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Witamy w aktualizacji Advance Design 2022.1
GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję wiodącego oprogramowania do analizy statycznowytrzymałościowej - Advance Design 2022 Update 1.

Ta aktualizacja 1 do Advance Design 2022 koncentruje się głównie na poprawie jakości i wygody codziennej
pracy. Dlatego w porównaniu z poprzednimi aktualizacjami zawiera mniej nowych funkcji, ale o wiele więcej
ulepszeń, poprawek i dostosowań, zgodnie z opiniami otrzymanymi od tysięcy użytkowników na całym świecie.
Wśród wielu usprawnień chcielibyśmy zwrócić uwagę na wprowadzenie możliwości automatycznego dzielenia
prętów zbrojeniowych w płytach żelbetowych, nową bazę danych materiałów dla drewna kanadyjskiego,
możliwość użycia języka rosyjskiego w modułach projektowych oraz nową metodę obliczania zakotwienia
w module połączeń stalowych.
Więcej szczegółów i pełną listę nowości oraz ulepszeń można znaleźć w następujących rozdziałach tego
dokumentu:
➢
➢
➢

Nowe opcje i ulepszenia w Advance Design
Nowe opcje i ulepszenia w żelbetowych modułach wymiarujących
Nowe opcje i ulepszenia w module połączeń stalowych

Ta aktualizacja 1 do Advance Design 2022 przynosi również dużą liczbę poprawek dla znanych problemów.
Dlatego ten dokument zawiera również listę z informacjami dotyczącymi wybranych poprawek błędów,
oddzielnie dla Advance Design i dla modułów wymiarujących Advance Design.
Należy zauważyć, że ta aktualizacja zawiera również wszystkie poprawki i ulepszenia wprowadzone we
wcześniej wydanej poprawce 1 (2022.0.1). Informacje na temat tych poprawek można znaleźć w dedykowanym
dokumencie Advance Design-Co nowego 2022.0.1 dostępnym na stronie Graitec Advantage.
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Nowe opcje i ulepszenia - Advance Design
Jednym z głównych celów aktualizacji do Advance Design 2022 było wdrożenie wielu drobnych ulepszeń i
poprawek błędów zgłaszanych przez użytkowników. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych ulepszeń.

Widoki z modelu opisowego dostępne w modelu analitycznym
W najnowszej wersji programu widoki tworzone i zapisywane w modelu opisowym dostępne są również w
modelu analitycznym. Znacznie ułatwi to codzienną pracę w programie, ponieważ możliwość korzystania z
wcześniej zapisanych widoków modelu geometrycznego podczas pracy z modelem analitycznym znacznie
ułatwia nawigację w konstrukcji. Mając zapisany widok wybranego fragmentu konstrukcji z odpowiednią
orientacją, można teraz natychmiast go wybrać, aby sprawdzić wyniki w tym samym obszarze.

Widok z wybranymi słupami zapisanymi w modelu geometrycznym

Ten sam widok dostępny w modelu analitycznym używany do wyświetlania wyników
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Wykresy na przekrojach w modelu 3D dostępne dla wyników zbrojenia
Jednym ze sposobów prezentacji wyników obliczeń statycznych dla elementów płaskich są wykresy przekrojów
zdefiniowanych w modelu. Wykresy te mogą być wyświetlane w modelu 3D lub w oknie Wykres wyników. W
najnowszej wersji Advance Design ten sam sposób prezentacji dostępny jest również dla wyników
wymiarowania żelbetu. Tak więc, na przykład dla płyty żelbetowej, możliwe jest teraz wyświetlenie wykresu 3D
z wartościami powierzchni zbrojenia, naprężeń w stali lub szerokości rozwarcia rys itp.

Wykres z wartościami powierzchni zbrojenia płyty w widoku 3D

Nowe zasady analizy skręcania profili stalowych (wg EC3 i NTC)
Do tej pory analiza skręcania profili stalowych w Advance Design była wykonywana dla profili zamkniętych.
Począwszy od wersji 2022.1, analiza skręcania została rozszerzona o profile otwarte (takie jak przekroje I), a
zakres weryfikacji profili stalowych (również profili zamkniętych) zależy teraz od tego, czy włączona jest analiza
skręcania skrępowanego. Zmiany te dotyczą obliczeń zgodnie z Eurokodem 3 i włoską normą NTC.
Zarówno Eurokod (EN 1993-1-1, pkt 6.2.7), jak i NTC (NTC 2018, pkt 4.2.4.1.2.5) określają, że profile stalowe
powinny być weryfikowane pod kątem skręcania przy użyciu całkowitego momentu skręcającego jako sumy
dwóch skutków wewnętrznych: St. Venanta (skręcanie swobodne) i skręcania skrępowanego.
𝑇𝐸𝑑 = 𝑇𝑡,𝐸𝑑 + 𝑇𝑤,𝐸𝑑
gdzie:
𝑇𝐸𝑑 - całkowity moment skręcający
𝑇𝑡,𝐸𝑑 - wewnętrzny moment St. Venanta
𝑇𝑤,𝐸𝑑 - moment skrępowany
Eurokod (w pkt 6.2.7 ust. 7) dopuszcza uproszczenia, takie jak możliwość pominięcia efektów St. Venanta dla
profili otwartych i skręcania skrępowanego dla profili zamkniętych. Jednakowoż, norma NTC nie zawiera takich
uproszczeń. Dlatego w najnowszej wersji Advance Design, dla obu norm weryfikacja skręcania odbywa się bez
uproszczeń, przy użyciu obu efektów skrętnych, jeśli są dostępne. Zauważ, że dla standardowej analizy
statycznej (przy użyciu elementu skończonego o 6 stopniach swobody) mamy tylko skręcanie St. Venanta. Aby
uzyskać również składową skrępowaną, wymagane jest użycie analizy skręcania skrępowanego (która
wykorzystuje element skończony o 7 stopniach swobody).
Wraz z powyższymi zmianami w obliczeniach zaktualizowano również opisy weryfikacji dla skręcania w
wynikach dla profilu. Tak więc mogą istnieć dwa rodzaje weryfikacji, zgodnie z zakresem obliczeń:
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•

‘Skręcanie St. Venant' - jeśli analiza skręcania skrępowanego nie jest włączona, a skręcanie jest
analizowane dla składowej St. Venanta.

•

‘Skręcanie całkowite' - jeśli włączono analizę skręcania skrępowanego i weryfikacja odbywa się dla obu
składowych: St. Venanta i skręcania skrępowanego.

Wyniki weryfikacji skręcania bez włączonej analizy skręcania skrępowanego

Wyniki weryfikacji skręcania z włączoną analizy skręcania skrępowanego

Usprawnienia związane z obliczaniem współczynników momentu wg. EC3
W najnowszej wersji programu Advance Design wprowadzono kilka zmian dotyczących wyznaczania
współczynników momentów (używanych do obliczania współczynników interakcji kij) zgodnie z Załącznikiem A
normy EN 1993-1-1. Zmiany te mają na celu lepsze określenie tych współczynników dla szczególnych
przypadków analizowanej geometrii.
•

Obecnie, przy użyciu załącznika A, współczynnik Cmz,0 jest
zabezpieczającymi przed zwichrzeniem, a nie między końcami pręta.

•

W przypadku czynników Cmi,0 ugięcie pręta wzdłuż pręta (δx) jest uważane za ugięcie w przęśle (Ft,
obliczone przez uznanie krańców pręta za utwierdzone, a następnie narysowanie linii między tymi
krańcami i zmierzenie ugięcia). Należy pamiętać, że do poprawnej analizy dachu dwuspadowego
wymagane jest zdefiniowanie superelementu z obu krokwi - w tym przypadku użyty zostanie Ft z
superelementu.

