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Vítejte v Návrhových modulech Advance Design 2022
GRAITEC s potěšením oznamuje uvedení nové verze návrhových modulů Advance Design 2022
GRAITEC Advance Design Modules(Návrhové moduly Adbance Design - dříve známé jako moduly Advance
BIM Designers) je sada pokročilých aplikací pro automatizaci statického návrhu a posouzení konstrukcí
zaměřených na podrobné BIM pracovní postupy a tvorbu technické dokumentace. Do verze 2022 byly
implementovány nové funkce a nové funkcionality pro vyztužování, představuje nové moduly. V této verzi je
výrazně zdokonalen BIM pracovní postup pro oblast betonových a ocelových konstrukcí.

Do verze 2022 návrhových modulů Advance Design Modules je implementován nový modul pro generaci
výztuže betonových desek v prostředí statického software Advance Design. Umožňuje definovat 3D výztuž na
základě teoretické plochy výztuže importované z modelu MKP a výpočet teoretické výztuže pomocí součtové
metody na základě importovaných výsledků analýzy MKP.
Návrhové moduly Advance Design 2022 jsou doplněny o mnoho nových funkcí, které uživateli přinesou
usnadnění práce a týkají se zejména těchto témat:
 Zdokonalené výpočetní postupy, včetně nových metod generace podélné výztuže nosníků a sloupů
a nová nastavení posouzení únosnosti podloží pro základy.
 Větší rozsah možností generace 3D výztuže, včetně snazší a rychlejší definice vícenásobných
třmínků nosníků a snadné konfigurace smykové výztuže sloupů.
 Vylepšení uživatelského prostředí, včetně rychlého přístupu k údajům o výztuži a aktualizovaných
dialogových oken.
 Nové možnosti voleb pro ocelové přípoje, včetně použití obálky kombinací zatížení pro návrh a
posouzení a zdokonalená klasifikace rotační tuhosti přípojů.
Tato verze Návrhových modulů Advance Design (Advance Design Modules) přináší také velký počet vylepšení
a úprav na základě zpětné vazby od tisíců uživatelů po celém světě:

Nový modul RC Slab
Od verze Advance Design 2022 je možné pro železobetonové desky použít nový modul RC Slab přímo v
prostředí Advance Design. Umožňuje definovat 3D výztuž na základě teoretické plochy výztuže importované z
modelu MKP a výpočet teoretické výztuže pomocí součtové metody na základě importovaných výsledků
analýzy MKP.
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost výpočtu teoretické výztuže součtovou metodou pruhů
 Možnost generace skutečné výztuže desek
 Generace výkresů výztuže
Jedná se o první verzi modulu RC Slab, která běží v prostředí Advance Design. Ve srovnání s předchozí verzí,
která běžela pouze v prostředí aplikace Autodesk Revit (jako součást Graitec PowerPack pro aplikaci Autodesk
Revit®), byla výrazně vylepšena, zejména co se týče generace výztuže včetně stanovení teoerické výztuže
součtovou metodou a generace dokumentace včetně výkresů výztuže.

Postupy návrhu
V aktuální verzi software je s modulem RC Slab v prostředí ADvance Design použít dva postupy:


Postup 1 - Generace skutečné výztuže na základě teoretické výztuže stanovené v Advance Design.
Při tomto postupu je po definici návrhového modelu a výpočtu MKP, teoretická výztuž v desce určena
podle metod použitých přímo Advance Design. Následně se geometrické údaje desky spolu s
informacemi o plochách teoretické výztuže přenesou do RC Slab. Dalším krokem je určení skutečné
výztuže (řada vázané výztuže a/nebo KARI sítě) a generace výkresové dokumentace.

Modelování

Výsledky MKP

Teoretická
výztuž

Skutečná výztuž

Výkresy

Advance Design

RC Slab



Postup 2 - Generace teoretické a skutečné výztuže pomocí součtové metody na základě výsledků
MKP
Při tomto postupu jsou po definici návrhového modelu a výpočtu MKP přeneseny geometrické údaje
desky spolu s informacemi o výsledcích MKP do RC Slab. Následně se v modulu RC Slab vypočte
teoretická výztuž součtovou metodou. Další kroky jsou stejné jako v předchozím postupu, včetně
generace skutečné výztuže a výkresové dokumentace.
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Advance Design

RC Slab

Výběr postupu (ve skutečnosti způsob nastavení výztuže) může uživateli volit a lze jej změnit v Nastavení
výztuže modulu RC Slab. V případě, že teoretická výztuž nebyla již v Advance Design předem vypočtena,
umožňuje pouze postup 2 vypočítat výztuž na základě vnitřních sil.

Geometrický model
Proces přenosu dat do modulu RC Slab je stejný jako u ostatních modulů, jako jsou RC Column a RC Beam. V
případě, že jsou desky pro výpočet MKP modelovány jako řada samostatných prvků, které jsou navzájem na
hranách spojeny a jsou v jedné úrovni, mohou být uvažovány jako jedna desku, pokud z nich byl vytvořen
super-prvek.
Po přenosu desky do modulu RC Slab, je geometrie desky a nosný systém nosníků, sloupů a stěn stejný jako
ve 3D modelu v Advance Dedsign.

Importovaná deska s podporovými prvky a osovým systémem
V případě, že je analytický model pro výpočet MKP v důsledku zjednodušení mírně odlišný od skutečné
geometrie, RC Slab umožňuje několik způsobů úpravy geometrického modelu. Pro úpravu lze použít
automatické nastavení obvodové hrany desky (například zalícování na vnější obrysy nosníků nebo sloupů)
nebo použít grafické úpravy polohy hrany nebo i úpravu polohy odpovídajících nosníků/ sloupů / stěn.
Jakákoliv z těchto změn nemá žádný vliv na výsledky MKP a teoretickou výztuž, ale pouze na uspořádání
skutečné výztuže ana výkresovou dokumentaci.

