje na temat wybranych
głównych zmian.
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsze wprowadzanie danych dzięki nowemu formatowi okien dialogowych








Łatwa i pełna kontrola nad zawartością rysunku
Łatwa weryfikacja istniejącego zbrojenia
Szybkie generowanie zbrojenia bez obliczeń
Możliwość wyboru metody umieszczania prętów poprzecznych dla nierównomiernego
rozmieszczenia zbrojenia w belkach
Nowa metoda analizy wielowarstwowych gruntów w wymiarowaniu fundamentów
Automatyczne generowanie schematów gięcia na rysunkach ścian

Nowy format okien dialogowych
Okna dialogowe do definiowania geometrii, definiowania założeń projektowych i edycji zbrojenia zostały
całkowicie zmodyfikowane. Wszystkie okna mają jednolity wygląd, układ i dane wejściowe. Dzięki liście menu
po lewej stronie okien dialogowych i jego strukturze drzewa użytkownik może szybko dodać/usunąć lub
zmodyfikować niektóre komponenty (na przykład otwory). Jest to szczególnie przydatne w oknach do edycji
zbrojenia, gdzie modyfikacja jednej z opcji (np. średnicy pręta) dla pozycji nadrzędnej w drzewie zmienia
wartość również we wszystkich elementach w danej gałęzi drzewa.
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Rysunki interaktywne
Mechanizm tworzenia rysunków zbrojenia został całkowicie zmodyfikowany. Dzięki nowemu układowi, a
zwłaszcza drzewu ze wszystkimi komponentami rysunku, użytkownik ma kontrolę nad kompozycją wszystkich
elementów rysunku.

Największe zmiany dotyczą obszaru rysunku, który jest teraz interaktywny. Oznacza to, że można zaznaczać i
graficznie modyfikować elementy rysunku.Widoki można swobodnie przenosić w obrębie arkusza i łatwo
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przeskalować. Możliwe jest również przenoszenie lub usuwanie większości komponentów widoku, takich jak
linie wymiarowe, opisy widoku, symbole poziomów, szczegóły gięcia i inne. Wszystko to sprawia, że możliwe
będzie bardzo szybkie i łatwe dostosowanie rysunku do twoich potrzeb.

Weryfikacja istniejącego zbrojenia
W celu przeprowadzenia weryfikacji elementu ze zmodyfikowanym / ręcznie utworzonym zbrojeniem dodano
polecenie Sprawdź. Po uruchomieniu wykonuje wszystkie weryfikacje, które są przeprowadzane podczas
obliczeń, biorąc pod uwagę wszystkie ustawienia i obciążenia, a także zamodelowane zbrojenie. Po weryfikacji
dostępne są wszystkie wykresy, rysunki i raporty. Jeśli jakiekolwiek warunki nie są spełnione, na karcie Błędy i
ostrzeżenia pojawią się odpowiednie informacje
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Generowanie zbrojenia konstrukcyjnego
Aby umożliwić szybkie generowanie pełnego zbrojenia 3D bez konieczności obliczeń, ale opierając się tylko na
minimalnych założeniach konstrukcyjnych, dodano polecenie Zbrojenie konstrukcyjne. Po jego użyciu w
elemencie generowane jest pełne zbrojenie 3D, który jest zgodny z aktualnymi ustawieniami zbrojenia
programu i spełnia wszystkie minimalne wymagania.
Kompensacje rozstawu zbrojenia poprzecznego dla belek
Najnowsza wersja modułu belki oferuje możliwość wyboru metody automatycznej kompensacji rozstawów
zbrojenia poprzecznego. Pozwala na wybór metody umieszczania prętów poprzecznych dla nierównomiernego
rozkładu prętów.

Nowe metody analizy podłoża wielowarstwowego dla fundamentów
Rozszerzono metodę określania nośności fundamentu przy użyciu średnich parametrów podłoża
wielowarstowego i jest ona dostępna dla wszystkich lokalizacji/norm projektowych. Obecnie istnieją dwa główne
sposoby homogenizacji gruntu wielowarstwowego poprzez określenie średnich parametrów gleby:
o zgodnie z DIN 4017, który został rozszerzony o nowe opcje;
o poprzez uśrednianie parametrów gruntu do danej głębokości, przy użyciu różnych rodzajów
uśredniania.
Obie metody są uniwersalne i mogą być stosowane do weryfikacji nośności zgodnie ze wszystkimi normami
dostępnymi w aplikacji.