•

W przypadku Cm,LT do raportu szczegółowego dodawana jest dodatkowa informacja zawierająca
wartość i lokalizację maksymalnego przemieszczenia wzdłuż pręta użytego w obliczeniach.

obliczany

między

więzami

Wartość i położenie maksymalnego przemieszczenia
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Ulepszenia okna definicji kombinacji
W najnowszej wersji programu zaktualizowano okno służące do definiowania i zarządzania kombinacjami
obciążeń. Zmiany dotyczą głównie trzech aspektów:
•

Zmiana wyglądu z ujednoliceniem zawartości (tabel) wszystkich 4 zakładek (Kombinacje, Żelbet, Stal,
Drewno).

•

Nowy przycisk Anuluj do zamykania okna dialogowego bez żadnych zmian.

•

Dodanie nowej kolumny Typ do tabeli na karcie Kombinacje. Dzięki temu znacznie łatwiej i szybciej jest
sprawdzić rodzaj wygenerowanej kombinacji, a w razie potrzeby można zmodyfikować typ w intuicyjny i
szybki sposób, wybierając go z listy bezpośrednio w tabeli.

Zaktualizowane okno dialogowe kombinacji

Baza danych materiałów drewna zgodnie z normą kanadyjską
Baza danych materiałów w Advance Design została rozszerzona o różne rodzaje drewna używane w Kanadzie.
Ułatwi to modelowanie konstrukcji na potrzeby MES, która zawiera elementy drewniane typowe dla krajów
Ameryki Północnej. Nowe biblioteki umożliwiają wybór następujących typów materiałów zgodnych z kanadyjską
normą O86:
•
•
•
•
•

Drewno klejone warstwowo
Tarcica kompozytowa (SCL)
Tarcica obrzynana sortowana wizualnie
Tarcica obrzynana sortowana maszynowo (MEL)
Tarcica obrzynana sortowana naprężeniowo (MSR)

Wybór rodzaju drewna z bazy danych materiałów
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Uwaga: Standardowa weryfikacja prętów drewnianych zgodnie z normami północnoamerykańskimi nie jest
jeszcze dostępna w wersji 2022.1, a zatem poprawność wyboru rodzaju drewna w stosunku do wymiarów
przekroju elementu nie jest weryfikowana.

Bardziej precyzyjna zmiana czcionki za pomocą skrótów klawiaturowych
Zmiana czcionki lub rozmiaru symbolu za pomocą skrótów klawiaturowych (dla przypomnienia, PgUp zwiększa
rozmiar czcionki, a PgDn zmniejsza rozmiar czcionki) jest teraz bardziej precyzyjny ze względu na większą ilość
kroków przyrostu.

Nowy tryb wyświetlania wyników na elementach powierzchniowych
Podczas wyświetlania wyników dla elementów powierzchniowych można teraz wybrać nowy tryb wyświetlania o
nazwie Izomapy.

Nowy tryb wyświetlania elementów powierzchniowych – Izomapa
Jest to nowy typ mapy, który wyświetla obszary o jednolitym kolorze dla wartości w danym zakresie skali. Ten
sposób prezentacji ułatwia sprawdzenie wyników i działa nie tylko z wynikami MES, ale także z wynikami dla
żelbetu.

Momenty zginania wyświetlane jako izomapa (z włączonymi izoliniami)
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Ulepszona korekta zarysowania dla belek
Opcja korekty na zarysowanie dla belek (wg. Eurokodu 2), która wcześniej działała w ramach zbrojenia
teoretycznego, teraz działa również w momencie obliczeń przeprowadzanych na potrzeby wyznaczania
rzeczywistego zbrojenia belki. Pozwoli to uniknąć różnic w obliczonym zbrojeniu teoretycznym, jeśli opcja
korekty na rysę jest włączona i analizowane jest tylko teoretyczne lub rzeczywiste zbrojenie.

Dostosowywanie wysokości użytecznej belek
Do właściwości liniowych elementów żelbetowych dodano nową opcję, aby móc zmodyfikować domyślną
wartość procentową, która określa użyteczną wysokość przekroju przy obliczaniu zbrojenia teoretycznego.

Oszacowanie wysokości użytecznej
Wysokość użyteczna jest określana dla belek w sposób szczegółowy, gdy znane jest zbrojenie rzeczywiste (tj.
Aktywowana jest opcja "Definicja zbrojenia rzeczywistego belek i słupów"). W tym przypadku wysokość
użyteczna d jest obliczana do środka ciężkości zastosowanych prętów zbrojeniowych, biorąc pod uwagę
wprowadzoną otulinę.
Jeżeli jednak określone jest tylko zbrojenie teoretyczne (z wyłączoną opcją "Definicja zbrojenia
rzeczywistego..."), dokładne położenie środka ciężkości prętów zbrojeniowych nie jest znane, a zatem
wysokość użyteczna jest szacowana: jako wysokość przekroju zmniejszoną o otulinę i dodatkowy składnik
równy 6% wysokości przekroju (d = h - otulina - 6% * h). W zależności od normy i krajowego załącznika do
normy (np. dla Czech, Słowacji, USA i Kanady) zamiast 6% stosuje się wartość 0%, co oznacza, że
wprowadzona wartość otuliny jest traktowana jako środek ciężkości zbrojenia.
Ponieważ w szczególnych przypadkach użytkownicy mogą chcieć zmodyfikować domyślny procent
dodatkowego komponentu redukcyjnego, w najnowszej wersji programu jest to możliwe przy użyciu nowego
parametru opisanego powyżej.

Nowa opcja dla kontroli przemieszczeń poziomych kondygnacji
Podczas generowania raportu dla tabeli 'Weryfikacja przemieszczenia poziomu dla kombinacji sejsmicznych'
można teraz wybrać sposób określania względnego przemieszczenia do weryfikacji. Może to być metoda
dotychczasowa, gdzie używana jest wartość wypadkowa obliczana jako pierwiastek z sumy kwadratów
przemieszczeń (sqrt(X^2+Y^2)) lub metoda dodatkowa, gdzie używana jest maksymalna wartość
przemieszczeń (Max(X,Y)).

Wybór metody określania ugięcia względnego
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Łatwiejszy wybór styli wyświetlania
Lista z nazwami zdefiniowanych stylów wyświetlania jest teraz automatycznie rozszerzana wraz ze wzrostem
ich liczby, co ułatwia wybór w przypadku wielu stylów.

Lista dostępnych stylów wyświetlania

Wyniki dla drewna na pełnym kształcie przekroju
Prezentacja wyników dla elementów liniowych za pomocą kolorów na pełnym kształcie elementu, która była
dostępna dla wyników MES oraz wymiarowania żelbetu i stali, działa teraz również dla wyników wymiarowania
drewna.

Prezentacja wyników wymiarowania drewna dla elementów liniowych

Dodatkowe informacje na temat decydujących kombinacji
W wynikach dla profilu elementów drewnianych zgodnie z Eurokodem 5, w części dotyczącej wyników dla
stateczności, dodano dodatkowe informacje o tym, która kombinacja była krytyczna dla danej weryfikacji
zgodnie z pkt 6.23, 6.24 i 6.25.
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Informacja o decydujących kombinacjach

Zmiany w obliczeniach zarysowania dla słupów
Wprowadzono szereg usprawnień i poprawek w obliczaniu zarysowania słupów żelbetowych, między innymi:
•

Korekta problemu polegająca na nieuwzględnianiu sił osiowych w słupach do weryfikacji zarysowania i
naprężeń, jeśli dla elementu włączono opcję "Proste zginanie" z właściwości wymiarowania belki.

•

Przyjęto jednolitą zasadę dla rodzaju zbrojenia stosowanego w analizie zarysowania.
Gdy obliczane jest tylko zbrojenie teoretyczne (rzeczywiste zbrojenie nie jest wymuszone przez
użytkownika lub generowane automatycznie), wówczas rysa i naprężenia są obliczane z
uwzględnieniem teoretycznego zbrojenia. Dotyczy to również iteracyjnej korekty zarysowania dla
słupów (tj. zwiększenia zbrojenia teoretycznego).
Gdy rzeczywiste zbrojenie jest obliczane (lub wymuszone w oknie Zbrojenie we właściwościach słupa),
wówczas rysa i naprężenia są obliczane z uwzględnieniem rzeczywistego zbrojenia. Ale iteracyjna
korekta zarysowania dla słupów działa tylko w obliczeniach teoretycznych, bez uwzględnienia
rzeczywistego zbrojenia.