Možnosti automatického nastavení obvodové hrany desky

Příklady úprav, zleva: importovaná geometrie = analytický model, obrys desky automaticky rozšířený na vnější
líce nosníků, obrys desky automaticky rozšířený na vnější líce externích podpěr,stejně jako předchozí, ale s
dodatečným odsazením sloupu.

Spolu s geometrií je do RC Slab přenesena celá sada informací, včetně vnitřních sil, parametrů materiálu a
parametrů výztuže. Všechna tato data lze zobrazit a většinu z nich lze upravovat.

Parametry krytí výztuže
7

Generace výztuže (postup 1)
V případě, že byla importována plocha teoretické výztuže, lze okamžitě začít generovat skutečnou výztuž. V
tomto případě musí být metoda generování výztuže nastavena na "Na základě MKP".
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Program nabízí dvě metody generace výztuže - automatickou nebo ruční.
Automatickou metodou jsou oblasti výztuže a jejich parametry vybrány automaticky podle předdefinovaného
nastavení. Mezi tato nastavení patří mimo jiné možnost výběru typu výztuže (vázaná výztuž nebo KARI síť),
počet a parametry vrstev výztuže, stejně jako i rozsah dostupných průměrů výztuže a rozteče prutů výztuže a
parametrů kotvení výztuže.

Nastavení horní a dolní výztuže pro každý směr
Nastavení je možné například nastavit tak, aby byl horní povrch desky vyztužen automaticky rovnoměrně
jednou vrstvou výztuže (vázaná výztuž nebo KARI síť), aby např. 70% požadované plochy horní výztuže je
rovnoměrně pokryto a zbývajících 30% je lokálně vyztuženo vázanou výztuží ve druhé vrstvě.

Příklad nastavení automatického vyztužení ve 2 směrech vrstev
Po spuštění generace program vytvoří oblasti výztuže samostatně pro spodní a horní výztuž v obou kolmých
směrech. Parametry oblastí včetně jejich velikostí a nastavení výztuže je možné kdykoliv zkontrolovat a upravit.

Automatická definice oblastí

Ruční metodou uživatel graficky zadá polohu oblastí výztuže a jejich parametry samostatně pro horní a dolní
výztuž.Je možné definovat více navzájem se překrývajících oblastí výztuže v daném směru a modelovat tak
lokálního zvýšení plochy výztuže. Při vytváření oblastí je možné v modulu dynamicky zobrazovat rozdíl mezi
požadovanou plochou výztuže a plochou výztuže definovanou zadánou oblastí výztuže, a tím celý proces
usnadnit.
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Ruční definice oblastí s dynamicky zobrazeným rozdílem požadované a definované výztuže

Je důležité připomenout, že obě metody je možné kombinovat - například automaticky definovat jednotné
vyztužení vázanou výztuží po celém povrchu až do určitého procenta požadované plochy výztuže, a v
oblastech, kde je potřeba větší plocha výztuže, lze ručně definovat vlastní lokální oblasti.

Součtová metoda (postup 2)
Součtová metoda se používá k určení teoretické výztuže na základě vnitřních sil. Jedná se o vícestupňovou
metodu, která se v prvním kroku skládá z teoretického rozdělení desky na několik pruhů. Následně jsou pro
každý pruh samostatně integrovány vnitřní síly, z nichž získáme výsledné vnitřní síly na šířku pruhu v jeho ose.
Na základě těchto vnitřních sil pruhu je stanovena teoretická výztuž pro každý pruh a následně navržena
skutečná výztuž.
Pruhy lze definovat ručně nebo automaticky. Při ručním definování pruhů se zadává poloha, směr a rozměr
pruhu.

Jeden pruh definovaný ručně zobrazený s pozadín izoregionů s výsledky MKP
Po vytvoření pruhu program automaticky generuje řezy ve směru pruhu, ve kterých jsou vnitřní síly integrovány
po jeho šířce. Počet /hustota řezů je odvislá od nastavení.

Řezy pruhů
Na základě řezů jsou generovány průběhové diagramy vnitřních síl podél pruhu. Generace průřezů a
průběhových diagramů vnitřních sil se provádí automaticky. V případě potřeby je možné zkontrolovat průřezy a
průběhové diagramy vnitřních sil pro jednotlivé vnitřní síly v desce pro každou jednotlivou kombinaci. Navíc je k
dispozici velké množství voleb nastavení vizualizace pro uživatelské přizpůsobení zobrazení.
11

Průběhový diagram integrovaných ohybových momentů podél pruhu
Součtovou metodu lze aplikovat na libovolnou geometrii desky, je ale zvláště vhodná pro pravidelné uspořádání
podpor a pravidelnou geometrii desky. V takovémto případě je místo ruční definice pruhů možné použít
automatický generátor pruhů, který generuje podporové pruhy a mezipodporové pruhy automaticky v obou
směrech jedním stisknutím tlačítka.

Integrované síly MKP zobrazené na automaticky generovaných pruzích
Po proběhnutí návrhu výztuže je možné pro zobrazení výsledků na jednotlivých pruzích použít různé způsoby
včetně průběhových diagramů ve 2D a 3D pohledech.

3D pohled s průběhovými diagramy teoretické a skutečné plochy výztuže na pruzích

Při návrhu teoretické výztuže je výztuž rozdělena do oblastí podle předem zvoleného nastavení. Nastavení
oblastí a výztuže jsou stejná jako v prvním postupu a uživatel má rovněž plnou kontrolu nad generovanými
oblsatmi a jejich parametry.