Szczegóły gięcia na rysunkach ścian
W najnowszej wersji wprowadzono możliwość generowania schematów gięcia prętów zbrojeniowych na
rysunkach zbrojenia ścian. Podobnie jak w przypadku innych modułów, istnieje kilka ustawień, które pozwalają
wybrać sposób pomiaru długości prętów i jak opisać schematy. Szczegóły gięcia mogą być generowane na
rysunkach pojedynczych ścian nośnych lub ścian usztywniających.
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Nowe opcje i ulepszenia - Różne
Ten rozdział zawiera listę głównych nowych opcji i ulepszeń z innych / różnych obszarów.

Nowa strona startowa
Główne cechy i korzyści:
 Nowa strona startowa z bezpośrednim dostępem do informacji CREATE & LEARN
 Łatwe otwieranie ostatnich plików
 Bezpośredni dostęp do materiałów szkoleniowych i informacji online
Podczas uruchamiania Advance Design wyświetlana jest nowa strona startowa.

Po lewej stronie okna startowego znajduje się część zawierająca podstawowe narzędzia, takie jak tworzenie
nowego lub otwieranie istniejącego projektu, ustawienia lokalizacji i łącza do mediów społecznościowych.
Pozostała część okna startowego może być wyświetlana w dwóch trybach - Create lub Learn. Przełączanie
między trybami odbywa się za pomocą przełącznika w dolnej części okna.

W trybie Create (domyślnie) użytkownicy mogą zobaczyć listę ostatnich plików z podglądem i listą
przykładowych projektów.
W trybie Learn znajdują się materiały online prezentowane w trzech grupach:
 Materiały szkoleniowe - filmy dostępne na dedykowanych portalach;
 Informacje Graitec - linki do treści dostępnych na stronie internetowej Graitec Advantage:
o Aktualności - najnowsze wiadomości ze strony www.graitec.com
o Dokumentacja - najnowsze dokumenty techniczne dostępne na stronie internetowej Graitec
Advantage;
o Baza wiedzy - najnowsze często zadawane pytania opublikowane na stronie internetowej
Graitec Advantage.
 Social World - wyświetla linki do naszych kanałów społecznościowych;
 Graitec Social HUB -Najnowsze posty ze społczeności Graitec.
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Aktualizacja bazy danych materiałów dla stali ASTM (US/CAN)
Główne cechy i korzyści:
 Nowe rodzaje materiałów stalowych na rynek północnoamerykański
Wraz z aktualizacją normy dla konstrukcji stalowych do AISC 360-16, nowe materiały zostały dodane do listy
dostępnych typów stali w bibliotece ASTM.

Nowe materiały są zgodne z normami ASTM:





ASTM A1065/A1065M — nowa norma HSS
o ASTM A1065-GR 50
o ASTM A1065-GR 50W
ASTM A1066/A1066M — nowa norma blach
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 — nowa norma HSS
o ASTM A1085
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Aktualizacja bazy danych przekrojów AISC (US/CAN)
Główne cechy i korzyści:
 Aktualizacja bazy danych przekrojów AISC do najnowszej wersji
 Nowe przekroje stalowe HSS zgodnie z ASTM A1085
Baza danych przekrojów stalowych Graitec została zaktualizowana przez dodanie nowych profili do bibliotek
AISC.
Dodano trzy nowe biblioteki przekrojów poprzecznych z rurowymi przekrojami zgodnie z ASTM A1085:
 Rura HSS AISC A1085
 AISC A1085 HSS Prostokątne
 AISC A1085 HSS Kwadratowe

Istniejące biblioteki przekrojów AISC zostały zaktualizowane o nowe profile zgodnie z bazą AISC Shapes
database v15.0.
Biblioteka
AISC W
AISC HP
AISC Angle Identical
AISC WT

AISC Double Angle Equal

AISC HSS kwadratowe
AISC HSS prostokątne
Rura AISC

Nowe przekroje
W40X655, W36X925, W36X853, W36X802,W36X723, W 21X275, 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