•

Przy obliczaniu korekty na rysę dla słupów stosuje się ekwiwalentne średnice prętów z listy właściwości
(ponieważ średnice rzeczywistych prętów nie są znane na etapie obliczeń zbrojenia teoretycznego).

Ulepszona etykieta podpowiedzi dla zwolnień
Informacje o zwolnieniu na końcach pręta, jeśli są wyświetlane w oknie etykiet, są teraz bardziej czytelne dzięki
oddzieleniu informacji dla obu końców średnikiem.

Etykietka podpowiedzi dla zwolnień

12

Co nowego Advance Design 2022.1
Ulepszenia związane z konkretnymi ostrzeżeniami
W najnowszej wersji programu wprowadzono kilka drobnych zmian związanych z wyświetlaniem błędów i
ostrzeżeń, w tym:
•

Zmieniono sposób wyświetlania ostrzeżeń w wierszu poleceń podczas weryfikacji zarysowania dla
elementów żelbetowych. Wcześniej, jeśli zarysowanie zostało przekroczone dla wielu kombinacji dla
określonego elementu, ostrzeżenie było wyświetlane osobno dla każdej kombinacji. Teraz wyświetlane
jest tylko jedno ostrzeżenie dla elementu z listą takich kombinacji.

•

Ponieważ nie przeprowadza się weryfikacji pożarowej dla stalowych przekrojów złożonych (jak np. dwa
kątowniki), przy próbie takich obliczeń wyświetlane jest odpowiednie ostrzeżenie.

•

Podczas definiowania elementu o zmiennej wysokości podczas próby ustawienia profilu innego typu na
obu końcach elementu pojawia się odpowiedni komunikat o błędzie.

Komunikat ostrzegawczy o nieprawidłowym przekroju

Ulepszenia okna dialogowego analizy skręcania skrępowanego
Zmodyfikowano sposób wyświetlania parametrów w oknie analizy skręcania skrępowanego po wybraniu wielu
elementów liniowych. Teraz, gdy parametr ma różną wartość wśród wybranych elementów, jego wartość nie
jest prezentowana (pole jest puste). Ułatwia to identyfikację parametrów o różnych wartościach. Ponadto, w
przypadku wyboru wielu elementów, zmiana / ustawienie wartości parametru odbywa się dla wszystkich
wybranych elementów. [19360 / Support 17205]

Przykład zawartości pola w oknie analizy skręcania skrępowanego dla elementów zaznaczonych osobno
(Element 1, Element 2) i obu jednocześnie (Element 1 + 2).

Dodatkowy parametr dla stali zbrojeniowej
We właściwościach elementów powierzchniowych parametr "Współczynnik k=(ft/fy)k" można teraz ustawić we
właściwościach do wymiarowania żelbetu (zgodnie z EC2). Wartość k jest stosunkiem wytrzymałości na
rozciąganie do granicy plastyczności (patrz EN 1992-1-1, 3.2.4). Do tej pory współczynnik ten był dostępny tylko
dla elementów liniowych.
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Parametr wartości współczynnika k dostępny dla elementów powierzchniowych

Bardziej czytelne wyniki ugięcia
Ulepszono wyświetlanie tabeli z wynikami ugięć prętów stalowych w oknie wyników dla profili i powiązanych
raportach. W przypadku elementu, który nie jest superelementem, teraz wyświetlana jest tylko informacja o
wynikach weryfikacji ugięcia elementu, bez zbędnej części z wynikami dla superelementu. W przypadku
superelementów liczba wyników zależy od tego, czy weryfikacja ugięcia jest włączona tylko dla superelementu,
czy również dla pojedynczych elementów.

Zawartość zakładki Ugięcia dla weryfikacji pojedynczego elementu (na górze) i dla weryfikacji tylko dla
superelementu (na dole).

Ulepszony eksport sił z przypadków nieliniowych
W najnowszej wersji programu usprawniono eksport sił z wyników analizy nieliniowej do formatu .gtc/.gtcx. W
ten sposób podczas eksportowania danych (na przykład do modułów wymiarujących) przenoszone są siły ze
wszystkich przypadków nieliniowych, a każdy przypadek otrzymuje niezależny numer ID. Co więcej, przy
eksporcie tych sił nie ma już znaczenia, jakiego wyboru przypadków nieliniowych dokonano w oknie
dialogowym Alt+Q.

Optymalizacja przekrojów dla profili zimnogiętych
Optymalizacja profili stalowych (z wyświetlaniem szczegółów w oknie dialogowym sugerowane profile) działa
teraz również ze stalowymi elementami liniowymi z kształtowników zimnogiętych.
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Okno Sugerowane profile dla elementu liniowego o przekroju zimnogiętym

Modyfikacja opcji Usuń offset
Opcja Usuń offset, dostępna na wstążce Narzędzia dodatkowe, została zmodyfikowana. To polecenie służy do
usuwania odsunięcia zdefiniowanego na prętach i jest szczególnie pomocne podczas modyfikowania
zaimportowanego modelu geometrycznego. Teraz, gdy używasz polecenia, osie elementów są przesuwane
przy zachowaniu pierwotnego położenia krawędzi elementu, co pozwala następnie dostosować model za
pomocą poleceń, takich jak Przytnij / Rozciągnij.

Położenie osi elementu przed i po użyciu opcji Usuń offset

Zwiększona wydajność optymalizacji sekwencyjnej
Podczas optymalizacji sekwencyjnego prętów stalowych, jeśli kolejne iteracje nie modyfikują proponowanego
optymalnego przekroju, nie są wykonywane dalsze obliczenia dla pozostałych iteracji, co skraca czas analizy.
Nawiasem mówiąc, w założeniach wymiarowania stalowej opis powiązanej opcji został odpowiednio
zaktualizowany, co teraz odpowiada definicji maksymalnej liczby iteracji.

Maksymalna liczba iteracji
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Łatwiejsze zaznaczanie w przeglądarce projektu
Na liście Przeglądarki projektu można teraz usunąć zaznaczenie wcześniej wybranych elementów,
przytrzymując naciśnięty CTRL. Ułatwia to wybranie całej listy elementów.

Ulepszenia Pomocy online
Równolegle z ulepszeniami programu ulepszana jest również pomoc online Advance Design. Dzięki oddzieleniu
Pomocy od wersji programu Pomoc online jest ulepszana niezależnie i w sposób ciągły. Ostatnie ulepszenia
obejmują dodawanie nowych stron, zaktualizowanie grafiki, rozszerzanie wielu opisów i reorganizację struktury
pomocy w celu ułatwienia znajdowania informacji.

Pomoc online Advance Design
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Nowe opcje i ulepszenia - żelbetowe moduły wymiarujące
W aktualizacji 1 do Advance Design 2022 wprowadzono wiele ulepszeń do modułów wymiarujących dla
żelbetu i stali. Poniżej znajdują się tylko krótkie informacje na temat wybranych głównych zmian.

Rosyjski język interfejsu
Język rosyjski został dodany do listy dostępnych języków w modułach wymiarujących Advance Design.

Język rosyjski dostępny dla modułów wymiarujących
Zmiana języka interfejsu pozwoli na pracę w języku rosyjskim, co jest szczególnie ważne dla
rosyjskojęzycznych użytkowników narzędzi do detalowania i projektowania zbrojenia w Graitec PowerPack dla
Revit.
Zmiana języka raportu umożliwia tworzenie dokumentacji w języku rosyjskim.