Edice parametrů oblasti výztuže
13

Horní výztuž automaticky generovaná pomocí součtové metody

Dokumenty a výkresy
Nezávisle na zvoleném postupu je po návrhu skutečné výztuže možné generovat dokumentaci včetně výkresů.
Ve výchozím nastavení jsou výkresy generovány jako pohled shora pro horní a dolní výztuž, ale je také možné
generovat výkres s oběma povrchy výztuže současně.

Automaticky vytvořený výkres výztuže s výkazem výztuže

Je možné také ovlivnit několik dalších parametrů, jako je počet viditelných prutů sady výztuže (všechny, pouze
první, první a poslední nebo pouze prostřední), typy popisů, měřítko pohledů a další.

Příklady zobrazení výztuže v sadách – první a poslední/pouze prostřední

Stejně jako u ostatních modulů pro železobetonové konstrukce lze výkresy částečně editovat (například
posunutím popisů, přidáním kótovacích čar, změnou měřítka a polohy pohledů), doplnit o výkazy výztuže nebo
KARI sítí a ukládat výkresy ve formátu DWG.
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Výkres výztuže desky s KARI sítěmi
V případě vyztužení KARI sítěmi je možné vytvořit samostatný výkaz sítí, včetně informací o stříhu sítí.

Rovněž je možné generovat statické posudky pro desky se základními informacemi o rozměrech, materiálech,
parametrech výztuže a tabulkami s informacemi o použité výztuži.

Statický posudek pro desku (metoda MKP)
Pokud je použita součtová metoda, posudek navíc obsahuje popis a zobrazení definovaných pruhů.

Statický posudek pro desku (součtová metoda)

Je však i možné generovat samostatné podrobné posudky pro jednotlivé pruhy. Tyto zprávy jsou generované
pro jednotlivé pruhy vybrané v konfiguraci zprávy a jsou automaticky ukládány do adresáře dokumentace
daného prvku.
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Dokument pro součtovou metodu

Novinky a vylepšení – Obecné
Verze 2022 přináší mnoho nových novinek a zdokonalení všech návrhových modulů Advance Design. Níže
je uveden seznam vybraných novinek a zdokonalení, které jsou společné pro všechny návrhové moduly
Advance Design.

Obnovit výztuž
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snazší posouzení stávající výztuže díky volbě Obnovit výztuž
Na pás karet ve skupině příkazů Výpočet byl přidán nový příkaz Obnovit výztuž. Tímto příkazem se významně
usnadní proces přeposouzení prvku se stávající výztuží, a to rychlým obnovením již dříve generované
výztuže.Pokud se upraví např. geometrická data, výztuž je automaticky z prvku odstraněna, ale díky této funkci
nemusí být znovu modelována, ale stačí ji obnovit.

Pokud například chceme posoudit únosnost stávajícího železobetonového nosníku se známou existující výztuží
na nové zatížení, můžeme to udělat ve 4 krocích:


První krok – připravte výztužného koše. V tomto případě můžeme vymodelovat nosník a generovat
výztuž výpočtem. Pokud je to nutné, můžeme provést další ruční editaci výztuže.



Druhý krok - je možné provést změny zatížení a rovněž i dalších nastaveních. Tím se data stanou
zastaralými a výztuž bude automaticky odstraněna.

19



Třetí krok - nyní můžeme použít nový příkaz Obnovit výztuž k obnovení dříve generované výztuže.



Poslední krok – nyní můžeme zahájit přeposouzení prvku pomocí příkazu Ověřit.

Další postupné sjednocování všech dialogů
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snaszší použití díky jednotnému designu dialogových oken ve všech modulech
 Intuitivnější definice parametrů díky přeskupením a konzistentnějším možnostem
Několik dialogových oken ve všech modulech bylo upraveno tak, aby byl zachován jednotný vzhled, velikost,
rozložení a zadávání dat. Díky menu na levé straně dialogového okna a jeho stromové struktuře má uživatel
možnost rychlého přístupu k daným volbám a nastavením. Mezi takto vylepšená dialogová okna patří:Nastavení
výztuže nosníku, Nastavení zobrazení, Nastavení zprávy, Nastavení rozkreslení výztuže nebo Nastavení
projektu.
Změny také zahrnují sloučení některých parametrů do jednotlivých oken - například Omezení počtu prutů je
nyní součástí okna Nastavení výztuže nosníku.

Nové dialogové okno pro předpoklady výztuže železobetonových nosníků

Podobné sloučení bylo provedeno i pro nastavení viditelnosti - nyní jsou nastavení související s popisy,
nastavení barev a viditelnost sloučena do jednoho okna Nastavení zobrazení. Zároveň byla provedena i
rekonfigurace obsahu, címž se usnadnila orientace v zadávání a použití.
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U dialogového okna Nastavení projektu se změna dotýká rozdělení parametrů nastavení, která jsou pouze pro
daný prvek, projekt a uživatelská nastavení, čímž se výrazně usnadní správné generování dokumentace.
Obsah první karty "Nastavení" závisí na prvku a liší se pro každý nový prvek. "Data projektu" obsahují
informace o projektu a vyplňuje je uživatel. "Uživatelská data" obsahují informace o uživateli. Data zadaná v
těchto dialogových oknech se zobrazují ve zprávách (zejména v záhlavích) a výkresech.

Zdokonalení přenosu zatížení do Návrhových modulů
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Přenos hodnot z kombinací zatížení
 Přenos hodnot z nelineárních zatěžovacích stavů
Pro zdokonalení přenosu zatížením z modelu Advance Design do návrhových modulů byl do seznamu
vybíratelných možností (dostupný z dialogového okna Možnosti Aplikace na kartě Graitec BIM) implementována
nová možnost výběru:


+ Kombinční hodnoty diagramů zatížení/výslednic.