Ponadto poprawiono istniejące biblioteki kątowników złożonych zgodnie z AISC (AISC Double Angle) w celu
wyświetlenia ich na liście dostępnych przekrojów.
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Ulepszenie ikon trybu lokalizacji i etykiet podpowiedzi
Główne cechy i korzyści:
 Bardziej intuicyjne użytkowanie dzięki wyraźnym ikonom
Przyciski włączania trybu lokalizacja i włączania etykietek podpowiedzi są teraz różne w zależności czy są
włączone/wyłączone. Ta niewielka poprawa ułatwi rozróżnienie bieżącego stanu opcji.

Szybkie przechodzenie między komórkami w oknie dialogowym kombinacji
Główne cechy i korzyści:
 Szybsza edycja tabeli kombinacji
W tabeli w oknie Definicja kombinacji wprowadzono drobną poprawę — teraz można przechodzić między
komórkami tabeli za pomocą klawisza TAB oraz strzałek w celu edycji wartości.

Dodatkowe formaty dla jednostek imperialnych (US/CAN)
Główne cechy i korzyści:
 Rozdzielenie jednostek długości na pojedyncze (stopa, cal, jard) i złożone (stopa-cal)
 Wyświetlanie długości z częścią ułamkową
Jednostki imperialne w Advance Design zostały rozszerzony, aby dobrze funkcjonować na rynku
północnoamerykańskim. Zmiany dotyczą rozdzielenia jednostek na pojedyncze i złożone, dodanie jardów i
wyświetlanie długości z częścią ułamkową.
Jednostki dla długości imperialnych mogą być wyświetlane i formatowane oddzielnie dla pojedynczych i
złożonych.Dla pojedynczych jednostek dostępne są stopy, cale i jardy (nowe).

Jednostka złożona (stopa-cal) może być wyświetlana z dokładnością dziesiętną lub z dokładnością ułamkową.

W przypadku jednostek ułamkowych można ustawić precyzję jako: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 1/128 i 1/256.
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Nowe okno z informacjami o stanie licencji sieciowych
Główne cechy i korzyści:
 Nowy, znormalizowany widok i zawartość okna dialogowego O programie
 Łatwiejszy dostęp i ulepszenia w zarządzaniu licencjami
W wersji 2021 programów Graitec okno O programie zostało zmodyfikowane.Jedną ze zmian jest specjalne
okno do zarządzania licencją sieciową — jest ono otwierane przez przycisk Status sieci dostępny na karcie
Licencja.
W tym oknie użytkownik może przypisać licencję sieciową dostępną na serwerach firmy, ale może również
sprawdzić, którzy użytkownicy korzystają obecnie ze stanowisk dostępnych dla danej licencji sieciowej.Okno
dialogowe przedstawia tylko licencje i listę użytkowników, którzy są związani z bieżącą aplikacją.Dzięki temu
znacznie łatwiej będzie kontrolować licencje sieciowe.
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Inne usprawnienia i poprawki
Advance Design 2021 przynosi wiele drobnych ulepszeń i poprawek. Poniżej znajduje się krótki opis wybranych
poprawek:
Wybrane poprawki:
 W oknie dialogowym Sugerowane profile dla przekrojów stalowych przyciski Akceptuj wszystko i
Odrzuć wszystko działają teraz również przy wyborze typu optymalizacji według nazwy.
 Dla wybranego polskiego załącznika krajowego do Eurokodu 2 wartość DC.dur.st (dla redukcji
minimalnej otuliny przy użyciu stali nierdzewnej) jest teraz dostępna na liście właściwości
elementów betonowych.
 Udoskonalenie szablonów projektowych elementów żelbetowych o brakujących właściwościach
związanych z zarysowaniem.





Blok tytułu nie nakłada się już na mapę kolorów podczas drukowania widoków z wynikami.
Definicja wysokości przekroju Teowego belki żelbetowej, używana do obliczania zbrojenia, gdy
opcja projektowanie żebr jest włączona, została zmieniona jako wysokość belki (zamiast płyty +
belki).
Przy optymalizacji elementów stalowych, warunek wytrzymałości ogniowej jest teraz również brany
pod uwagę.
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