Raport wygenerowany w języku rosyjskim
Uwaga: Zmiana ta odnosi się do dostępności języka rosyjskiego i nie oznacza pełnej lokalizacji programu dla Rosji, w tym
na przykład dedykowanych baz danych i obliczeń.
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Płyta żelbetowa - Automatyczne dzielenie prętów zbrojeniowych
Aby zwiększyć użyteczność rysunków i zestawień zbrojenia generowanych w module płyty, wprowadzono
możliwość automatycznego dzielenia prętów przekraczających limit długości. Tak więc, w przypadku, gdy
rozmiar obszaru zbrojenia, a tym samym wygenerowanych prętów zbrojeniowych przekracza pewien limit
(domyślnie 12 m), pręty zbrojeniowe można podzielić za pomocą kilku metod.
W tym celu do okna parametrów zbrojenia dodano nową kartę podział prętów.

Zakładka podział prętów dodana do okna parametrów zbrojenia.
Opcje z tej zakładki umożliwiają wybranie dwóch rodzajów scenariuszy i powiązanych ustawień.

Weryfikację
Pierwszy scenariusz służy tylko do sprawdzenia czy długość wygenerowanych prętów przekracza wartość
maksymalną. Aktywacja odbywa się za pomocą opcji "Sprawdź maksymalną długość prętów". Maksymalna
wartość długości prętów jest określona w polu edycji poniżej.

Weryfikacja długości wygenerowanych prętów
Podział
Następny scenariusz dotyczy automatycznego dzielenia prętów, które są dłuższe niż wartość maksymalna. Jest
on aktywowany za pomocą pola wyboru "Podziel pręty dłuższe niż długość maksymalna".

Włączanie opcji automatycznego dzielenia prętów dłuższych niż wartość maksymalna
Dostępne są trzy metody uciąglenia podzielonych prętów:
• łączenie przez spawanie
• łączenie za pomocą łączników mechanicznych
• łączenie poprzez zakład
Dodano dodatkowe parametry specyficzne dla każdej metody:
•
18
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Pręty połączone przez spawanie
•

Łączniki mechaniczne: Pręty są rozsuwane tworząc małą szczelinę, a następnie łączone
za pomocą łączników mechanicznych. Dzięki możliwości zdefiniowania wartości odstępu oraz temu, że
łączniki mechaniczne prezentowane są w sposób symboliczny, moduł nie ogranicza wyboru
zastosowanego w projekcie producenta łączników.

Pręty połączone łącznikami mechanicznymi
•

Zakład prętów: Pręty są połączone przez zakład.

Pręty połączone na zakład
Wartość długość zakładu jest definiowana jedną z trzech metod dostępnych w Parametrach zbrojenia/
zakładka Parametry:
•
•
•

jako wielokrotność średnicy
jako stała wartość dla wszystkich średnic
automatycznie, zgodnie z przepisami normy projektowej.
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Ustawienia definiowania długości zakładu

Rysunki – Nowa metoda edycji marginesów wydruku
Do tej pory zmiana marginesu wydruku miała wpływ na skalę generowanego rysunku. Aby uniknąć tego efektu,
zmodyfikowano sposób definiowania i modyfikowania marginesów wydruku.
Teraz pliki szablonów dwg z tabelką rysunkowa zostały zmodyfikowane i zawierają nie tylko kontur tabelki
rysunkowej, ale także kontur arkusza papieru.

Kontur tabelki rysunkowej i kontur arkusza papieru
Powyższa zmiana powoduje, że rysunek arkusza wyświetla podgląd obu konturów: tabelka rysunkowa (1) i
arkusz papieru (2).

Podgląd konturu tabelki rysunkowej i arkusza strony
20
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Domyślny margines jest ustawiony na 20 mm z lewej strony i 10 mm na pozostałych krawędziach.
Szerokości marginesów można teraz zmienić po wywołaniu polecenia "Edytuj marginesy strony", klikając
prawym przyciskiem myszy na obszar rysunku.

Polecenie Edytuj marginesy strony
Zmiana szerokości może odbywać się osobno dla każdej krawędzi. Zmiana zostanie zapisana w szablonie
tabelki rysunkowej w pliku dwg.

Zmiana szerokości osobno dla każdej krawędzi
Gdy użytkownik zmieni marginesy, tabela rysunków jest skalowana, ale nie układ i skala samych widoków.
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Rysunki — dodatkowe domyślne rozmiary papieru
Oprócz istniejących szablonów domyślnych dla rozmiarów papieru A3 i A4 do listy szablonów tabelek
rysunkowych dodano dodatkowe szablony dla rozmiarów papieru A1 i A2.
Uwaga - liczba i nazewnictwo domyślnych szablonów zależy od Twojej lokalizacji (kraju).

Lista dostępnych domyślnych rozmiarów papieru

Płyta żelbetowa – Zestaw ulepszeń interfejsu użytkownika
W module płyty wprowadzono szereg usprawnień związanych z interfejsem użytkownika:
Nowe widoki
Gdy metoda zbrojenia płyty ustawiona jest na pasmową, 2 dodatkowe zakładki są dostępne na liście widoków:
• Zbrojenie - do wyświetlania widoku 3D zbrojenia
• Strefy zbrojenia i zbrojenie - do jednoczestnego wyświetlania stref zbrojenia i widoku 3D.

Dodatkowe widoki do zbrojenia płyt uzyskane w metodzie pasmowej
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Nowe podpowiedzi na zakładce Wykresy zbrojenia
Na zakładce Wykresy zbrojenia po najechaniu kursorem myszy na tytuł wyświetlane są dodatkowe informacje,
wskazujące, że zbrojenie umieszczane jest w lokalnym układzie współrzędnych płyty.

Podpowiedź wskazująca układ lokalny płyty
Nowa podpowiedź na zakładce Pasma
Na zakładce Pasma po najechaniu myszką na tytuł wyświetlana jest dodatkowa informacja, wskazująca, że siły
zintegrowane są przedstawione w lokalnym układzie współrzędnych każdego pasma (oś X znajduje się wzdłuż
kierunku pasma).

Podpowiedź wskazująca układ sił zintegrowanych

Słup żelbetowy – Wyświetlanie kombinacji w panelu wyników
Dodatkowa kolumna z informacją o kombinacji, która była decydująca dla obliczeń zbrojenia została dodana w
tabeli wyników weryfikacji zbrojenia (podłużne góra/dół, ścinanie w X/Y). W przypadku zbrojenia poprzecznego,
gdy nie jest wymagane na którymś z kierunków, zamiast numeru kombinacji wyświetlany jest znak "-".

Nowa kolumna z informacjami dotyczącymi decydującej kombinacji

Słup żelbetowy – Nowe oznaczenie zbrojenia na rysunkach
Małe ulepszenie na rysunkach słupów żelbetowych: w celu poprawy prezentacji oznaczenia zbrojenia
poprzecznego na widoku (np. strzemion zabezpieczających), nowa linia odniesienia została wprowadzona.

Typ kątowej linii odniesienia dla rysunków słupów betonowych

23

Co nowego Advance Design 2022.1
Belka żelbetowa - Nowy rozdział w raporcie
W przypadku belek wysokich zawierających zbrojenie przeciwskurczowe, w raporcie znajduje się teraz
specjalna sekcja zawierająca informacje o zastosowanym zbrojeniu.

Nowy przekrój dla belek ze zbrojeniem przeciwskurczowym

Belka żelbetowa - Aktualizacja obliczeń hydroizolacji
Wprowadzono szereg zmian w obliczeniach dotyczących szczelności. Zmiany te zostały wprowadzone przez
aktualizację normy dotyczącej szczelności (DTU 14.1) z listopada 2020 roku i dotyczą kombinacji i wartości
granicznych naprężeń.

Aktualizacja normy DTU 14.1 w listopadzie 2020 r
Te zasady odnoszą się do budowli narażonych na działanie wody podziemnej.