Tato možnost doplňuje stávající možnosti způsobu exportu a využívá se pro další přenos hodnot vnitřních síl z
kombinací a zatěžovacích stavů nelineární analýzy.
Je tak možné zvolit jeden ze tří základních postupů:
 V prvním případě to znamená definované zatěžovací stavy se přenášejí společně s výsledky analýzy
pro každý zatěžovací stav zvlášť. Podle tohoto postupuvjsou kombinace generovány v návrhových
modulech.
 V druhém případě pak・ definice zatěžovací stavů se přenáší společně s výsledky analýzy pro každý
zatěžovací stav jednotlivě spolu se seznamem kombinací zatížení.Tento postup je vhodný, pokud
uživatel definoval vlastní kombinace v modelu Advance Design a chce mít celý návrh konstrukce v
Návrhových modulech provedený na stejné zatěžovací kombinace jako vlastní anaýzu v Advance
Design.
 V třetím (novém) případě to znamená・ definice zatěžovacích stavů se přenesou spolu se seznamem
kombinací zatížení a s výsledky analýzy pro každou kombinaci zatížení nebo/a pro každý nelineární
zatěžovací stav.
Tento nový postup je vhodný v případě, že uživatel chce provádět návrhové výpočty na základě výsledků
nelineární analýzy, kdy nelze použít pravidlo superpozice pro kombinace výsledků z jednotlivých zatěžovacích
stavů. Výsledkem je přenos hodnot vnitřních sil z jednotlivých kombinací do návrhovém modulu. V případě, že
nelineární analýza byla provedena pouze pro některé kombinace zatížení, je možné na kartě Kombinace/Návrh
v dialogovém okně Zatížení a kombinace rozlišit, které kombinace jsou určeny pro nelineární analýzu.
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Výkaz KARI sítí
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost přidání výkazů KARI sítí na výkres
V modulu pro železobetonové stěny RC Wall i v novém modulu pro železobetonové desky RC Slab je nyní
možné generovat výkazy KARI sítí.
Podobně jako výkaz výztuže jse vytvoří přidáním nového výkazu do seznamu pohledů výkresů. Tímto
způsobem je možné vytvořit výkazy jak KARI sítí, tak i výkazy vázané výztuže v jednom výkresu.

Sloupce výkazu KARI sítí, které stojí za zmínku:
 Počet daného čísla KARI sítě – stejné sítě se stejným označením
 Použitá / Celková plocha – součet ploch ořezaných sítí / celková plocha použitých sítí
 Použitá / Celková hmotnost – součet hmotností ořezaných sítí / celková hmotnost použitých sítí
 Tvar – tvar ořezané sítě s rozměry
Detailní rozkreslení KARI sítí lze rovněž graficky generovat z pásu karet.

Možnost zobrazení/skrytí výztuže podle rodiny
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Řízení viditelnosti výztuže
V dialogovém okně Nastavení zobrazení je nyní možné vybrat, které typy výztuže se zobrazí ve 2D a 3D
pohledech. Pro každý návrhový modul ŽB konstrukcí (RC Beam, Rc Column, RC Footing, RC Wall, RC Slab) se
seznam dostupných typů výztuže liší.
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Je tím umožněna snadná kontrola generované výztuže a uložení samostatných pohledů pouze se zobrazením
vybraných typů výztuže.

Zdokonalení výkresů
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Konfigurovatelné dodatečné popisy značení výztuže
 Možnost přidání stejného pohledu na více výklresů
Do všech modulů bylo implementováno několik nových funkcí a také úoravy zaměřené na zlepšení kvality
generovaných výkresů. Vylepšení specifická pro jednotlivé moduly jsou popsána v následujících kapitolách
tohoto dokumentu, níže naleznete popis změn společných pro všechny moduly.
Konfigurovatelné dodatečné popisy značení výztuže v pohledech výkresu
Při generování výkresů výztuže v návrhových modulech pro ŽB konstrukce (RC modules) je výztuže ve
výchozím nastavení popsány číslem. V nové verzi programu je možné rozšířit popisy výztuže o další informace,
jako je počet prutů výztuže, průměr, délka a další.

Aktivace popisů i jejich konfigurace se provádí v dialogovém okně Úroveň podrobností a nastavením měřítka,
které se nastaví v seznamu vlastností výkresu.

Podobně jako konfigurace popisů rozkreslení výztuže je možné uživatelsky definovat, které parametry budou
zobrazeny v popisu, a také rozšířit popis o text (například "L =" pro délku)

Možnost přidání stejného pohledu na více výklresů
V této verzi je možné znovu použít stejný pohled na několika různých výkresech. Stačí přetáhnout existující
pohled do nového výkresu, i když už byl před tím přiřazen k jinému Automaticky se tak vytvoří kopie pohledu,
která obsahuje všechna nastavení a změny provedené ve zdrojovém pohledu. Hodí se to zejména v případě, že
existující pohled (například řez) byl upraven, ale uživatel ho chce použít na jiném výkresu ve stejné formě.
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Další vylepšení
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Rychlý přístup k editaci výztuže pomocí dialogového okna
 Nová volby nastavení viditelnosti ohybových momentů
 Možnost měření vzdáleností na 2D pohledech
 Rychlé obnovení nastavení vizualizace
 Nové ikony
 Rychlý výběr průměrů výztuže nebo typů KARI sítí
 Aktualizované šablony
Kromě výše uvedených změn bylo implementováno mnoho dalších novinek a zdokonalení týkajících se všech
návrhových modulů pro ŽB konstrukce (RC modules). Níže najdete seznam z nich vybraných.
Rychlý přístup k editaci výztuže pomocí dialogového okna poklikáním na konkrétní výztuž
Pro ještě snazší práci stačí nyní dvojklik na libovolnou výztuž v pohledu a otevře se dialogové okno Hlavní
výztuž v příslušné záložce definice této výztuže.