Moduły żelbetowe – lepsza widoczność zawartości panelu wyników
Aby ułatwić wyświetlanie zawartości w panelu wyników, dodano pionowy suwak dla całej zawartości, a także
oddzielne poziome suwaki dla każdej tabeli. Przyspieszy to sprawdzanie zawartości tabeli bez konieczności
zwiększania rozmiaru okna widoku.

Suwaki dla lepszego zarządzania tabelami panelu wyników
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Nowe opcje i ulepszenia - Moduł połączeń stalowych
W aktualizacji 1 do Advance Design 2022 wprowadzono wiele ulepszeń do modułu połączeń stalowych.
Poniżej znajdują się tylko krótkie informacje na temat wybranych głównych zmian.

Wartość Gamma M2 dla Polski i Wielkiej Brytanii
W polskim i brytyjskim załączniku krajowym do EN 1993-1-8 do różnych weryfikacji stosuje się inną wartość
współczynnika częściowego Gamma M2: jedna wartość jest używana dla elementów (blachy, elementy), a inna
wartość jest używana dla śrub.
W związku z tym, począwszy od wersji 2022.1 modułu połączeń, w oknie dialogowym Założenie projektowe
dodano drugi wpis dla współczynnika Gamma M2.

Wartości częściowego współczynnika bezpieczeństwa dla elementów i śrub
Współczynniki bezpieczeństwa można przyjąć automatycznie, gdy wartość jest ustawiona na Auto lub można
je zdefiniować przez użytkownika, gdy wartość jest ustawiona na wymuszone. Ta zmiana ma wpływ na
obliczenia i raport.
Silnik obliczeniowy został zaktualizowany, aby uwzględnić zmiany podczas wykonywania weryfikacji i wartości
są różne. Raporty zostały zaktualizowane w celu pokazania nowych wartości po ich wymuszeniu.
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Współczynniki bezpieczeństwa z różnymi wartościami dla elementów i śrub

Nowa opcja "element ciągły" dla połączeń sztywnych
W obecnej wersji modułu parametr e1 z obliczeń T-Stub mierzony jest od górnej krawędzi słupa do pierwszego
rzędu śrub. Parametr ten powinien być brany pod uwagę tylko wtedy, gdy słup nie jest ciągły.
Parametr e1 reprezentuje odległość od środka łączników w rzędzie końcowym do sąsiedniego wolnego końca
pasa słupa, mierzoną w kierunku osi profilu słupa.

Aby uzyskać bardziej przejrzysty widok sposobu projektowania oraz zaoferować użytkownikowi większą
kontrolę, dodano nową opcję "Element ciągły" dla połączeń z blachami czołowymi. Nowa opcja jest dostępna w
oknie dialogowym Elementy.

Opcja elementu ciągłego dla połączeń doczołowych typu Belka-Słup i Słup pod Belką (ciągłą)
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Gdy zaznaczona jest opcja Element ciągły, parametr e1 nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu króća
teowego. Przykładowe wartości:

Gdy opcja Element ciągły jest odznaczona, parametr e1 jest brany pod uwagę przy obliczaniu Tstub.
Przykładowe wartości:

Nowa opcja generowania raportu kombinacji
Począwszy od wersji 2022.1 dodano nową opcję "Kombinacje" dla generowania raportów w wersji standalone
modułu. Dzięki tej nowej opcji użytkownik może szybko wygenerować raport kombinacji użytych w weryfikacji,
naciskając odpowiedni przycisk na wstążce.

Nowe polecenie na wstążce do generowania raportu kombinacji
Ten sam raport został dodany w Ustawieniach raportu, dzięki czemu po naciśnięciu przycisku Generuj raport
tworzony jest raport Kombinacje.
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Raport Kombinacje dostępny w Ustawieniach raportu

Przykładowy raport kombinacji
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Długość zakotwienia – nowa metoda obliczania
W przypadku połączeń blach podstawy dla dwuteowników i rur, aby określić nośność połączenia dla kotew
poddanych rozciąganiu, należy obliczyć długość zakotwienia.
Począwszy od wersji 2022.1, obliczenie długości zakotwienia uległo zmianie:
• dla lokalizacji francuskiej (francuski załącznik krajowy), długość zakotwienia będzie
obliczane
zgodnie
z
zaleceniami
CNC2M
i
EC2;
najmniejszy
z wyników długości będzie użyty do obliczenia kotwienia.
• uwzględniać
zalecenia
Eurokodu
2
i
one
zostaną
wykorzystane
do
określenia
długość zakotwienia.
Główne kroki, które
kotew, są następujące:

są

realizowane

w

obliczeniach,

zarówno

dla

prostych

jak

i

hakowych

1. Podstawowa wymagana długość zakotwienia, lb,rqd (EN 1992-1-1, 8.4.3)
Obliczenie podstawowej wymaganej długości zakotwienia odbywa się zgodnie z EN 1992-1-1, 8.4.3:

Wartości dla naprężenia przyczepności fbd podano w 8.4.2, w następujący sposób:

Dla uproszczenia, 𝜎𝑆𝑑 = fyd = fyk/Ɣs (acc. do pkt 3.2.7; fyd = obliczeniowe naprężenie rozciągające
kotwy - założenie zachowawcze).
I:

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 =

𝜙 𝑓𝑦𝑑
∗
4 𝑓𝑏𝑑

Kotwy proste - Wyciąg z rozdziału 3.5 z "Pratique de l'Eurocode 2", J.Roux,
2009
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Kotwy hakowa - Wyciąg z rozdziału 3.7 z "Pratique de l'Eurocode 2", J.Roux,
2009

2. Obliczeniowa długość zakotwienia (EN 1992-1-1, 8.4.4)
Ponieważ mamy do czynienia z kotwami rozciąganymi, 8.4.4 (2) pozwala na zastosowanie ekwiwalentnej
dłguości zakotwienia (𝑙𝑏,𝑒𝑞), jako uproszczona alternatywa dla obliczeniowej długości zakotwienia lbd
podanej w pkt 8.4.4 (1):
𝑙𝑏,𝑒𝑞 = 𝛼1 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑, dla kształtów pokazanych na rysunkach 8.1b–8.1d
Wartość 𝛼1 oblicza się zgodnie z tabelą 8.2 i rys. 8.3 (dla kotew hakowych):

W pkt 8.4.4(1) podano również minimalną długość zakotwienia, jeżeli nie stosuje się żadnych innych
ograniczeń:

3. Ostrzeżenia
3.1 Minimalna długość zakotwienia
Rzeczywista długość zakotwienia* musi spełniać warunek minimalnej długości zakotwienia:
𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛

30

Co nowego Advance Design 2022.1
Jeśli warunek ten nie jest spełniony, wytrzymałość przyczepności kotwy będzie pominięta.
•

Komunikat ostrzegawczy: Minimalna zalecana długość zakotwienia nie jest spełniona - 8.4.4(1)
(8.6), EN 1992-1-1.

W tym przypadku przyjmuje się, że l rzeczywiste dla kotew hakowych wynosi l = l1+r+l2 (patrz rysunek
poniżej)

3.2 Ekwiwalentna długość zakotwienia
Rzeczywista długość zakotwienia* musi być większa niż ekwiwalentna długość zakotwienia (patrz
rysunek 8.1, EN 1992-1-1):
𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑏,𝑒𝑞
Obecnie użytkownicy nie mogą zdefiniować niestandardowej kotwy, więc jeśli ten warunek nie zostanie
spełniony, nośność połączenia zostanie obliczona z rzeczywistą długością zakotwienia, a w raporcie
pojawi się komunikat ostrzegawczy o nieodpowiedniej długości zakotwienia.
•

Komunikat ostrzegawczy: Zwiększ długość zakotwienia! Pozostała długość nie jest
wystarczająca do osiągnięcia wymaganej długości zakotwienia (8.4.4(2) & Rys. 8.1, EN 1992-11).

W tym przypadku przyjmuje się, że l rzeczywiste dla kotew hakowych wynosi l = l1+r (patrz rysunek
poniżej)

3.3 Kotwy hakowe - Minimalne przedłużenie haka
Zgodnie z rys. 8.1., przedłużenie haka musi być większe niż 5 średnic:
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Rysunek 8.1 (EN 1992-1-1)
Jeśli warunek nie zostanie spełniony, w raporcie pojawi się komunikat ostrzegawczy.
• Komunikat ostrzegawczy: Długość za końcem zgięcia jest mniejsza niż 5 średnic kotwy
(Rysunek 8.1, EN 1992-1-1)! Minimalna zalecana długość wynosi: (..).

Przykład raportu z komunikatami ostrzegawczymi
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Wyświetlanie 3D dla grupy sił
Od wersji 2022 modułu połączeń stalowych siły są widoczne w widoku 3D, oferując możliwość znacznie
łatwiejszego sprawdzenia sił wewnętrznych, które działają na połączenia. Ta wersja miała ograniczenie do
wyświetlania tylko pojedynczych sił, a nie grupy sił.
Począwszy od wersji 2022.1 ograniczenie to zostało usunięte i teraz grupa sił jest wyświetlana w widoku 3D.

Grupa sił w tabeli definicji obciążeń

Grupa sił w widoku 3D

Informacje wyjaśniające w raportach dla obliczeń króćca teowego i ścinania
W wersji 2022.1 poprawiliśmy kwestię przeniesienia ustawień założeń projektu do raportów.
W związku z tym w raporcie bardziej widoczne są ustawienie dla ściania i króćca teowego.

Informacje w oknie dialogowym Założenia projektowe
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W przypadku kontroli ścinania, gwintowanego lub niegwintowanego, informacje pojawiają się w raporcie w
rozdziale Założenia projektowe.
Dla metody T-Stub - granica strefy rozciąganej i sposób jej wyznaczania, wyświetlana jest jedna z poniższych
opcji, zgodnie z wyborem z okna dialogowego założeń:
a. Metoda króćca - granica strefy rozciąganej: automatyczna determinacja
b. Metoda króćca - granica strefy rozciąganej: połowa prawej belki dla połączenia kalenicowego
lub
Metoda króćca - granica strefy rozciąganej: połowa lewej belki dla połączenia kalenicowego
lub
Metoda króćca - granica strefy rozciąganej: połowa belki dla wszystkich połączeń, z wyjątkiem
kalenicowego)
c. Metoda króćca teowego - granica strefy naprężonej:123 mm (mierzona od pasa ściskanego w kierunku
pasa rozciąganego)

Informacja Rozdziale Założenia w projekcie

Klin ścinany może być obracany
Ponieważ rurowa płyta podstawowa jest połączeniem 3D, występuje czasami konieczność obrócenia klina.
W wersji 2022.1 modułu połączeń stalowych dodaliśmy nowy parametr dla tego elementu połączenia.
W oknie dialogowym, w którym konfigurowany jest klin, dodano parametr "Obrót", umożliwiający obrót występu
o 90 stopni.

Możliwość obracania klina
Możliwość obracania klina, wiąże się z aktualizacją obliczeń. Weryfikacja uwzględnia kierunek działania siły
ścinającej, w zależności od sposobu ustawienia klina.

34

Co nowego Advance Design 2022.1
Blachy węzłowe - przenoszenie sił wypadkowych
Połączenia stężeń poprzez blachy węzłowe zostały zaktualizowane.

Opcja przyłożenia sił wypadkowych dla połączeń przez blachy węzłowe
Po zaznaczeniu opcji "Zastosuj siły wypadkowe (...)" uwzględniona zostanie siła osiowa działająca w osi
obojętnej krzyżulca (bez względu na to jak ustawiona zostanie oś czerwona krzyżulca), a siła do weryfikacji
zginania blachy zostanie obliczony z pominięciem składowej zginającej z płaszczyzny, jak pokazano na
poniższym rysunku.

Na koniec, weryfikacja osiowa i zginania zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
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Tabela sztywności obrotowej
Zaktualizowano tabelę wyników obliczeń dla obszaru Sztywność obrotowa. W tabeli dodano dodatkowe
informacje.

Wartości początkowe i obliczone sztywności obrotowej
Wyświetlane są obie wartości sztywności obrotowej, wartość początkowa i wartość obliczona
Ponadto, aby uprościć sposób wyświetlania wyników, tabela Sztywność obrotowa może być ukryta. Użytkownik
może ukryć informacje, aby zobaczyć więcej informacji w tabeli wyników obliczeń.

Ukrywanie informacji dotyczących sztywności obrotowej

Blachy poziomujące dla połączeń podstawy słupów
Począwszy od wersji 2022.1, przy definiowaniu połączeń podstawy słupów z blachą poziomującą, średnica
otworu d0, ustawiona dla blachy poziomującej, jest brana pod uwagę w obliczeniach do weryfikacji nośności.

Raport dla połączenia z blachą poziomującą (po lewej) i raport dla połączenia bez blachy poziomującej (po
prawej)
Informacja o blachach poziomujących została dodana w raporcie połączenia.

Informacje o blachach poziomujących w raporcie
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Możliwość wprowadzenia specjalnego współczynnika tarcia Cf,d
Od wersji 2022.1, podczas definiowania interakcji z fundamentem i gdy zaprawa jest ustawiona na "specjalną",
wartość współczynnika tarcia, Cf, d, może być narzucona przez użytkownika.

Zdefiniowany przez użytkownika współczynnik tarcia
Mechanizm obliczeniowy i raport zostały zaktualizowane tak, aby uwzględniały wartość narzuconą przez
użytkownika.

Ulepszone obliczenia dla Blachy podstawy dwuteowego i rurowego
Począwszy od wersji 2022.1 poprawiliśmy obliczenia blach podstawy dla słupów dwuteowych i rurowych.
Siła osiowa ma teraz wpływ na weryfikację momentu zginającego, jak również na wyznaczenie Sjini (obecność
rozciągającej siły osiowej zmniejsza sztywność obrotową połączenia).
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Ograniczenia geometryczne w oknie definicji elementu
Ze względu na błędnie wprowadzone współrzędne belki/słupa w oknie dialogowym "Elementy", geometria
połączenia mogła nie zostać utworzona, co mogło spowodować zablokowanie programu. Aby uniknąć błędów
ludzkich i zapewnić sprawne działanie modułu, nałożono ograniczenia geometryczne dla każdego złącza.
•

(Rurowa) Blacha podstawy:
- Długość słupa >= 10 mm

•

Blacha czołowa:
- Długość słupa >= 10 mm
- Długość belki > = Wysokość słupa + 10 mm
-Słup i belka nie są równoległe

•

Blacha czołowa (słup pod belką):
- Długość belki > = 10 mm
- Długość słupa > = Wysokość belki + 10 mm
- Słup i belka nie powinny być równoległe

•

Wstawka:
- Długość lewej/prawej belki > = 10 mm
- Kąt belki lewej/prawej względem osi Z (GUW) w zakresie [10, 170] stopni

•

Połączenia przegubowe przez kątowniki:
- Długość głównej/drugiej/trzeciej belki >= 10 mm
- Druga/Trzecia belka nie powinna być równoległa do belki głównej
- Druga/Trzecia belka powinna znajdować się po przeciwnych stronach belki głównej

•

Blachy węzłowe dla stężeń z rur:
- Słup/pierwsza/druga/trzecia przekątna powinny być współpłaszczyznowe
- Pierwsza/druga/trzecia przekątna powinna znajdować się po tej samej stronie słupa
- Żadne 2 linie systemowe nie mogą być równoległe

•

Połączenie przez nakładki:
- Długość lewej/prawej belki > = 10 mm
- Lewa i prawa belka powinny być równoległe

Ulepszenia raportów
Najnowsza aktualizacja wprowadza kilka ulepszeń i poprawek do raportów, w tym:
•
•
•
•
•
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W przypadku połączenia z blachą węzłową raport pośredni został poszerzony o informacje dotyczące
weryfikacji zginania i weryfikacji spoin.
Weryfikacja połączenia słup - blacha była dostępna tylko w raporcie szczegółowym połączenia.
Począwszy od wersji 2022.1, ta weryfikacja jest dostępna w raporcie standardowym.
Raport dla Rumunii został zaktualizowany, wraz z wyrównaniem tekstów.
Weryfikacja rozciągania w rozdziale dotyczącym klina ścinanego została zaktualizowana i uzupełniona
o dodatkowe informacje.
Dodano brakujące widoki 3D i 2D z raportów pośrednich
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Poprawki - Advance Design
Lista wybranych poprawek błędów, które są zawarte w aktualizacji 1 do Advance Design 2022.