Nová volby nastavení viditelnosti ohybových momentů
V nastavení viditelnosti je k dispozici nová volba, která umožňuje skrýt ohybové momenty s hodnotou menší
než zadaný limit.Výhodné je to zejména v případě prvků (např. sloupů) exportovaných z Advance Design, kde
může bát importováno mnoho ohybových momentů často s marginálními hodnotami. Nastavením limitu se
graficky zobrazí pouze relevantní hodnoty.

Možnost měření vzdáleností na 2D pohledech
Do skupiny příkazů dostupných v jednotlivých pohledech byl přidán nový příkaz pro měření vzdáleností mezi
dvěma body v pohledu. Je k dispozici ve 2D pohledech a je funkční buď v orto, nebo volném režimu.

Rychlé obnovení nastavení vizualizace
V novém dialogovém okně Nastavení zobrazení je možné rychle obnovit nastavení popisů a barev na počáteční
hodnoty díky novým tlačítkům Reset.

Nové ikony
Pro snazší odlišení jednotlivých spuštěných modulů v samostatné verzi, byly jejich ikony viditelné na jlavním
panelu upraveny.
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Rychlý výběr průměrů výztuže nebo typů KARI sítí
V dialogovém okně pro výběr průměru výztuže a v dialogovém okně pro výběr KARI sítí použitých v daném
projektu byla přidána tlačítka pro rychlý výběr/odebrání všech průměrů/sítí.

Aktualizované šablony
Některé šablony projektu a výkresů stávajících modulů pro různé země byly drobně upraveny tak, aby ve
výchozích nastaveních obsahovaly požadované hodnoty. Týká se tozejména upravených šablon projektů
nosníků, sloupů a základů pro Polsko.

Novinky a vylepšení – RC Beam (ŽB Nosník)
Verze 2022 přináší mnoho nových novinek a zdokonalení modulu RC Beam Níže je uveden seznam vybraných
novinek a vylepšení.

Snadná konfigurace a definování vícenásobných třmínků na ŽB nosnících
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snadná konfigurace výchozího nsstavení vícenásobných třmínků
 Rychlá editace konfigurace vícenásobných třmínků ŽB nosnících v okně edice výztuže
V nejnovější verzi programu byl změněn způsob zadávání nastavení a editace smykové výztuže pomocí
vícenásobných třmínků. Pro uživatele je tak nastavení konfigurace snazší a přehlednější.
První změny si můžete všimnout v dialogovém okně konfigurace vícenásobných třmínků. Místo dřívějšcáh polí s
hodnotami počtu třmínků a počtu obepínaých prutů podélné výztuže se nyní zobrazí jednoduše identifikovatelný
grafický seznam výběru. Tímto způsobem je možné rychle nastavit výchozí typ generovaných vícenásobných
třmínků pro různé možné počty podélných prutů.

Další změna je viditelná v dialogovém okně edice výztuže. V případě, že je smyková výztuž generována jako
vícenásobný třmínek, je nyní k dispozici i grafický seznam možných konfigurací třmínků. V tomto seznam jsou
vždy pouze řešení, která jsou možná pro aktuální počet prutů podélné výztuže možná. V případě, že chceme
použít nestandardní konfiguraci, můžeme vybrat položku "Manuální definice" a určit polohu smykové výztuže v
půdorysu pomocí speciálního dialogu.
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Možnost návrhu super-prvku v modulu RC Beam
Hlavní vlastnosti a vylepšení:

Návrh spojitého nosníku o více polích modelovaných jako skupina jednopolových nosníků
Ve verzi Advance Design 2022 je možné exportovat spojitý ŽB nosník modelovaný z jednotivých jednopolových
nosníků do modulu RC Beam. K tomu je nutné vytvořit super-prvek složená z jednotlivých prvků.

Spojitý nosník z jednotlivých jednopolových nosníků modelovaný jako super-prvek.

Tento postup přináší mnoho výhod, včetně možnosti pracovat se super-prvkem jako se spojitým nosníkem ,
který však může mít v jednotlivých polích různé parametry (například výšku průřezu).

Spojitý nosník zpracovaný a navržený v modulu RC Beam (ŽB Nosník)

Možnost výběru způsobu generece umístění podélné výztuže
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost považovat jako maximální povolenou hodnotu zadaný počet svislých prutů ýztuže.
Při generaci podélné výztuže v nosnících se používají nastavení z karty Nastavení výztuže v záložce Min. vzd.
vložek včetně nastavení maximálního počtu prutů podélné výztuže horní a spodní výztuže pro jednotlivé šířky
průřezu nosníku.
V nejnovější verze programu je možné v tomto dialogovém okně vybrat nové volby, které umožní změnit
algoritmus dohledání podélné výztuže tak, aby program sám automaticky vygeneroval potřebný počet prutů
podélné výztuže, kde zadaná hodnota bude jeho horní mezí.

Pro aktivaci je použito nové metody Způsob vyztužení - minimální počet výztužných vložek. Pokud není tato
volba vybrána, je použita aktuální metoda generace skutečné výztuže, což znamená, že počet prutů je
považován za zadaný. Pokud je volba vybraná, počet prutů se považuje za maximální dovolenou hodnotu a
počet prutů bude automaticky určen na základě požadované plochy výztuže.
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Vzhledem k tomu, že výběrem nové metody je možné dané požadované plochy výztuže dosáhnout několika
způsoby, např. méně položek s větším průměrem nebo více položek s menším průměrem.Pro výběr
preferovaného řešení jsou navíc k dispozici dvě nové možnosti:



Nejmenší plocha výztuže - zajistí nejmenší rozdíl mezi skutečnou a teoretickou plochou výztuže.
Minimální počet vložek - zajistí minimální počet podélných vložek výztuže a může znamenat větší
průměry.

Obvykle je pomocí obou voleb vygenerováno méně prutů než při použití metody pevného počtu vložek,
zejména pokud je zvolena druhá volba, ale konečný výsledek je rovněž velmi závisí i na dalších předpokladech.

Příklad generace metodou pevný počet vložek (vlevo), novou metodu s nejmenší plochou výuztuže (uprostřed)
a novou metodu s minimálním počtem vložek (vpravo)

Další vylepšení
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Oddělené stupně využití pro vnitřní síly a výztuž
 Zdokonalený výpočet krátkodobého průhybu
 Výztuž proti trhlinám ve tvaru U nad krajními podporami
 Automatická úprava krytí výztuže tak, aby bylo zabráněno kolizi kotvené výztuže
 Možnost protáhnout vrstvy spodní výztuže na celou délku rozpětí
 Možnost úpravy šířky trhliny
 Krátké konzoly - ořesnější informace o podporových sloupech
 Nový typ uspořádání horní výztuže nad podporami
 Zdokonalená definice prutů výztuže, jteré jsou součástí 3D výztužného koše
 Rychlé odstranění vnitřních sil
Kromě výše uvedených změn bylo implementováno mnoho dalších novinek a zdokonalení týkajících se modul
RC Beam. Níže najdete seznam z nich vybraných.

Oddělené stupně využití pro vnitřní síly a výztuž
Informační panel modulu RC Beam - sloupec stupně využití je nyní rozdělen na dvě části:



Únosnost - stupeň využití – pro zobrazení poměru návrhového zatížení / únosnosti
Výztuž stupeň využití – pro zobrazení poměru teoretické / skutečné výztuže

Zdokonalený výpočet krátkodobého průhybu
V nastavení výpočtu průhybu podle Eurokódu byly přidány dvě nové volby pro celkový průhyb:



Doba trvání zatížení – vybere, zda se průhyb vypočítá pro dlouhodobou nebo krátkodobou složku trvání
zatížení.
Kombinace zatížení – vybere, zda jsou pro výpočty celkového průhybu uvažováy kombinace zatížení
MSP kvazistálá, nebo MPS charakteristická.

Pro výpočet dlouhodobého průhybu se uvažuje dlouhodobý modul pružnosti ovlivněný dotvarováním, kvazistálé
kombinace MSP a beta = 0,5 (podle 7.19 EN 1992-1-1). Pro výpočty krátkodobého průhybu se uvažuje
krátkodobý modul pružnosti, charakteristické kombinace MSP a beta = 1. Použitý typ kombinace MSP lze
změnit (pomocí nové volby).

Kromě toho byla podrobná zpráva analýzy průhybu rozšířena o další informace.
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Osy podpor ve výkresech
Do seznamu vlastností výkresu byla přidána nová volba, která umožňuje v bokorysném pohledu zobrazit popisy
nosníků a názvy konstrukčních os. Při aktivaci volby se na podporách zobrazí nové grafické symboly os.

Nad osou může být rovněž zobrazen název podpory. Pokud podpora nemá zadaný název, vygeneruje se pouze
symbol osy.

Výztuž proti trhlinám ve tvaru U nad krajními podporami
V dialogovém okně Předpoklady výztuže pro ŽB nosníky byly na kartu Výztuž proti trhlinám přidány dvě nové
volby:
 Navrhnout výztuž proti trhlinám nad krajními podpěrami ve tvaru písmene U
 Délka výztuže tvaru U nad krajními podporami

První generuje nad podporou výztuž proti trhlinám jako pruty tvaru U. Druhý umožňuje uložení délky výztuže pro
další nové pruty; Délka výztuže proti trhlinám ve tvaru U bude maximální hodnotou z uložené a a vypočtené
hodnoty.

Vliv nepovolené (vlevo) a povolené (vpravo) volby generovat výztuž proti trhlinám ve tvatui U nad podporami

Automatická úprava krytí výztuže tak, aby bylo zabráněno kolizi kotvené výztuže
V dialogovém okně Nastavení výztuže ppro ŽB nosníky byla na kartu Kotvení přidána nová volba – Automatické
přizbůsobení krycí vrstvy výztuže.

Automaticky upraví hodnotu krytí horní výztuže tak, aby nedocházelo ke kolizi se spodní výztuží v případě, že
úhel kotevního háku je pro horní i spodní výztuž 90°.
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Vliv nepovolené (vlevo) a povolené (vpravo) nové volby

Možnost protáhnout vrstvy spodní výztuže na celou délku rozpětí
V okně Předpoklad výztuže ŽB nosníků byla na kartu Podélná výztuž přidána nová volba Spodní pruty
prodlouženy po celé délce nosníku.

Pokud je aktivována, všechny vrstvy spodní výztuže (počínaje druhou vrstvou) seprodlouží do středu
sousedních podpor, i když podle diagramu potřebné plochy výztuže by to nebylo nutné.

Vliv nepovolené (vlevo) a povolené (vpravo) nové volby

Možnost úpravy šířky trhliny
Do okna Nastavení posouzení v záložce Železobeton - Trhliny byla přidána nová volba Automatická editace
požadované výztuže. Pokud je aktivována, plocha podélné výztuže se automaticky upraví, aby vyhovovala na
posouzení šířky trhliny.

Krátké konzoly - ořesnější informace o podporových sloupech
Pokud se u krátké konzoly zadá název podporového sloupu, automaticky se přiřadí ke konzole a je viditelný ve
výkresech. Pokud je krátká konzola importována z modelu Advance Design, jsou importována geometrická data
sloupu jako podpora.

Nový typ uspořádání horní výztuže nad podporami
V dialogovém okně Nastavení výztuže byla na záložku Min. vzd. vložek/Počet prutů výztuže přidána nová volba
typu uspořádání horní výztuže nad podporou.