Modelowanie
•

Naprawa problemu z nieoczekiwanym zakończeniem działania programu podczas kopiowania obciążeń
z włączoną opcją Utwórz nowy przypadek obciążenia. [21857 / Support 19735]

•

Korekta problemu z nieoczekiwanym zakończeniem pracy programu podczas tworzenia obciążeń
powierzchniowych poprzez wprowadzenie współrzędnych punktów. [22021 / Support 19923]

•

Korekta problemu z importowaniem elementów liniowych z arkusza programu Excel do tabeli danych,
który wystąpił, gdy w arkuszu programu Excel zmodyfikowano profil na taki, który nie znajdował się na
liście wczytanych profili w projekcie. Teraz taka operacja jest możliwa i odpowiedni profil jest ładowany
z bazy Profili Graitec (jeśli profil z żądaną nazwą i wymiarami istnieje w bazie danych). [21169]

•

Poprawka problemu polegającego na tym, że kolor przypisany do profilu z bazy danych profili Graitec
nie jest używany podczas wyświetlania kolorów dla elementów według profilu. [21906]

•

Korekta problemu z poleceniem Symetria (lustro), który spowodował nieoczekiwany dodatkowy obrót
prętów wokół własnej osi. [19946 / Support 17711]

•

Rodzina przekrojów Galver C, dostępna w bibliotece profili Graitec, jest teraz poprawnie rozpoznawana
jako przekrój C z usztywnieniami krawędzi.

•

Korekta problemu z przypisywaniem ogólnych szablonów projektowych do grupy wybranych elementów
liniowych o różnych przekrojach. [21624 / Support 19287]

•

Korekta problemu z domyślną wartością parametru czasu trwania dla przypadków obciążenia
klimatycznego po wybraniu polskiego załącznika krajowego do Eurokodu. Domyślny wybór parametru
czasu trwania, który jest dostępny na liście właściwości przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem,
został zmodyfikowany dla śniegu na średnio trwały i dla wiatru na krótkotrwały.

•

Korekta kilku zagadnień związanych z definicją obciążeń suwnicowych, w tym: problem z dodaniem
więcej niż jednego przypadku obciążenia suwnicowego [22014], problem z torami suwnicowymi w
przeglądarce projektu [22055], problem z aktualizacją wartości obciążenia przy zmianie liczby kół
[22061] oraz inne problemy związane z położeniem sił poziomych.

Wyniki
•

Korekta problemu z wykreślaniem krzywej Pushover, gdy "Typ sterowania" jest ustawiony na
"Maksymalne przemieszczenia". Wcześniej stosowano maksymalne przemieszczenie w odpowiednim
kierunku w każdym kroku, bez uwzględnienia możliwej zmiany między krokami miejsca, w której
wystąpiło maksymalne przemieszczenie, co może skutkować wynikami użycia różnych węzłów do
utworzenia krzywej. Teraz węzeł z maksymalnym przemieszczeniem na ostatnim etapie analizy jest
używany do wykreślenia wykresu. [21337]

•

Korekta problemu z nieprawidłowym wyświetlaniem wartości reakcji dla obróconych podpór
sprężystych. Teraz, niezależnie od tego, czy reakcje są wyświetlane globalnie, czy lokalnie, wartości są
wyświetlane poprawnie dla podpór sprężystych z układem współrzędnych ustawionym na lokalny
(względem elementu liniowego). [19023]
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•

Poprawka problemu polegającego na tym, że maksymalne przemieszczenia i siły wypadkowe dla
kombinacji nie są wyświetlane w wierszu poleceń. Te informacje są wyświetlane dla kombinacji z okna
przeglądarki projektu po wybraniu polecenia Raport z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
[15894]

•

Korekta problemu z wyświetlaniem wartości dla kombinacji CQC tylko w tabeli "Przyspieszenie węzłów
według form" w raporcie. [21912 / Support 19807]

•

Poprawka problemu z niepoprawnym pobieraniem wartości ekstremalnych dla siły Fz w tabeli
'Obwiednie sił elementów liniowych', gdy we właściwościach tabeli wybrano opcję 'Punkty końcowe i
środkowe' jako metodę wyboru punktów do sprawdzenia wyników. [21715 / Support 19443]

•

Korekta problemu, w którym w szczególnych przypadkach wartość współczynnika Mv została błędnie
określona dla kanadyjskiej normy sejsmicznej NBC 2010. [21778 / Support 19612]

Wymiarowanie stali
•

Korekta problemu polegającego na tym, że nie było możliwe wybranie w szablonie dla drewnianych
elementów liniowych opcji umożliwiającej weryfikację zwichrzenia. [21824 / Support 19677]

•

Wprowadzono kilka poprawek i ulepszeń do algorytmów obliczeniowych dla przekrojów formowanych
na zimno, zwiększając jakość i dokładność wyników. Wśród wielu usprawnień warto wspomnieć, że
zwiększono szybkość obliczeń i zmieniono zakres obliczeń z wyłączoną opcją "Obliczeń szczegółowych
klasy 4", która polega na różnym określeniu efektywnych charakterystyk dla czystego przekroju
ściskanego i czystego przekroju zginanego.

•

Korekta problemu, który wystąpił w przypadku superelementów łączących pręty stalowe, które mają
lokalne systemy zorientowane w innych kierunkach, w wyniku czego nie wyświetlano części wyników
weryfikacji stateczności w wynikach profilu. [21845 / Support 19654]

Wymiarowanie żelbetu
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•

Korekta problemu, w którym nie było możliwe wybranie w szablonie dla elementów żelbetowych opcji
zdefiniowania skrępowania dla betonu. Problem ten był widoczny tylko dla polskiej lokalizacji. [21884 /
Support 19779]

•

Korekta problemu z nieprawidłowym przenoszeniem danych offsetów między przęsłami dla ciągłych
belek żelbetowych modelowanych jako superelement do modułu wymiarującego. [21868 / Support
19475]

•

Poprawka problemu, który wystąpił podczas wysyłania definicji kombinacji do modułu wymiarującego,
polegający na braku określenia typu kombinacji. [21955 / Support 19869]

•

Korekta wielu problemów występujących podczas eksportowania i aktualizowania danych między AD
imodułami, które spowodowały wyświetlenie różnych komunikatów o błędach podczas próby
wyeksportowania lub aktualizacji.