39

Pokud je tato volba vybrána, je horní výztuž nad podporou generována výškově zarovnaná k poloze montážní
výztuže.

Vliv nepovolené (vlevo) a povolené (vpravo) nové volby

Zdokonalená definice prutů výztuže, jteré jsou součástí 3D výztužného koše
Do nejnovější verze modulu bylo implementováno mnoho zdokonalení pro vyloučení kolize výztuže při její
generaci.Díky těmto úpravám je například automaticky nastavená poloha podélných prutů vůči třmínkům při
změně jejich parametrů (např. průměru).

Rychlé odstranění vnitřních sil
Do dialogového okna Vnitřní síly bylo přidáno nové tlačítko Odstranit vše pro rychlé odstranění všech vnitřních
sil v modelu.

Novinky a vylepšení – RC Column (ŽB Sloup)
Verze 2022 přináší mnoho nových novinek a zdokonalení modulu RC Column. Níže je uveden seznam
vybraných novinek a vylepšení.

Snadná konfigurace a definování smykové výztuže v ŽB sloupech
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snadná a intuitivní definice/editace třmínků
Dialogové okno editace třmínků sloupu bylo upraveno pro snazší editaci nebo definice výztuže. Díky
předdefinovaným nastavením a tabulce je zadání a editace členů mnohem jednodušší a intuitivnější.
Hlavní změnou je zavedení tabulky s parametry všech sad výztuže, pro msnazší přehled o počtu sad výztuže a
nastavení výztuže každ sady. Pomocí tlačítek Přidat/Odstranit lze snadno přidávat a odebírat (pro uživatelské
nastavení kladení), přičemž program neustále kontroluje, zda je pro zadaný počet prutů sadu v daném rozsahu
vložit.

Dále byla přidána nová volba - kladení, která obsahuje 5 předdefinovaných způsobů kladení třmínků. Výběrem
způsobu se ovlivňuje chování tabulky / která data je možné zadat a která se automaticky vyplní. Editace dat je
tak rychlá a intuitivní.
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Způsoby kladení:










Jednotné
o 1 sada výztuže
o editovatelný počet třmínků
o roztečř se dopočítá automaticky
2 zóny (shora)
o 2 sady výztuže
o editovatelný počet třmínků a rozteče horní sady
o rozteč spodní sady se dopočítá automaticky
2 zóny (zdola)
o 2 sady výztuže
o editovatelný počet třmínků a rozteče dolní sady
o rozteč horní sady se dopočítá automaticky
3 zóny
o 3 sady výztuže
o editovatelný počet třmínků a rozteče dolní a horní sady
o rozteč střední sady se dopočítá automaticky
Uživatelský
o libovolný počet sad výztuže
o editovatelný počet třmínků a rozteče
o součet rozsahu všech sad je kontrolován, aby všechny třmínky zůstaly uvnitř hranic
definovaných horním a dolním odsazením

Možnost výběru způsobu generace a umístění podélné výztuže
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Větší možnost ovlivnění konfigurace hlavní výztuže
U čtvercových a obdélníkových průřezů je možné zvolit metodu generování podélných výztuže. Nová volba je k
dispozici v dailogovém okně Nastavení výztuže.

Je možné vybrat jednu ze dvou metod:
 Způsob vyztužení - minimální počet výztužných vložek
 Způsob vyztužení - minimální dostupné průměry
První metoda (výchozí) je aktuální metoda generace skutečné výztuže, která uvažuje s nejmenším počet prutů.
Druhá metoda generuje skutečnou plochu výztuže na základě nejmenších dostupných průměrů. Pokud je
vybrán postup s nejmenším průměrem, je možnost zadat maximální vzdálenost mezi pruty vypnuta.
Porovnání obou metod - obecně platí, že výsledkem první metody může být menší počet prutů podélné výztuže
s větším průměrem, zatímco výsledkem druhé metody může být větší počet prutů podélné výztuže s menším
průměrem.

Další vylepšení
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost zadat délku horních háků výztuže
 Rychlejší přístup k nastavení parametrů vzpěru
 Zdokonalení informačního panelu posudků
Kromě výše uvedených změn bylo implementováno mnoho dalších novinek a zdokonalení týkajících modulu RC
Column. Níže najdete seznam z nich vybraných.
Možnost zadat délku horních háků výztuže
U podélné výztuže lze nyní zadat délku horního háku Nová volba je k dispozici v dailogovém okně Nastavení
výztuže. Délka háku je definována jako násobek jmenovitého průměru výztuže.
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Kvalitnější ikony vzpěru na pásu karet
Ikony na pásu karet zobrazující aktuální nastavení vzpěrné délky vzpěru byly aktualizovány a umožňují přímý
přístup k příslušnému dialogu pro úpravu nastavení vzpěru.

Informace o smykové výztuži na informačním panelu jsou nyní k dispozici samostatně pro oba směry
Jelikož skutečná plocha smykové výztuže ve směru X a Y se může lišit, byla řádka na informačním panelu
týkající se skuetčné výztuže rozdělena na dvě části: pro smykovou výztuž ve směru X a Y.

Novinky a vylepšení – RC footing (ŽB Základová patka)
Verze 2022 přináší mnoho nových novinek a zdokonalení modulu RC Footing. Níže je uveden seznam
vybraných novinek a vylepšení.

Možnost volby uvažování zemního tlaku pro posouzení usmyknutí
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snazší ovládání posouzení usmyknutí díky možnosti zohlednit zemní tlak
V dialogovém okně Nastavení posouzení byla do části Posouzení usmyknutí přidána sada nových voleb, které
zohledňují zemní tlak při posouzení na usmyknutí.. Pro výpočty podle Eurokódu jsou k dispozici nové volby.