•

Korekta problemu z niewłaściwym określeniem zbrojenia w elementach liniowych o zmiennej wysokości
przekroju, jeśli elementy te miały zdefiniowane podparcie z jednej strony (wspornik) lub jeśli w belce
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jednoprzęsłowej składającej się z wielu segmentów najbardziej zewnętrzny segment (obok wspornika)
miał zmienną wysokość. [21710 / Support 19342]

Inne
•

Poprawka problemu polegającego na tym, że polecenie nadpisania wcześniej zapisanego widoku w
modelu opisu nie działało. [21861 / Support 19478]

•

Opcje wyświetlania związane z przeglądarką projektu (takie jak opcja ustawiania koloru tła) są teraz
zachowywane podczas ponownego uruchamiania Advance Design. [20847]

•

Poprawka problemu z nieprawidłową aktualizacją przypisań systemowych obiektów graficznych (takich
jak linie) podczas ręcznej zmiany systemu dla tych obiektów. [21097]

•

Korekta kilku kwestii związanych z odświeżaniem zmian dokonanych w oknie dialogowym Ustawienia
wyświetlania, w tym problemu, w którym zawartość okna Legenda kolorów czasami nie odświeżała się
po zmianie metody wyświetlania w oknie Ustawienia wyświetlania, a także problemu z niestosowaniem
niektórych zmian po wybraniu niestandardowego styl wyświetlania. [21502, 21913]

•

Korekta problemu z okazjonalnym blokowaniem kursora myszy po operacjach graficznych (np.
przesuwaniu widoku). [21031 / Support 18676]

•

Poprawka problemu z pominięciem niektórych jednostek imperialnych USA dla długości w oknie
dialogowym ustawienia jednostek. [21831]

•

Korekta problemu z nieprawidłowo zapisanymi animacjami przy użyciu formatu .avi. [21505]

•

Korekta problemu z nieczytelnym raportem "Reakcje na podporach", gdy w nazwach przypadków
obciążenia użyto polskich liter. [22015 / Support 19897]
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Poprawki - Moduły wymiarujące
Lista wybranych poprawek błędów w modułach wymiarujących Advance Design, które są dostępne w wersji
2022.1

Advance Design Belka żelbetowa
•

Korekta problemu, w przypadku którego brakowałoby niektórych rozdziałów ze szczegółowego raportu,
gdyby raport skrócony został wygenerowany wcześniej. [22450]

•

Wykres zbrojenia rzeczywistego jest teraz automatycznie aktualizowany również w przypadku, gdy
górne lub dolne zbrojenie podłużne belki wieloprzęsłowej zostało ustawione jako ciągłe na całej belce,
również po zakończeniu obliczeń (za pomocą opcji w oknie dialogowym Edycja). [16808]

•

Korekta problemu, w którym minimalna otulina nie została prawidłowo obliczona dla klasy ekspozycji
XA. [21204]

•

Korekta nieprawidłowego pozycjonowania zbrojenia
określonych wartości bocznej otuliny. [22498]

•

Poprawka błędnego oznaczenia pręta podczas korzystania z wielu strzemion. [22349]

•

Korekta problemu polegającego na tym, że zaznaczenie i odznaczenie opcji weryfikacji minimalnej
otuliny spowodowałoby zresetowanie parametru klasy konstrukcji do S4. [22284]

•

Poprawka problemu polegającego na tym, że parametr Liczba prętów określona przez użytkownika nie
mogł zostać zignorowany, nawet jeśli nie była zaznaczony. [22272]

•

Poprawka problemu, w którym polecenie Przywróć zbrojenie nie prowadziłoby do wcześniej
wprowadzonego rozwiązania zbrojenia. [22158]

•

Korekta problemu polegającego na tym, że offset między dwoma sąsiednimi przęsłami zdefiniowanymi
jako superelement w Advance Design zostanie utracone podczas otwierania elementu w module
Advance Design RC Beam. [22102]

•

Korekta problemu, w którym zbrojenie wspornika zawierało kilka kolizji między prętami. [19392]

•

Korekta nieprawidłowego pozycjonowania prętów podłużnych w przekroju przy użyciu strzemion o
średnicy 12mm. [21041]

•

Korekta problemu, w którym wybór strzemion wielociętych wymuszał średnicę 12mm. [20520]

•

Korekta problemu, w którym komunikat ostrzegawczy związany z liczbą przypadków obciążeń zostałby
zduplikowany. [22784]
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•

Poprawka problemu, w przypadku którego brakowałoby kontroli stateczności, gdyby wcześniej użyto
funkcji "Przywróć zbrojenie". [22859]

•

Korekta γGEO dla obciążeń stałych jako korzystne oddziaływanie, błędnie ustawione na 1.10 zamiast
1.00. [22861]

•

Korekta problemu, w którym kontrola mimośrodu została błędnie zwrócona jako nieudana. [22837]

•

Korekta problemu, w którym mimośród obciążeń został nieprawidłowo obliczony przy zastosowaniu
określonego podejścia projektowego. [22575]

•

Poprawka problemu, w którym niektóre komunikaty o błędach wspominały o kombinacji, która nie
została wymieniona na liście kombinacji. [22495]
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•

Korekta problemu, w którym wyniki byłyby modyfikowane po każdej sekwencji obliczeń, nawet jeśli nie
wprowadzono żadnych modyfikacji w modelu. [22513]

•

Korekta problemu, w którym kombinacja krytyczna dla kontroli obrotu nie byłaby właściwie
uwzględniona w przypadku grupy fundamentów. [22519]

•

Korekta problemu, w którym nośność zwracałaby nieprawidłowy współczynnik pracy w SGN w
warunkach bez odpływu. [22404]

•

Korekta problemu, w przypadku, gdy minimalna otulina nie zostałaby zaktualizowana po zmianie klasy
ekspozycji. [22268]

•

Poprawka problemu polegającego na tym, że opcja Wyświetl warstwy gruntu nie została zapisana w
szablonie projektu. [20611]

•

Ze względu na brak importu sił w przypadku grupy fundamentów, jeśli w Advance Design wybrana
zostanie opcja "Wartości w kombinacjach" (zakładka Ustawienia aplikacji / Graitec BIM), pojawi się
odpowiedni komunikat o błędzie. [22752]

Advance Design Płyta żelbetowa
•

Korekta minimalnej wartości otuliny, gdy nie została ona prawidłowo obliczona na podstawie klasy
ekspozycji i konstrukcji. [22271]

•

Poprawka problemu, w którym strefa zbrojenia nie mogła być edytowana więcej niż raz. [22569]

•

Korekta nieistotnego komunikatu ostrzegawczego o braku zbieżności osi lokalnych podczas
importowania z Advance Design. [22282]

Advance Design Słup żelbetowy
•

Korekta problemu z wyświetlaniem tych samych wyników do weryfikacji ścinania dla obu kierunków,
jeśli tylko jeden z kierunków wymagał weryfikacji. [22325]

•

Korekta kilku problemów związanych z generowaniem strzemion zabezpieczających, wraz z
problemem, że brakowało strzemion zabezpieczających dla starterów, w przypadku gdy nie
wygenerowano żadnego innego zbrojenia poprzecznego dla starterów dolnych. [22264, 22286, 22316]

•

Korekta problemu z brakiem automatycznej aktualizacji otuliny minimalnej w czasie rzeczywistym przy
zmianie klasy ekspozycji. [22269]

Advance Design Ściana żelbetowa
•

Korekta minimalnej wartości otuliny, gdy nie została ona prawidłowo obliczona na podstawie klasy
ekspozycji i konstrukcji. [22271]

•

Korekta minimalnej grubości ścianki, gdy nie została ona prawidłowo obliczona w odniesieniu do normy
EN1998-1. [22479]

Advance Design Połączenia stalowe
•

Poprawka problemu polegającego na tym, że dodanie nowej linii wymiarowej do rysunku nie było
możliwe w przypadku, gdy na rysunku nie było automatycznie dodanych linii wymiarowych. [20223/
Support 18637, 19362]

•

Korekta problemu utraty pozycji tytułu widoku na rysunkach.

•

Klasyfikacja sztywności obrotowej nie jest już wyświetlana w tabelce rysunkowej, gdy weryfikacja nie
jest wymagana.
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•

Poprawka mechanizmu drzewka właściwości w przenoszeniu informacji z "nadrżednego" do
"podrzędnego" dla tolerancji otworów i blach w oknie dialogowym Kotwy.

•

Poprawka problemu z brakiem tłumaczeń dla wybranych opcji na interfejsie użytkownika dla języka
polskiego.