Obecně lze při výpočtu uvažovat aktivní a pasivní zemní tlaky. Svislá složka aktivního zemního tlaku odpor
zvyšuje, vodorovná složka pasivního tlaku jej rovněž zvyšuje, zatímco svislá složka pasivního tlaku jej snižuje.
Volba Uvažovat zemní tlak pro posouzení usmyknutí aktivuje aktivní zemní tlak pro posouzení usmyknutí a
umožňuje vybrat další z voleb.
Volba Uvažovat pasivní zemní tlak pro posouzení usmyknutí aktivuje pasivní tlak zeminy pro posouzení
usmyknutí.
Parametr Mobilizace pasivního zemního tlaku je součinitel, který ovlivňuje pasivní únosnost v usmyknutí.
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Možnost výběru návrhové metody DA2*
Hlavní vlastnosti a vylepšení:

Nový přostup návrhu patek pro Polsko
V okně Nastavení posouzení byla do seznamu dostupných metod návrhu přidána nová volba DA-2*.pro
posouzení únosnosti podle Eurokódu 7. Tato metoda je povinná pro Polsko (podle NA.2.6 PN-EN 19971:2008/Ap2).

V metodě DA2* jsou na závěr posouzení použity dílčí faktory a charakteristická únosnost podloží se stanoví na
základě charakteristických hodnot zatížení.

Nová metoda analýzy únosnosti vícevrstvého podloží
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Analýza únosnosti vícevrstvého podloží metodou náhradního základu
V případě posouzení únosnosti základů ve vícevrstvém podloží, nenabízí EN přímé řešení. V modulu RC
Footing jsou proto k dispozici dalšé návrhové metody podle jiných norem, či literatury.V přechozích verzích byly
volitelné metody založeny na nahrazení zemních vrstev jednou vrstvou se středními hodnotami parametrů, a to
buď metodou podle DIN, nebo použitím středních hodnot pro danou hloubku pomocí vzorců doporučovaných v
literatuře. Ve verzi modulu RC Footing 2022 přibývá další metoda - Metoda náhradního základu(Substitute
foundation method), která je založena na řešení doporučeného polskou normou PN-81/B-03020. Výběr metody
lze provést v okně Nastavení posouzení na kartě Posouzení vícevrstvého podloží základu.

Principem této metody je posouzení únosnosti každé zemní vrstvy samostatně, přičemž vrstvy jsou posuzovány
pouze do mezní hloubky. Mezní hloubka se měří od úrovně základové spáry a je rovna 2*B, kde B je minimální
z hodnot šířky a délky základu. Analýza první vrstvy (vrstvy, ve které je umístěna na úrovni základové spáry) se
provádí standardním způsobem.

Napětí pro 1. vrstvu vypočítaná v úrovni základové spáry
Analýza další vrstvy se provádí na její horní úrovni. V tomto řešení se předpokládá s fiktivním základem s
dopočteným rozšířením.
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Napětí pro další vrstvu v úrovni základové spáry fiktivního základu
Rozšíření, o které se zvětšuje šířka fiktivního základu b oproti původnímu základu, závisí na hloubce vrstvy h a
typu zeminy:
Soudržné zeminy
b = 1/4 h pro h ≤'3d B
b = 1/3 h pro h > B

Nesoudržné zeminy
b = 1/3 h pro h ≤'3d B
b = 2/3 h pro h > B

Pro výpočet napětí v úrovni základové spáry fiktivního základu se používá původní zatížení zvětšené o
hmotnost části půdy nad fiktivní základovou sparou (z plochy fiktivního základu). Stejně je upravena i
excentricita vnějších sil vzhledem k větší hloubce základové spáry a tím i většímu ramenu sil. Výsledkem je
rozdílné rozložení napětí. S ohledem na větší plochu fiktivního základu může být napětí v základové spáře nižší,
ale v případě zemní vrstvy s nižší únosností, může být tato druhá vrstva rozhodující pro posouzení únosnosto
základu.

Vylepšení optimalizace rozměrů základů
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost nastavení maximálních rozměrů
 Možnost uzamknutí výšky
 Možnost zohlednění excentricity při dimenzování
Byla implementována tři nová zdokonalení, která zvyšují konfigurovatelnost a možnosti předběžného
dimenzování rozměrů.

Mezní hodnoty
V dialogovém okně Geometrie byly do záložky Předběžná omezení rozměrů přidány tři parametry s mezními
hodnotami rozměrů - pro šířku (A a B) i výšku (H).

Možnost uzamknutí výšky
Do seznamu Geometrická omezení, který je k dispozici v dialogovém okně Geometrie, byla ve skupině
možností pro předběžné dimenzování přidána nová položka Zmrazit H. Pokud je tato volba vybrána, výška
základu se v procesu optimalizace tvaru automaticky neupravuje.

Možnost zohlednění excentricity při dimenzování
Do okna Nastavení posouzení v záložce Zjednodušené posouzení excentricity (podle EN) byla přidána nová
volba Uvažovat při předběžném dimenzování. Pokud je tato volba vybrána, pak se posouzení excentricity
zohlední při předběžném dimenzování.
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Další vylepšení
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Online nápověda
 Rychlé skrytí půdních vrstev







Použití skutečné výztuže pro definici účinné výšky
Aktualizovaná databáze zemin
Zohlednění vztlaku vody pokud není ve výpočtu uvažováno s vlastní hmotností základu
Možnost mobilizace vodorovných sil od zásypu pro základové pasy
Možnost ignorování zemního tlaku

Kromě výše uvedených změn bylo implementováno mnoho dalších novinek a zdokonalení týkajících se modulu
RC Footing. Níže najdete seznam z nich vybraných.
Online nápověda
V nových verzích modulů je přístup k aktuálním informacím v nové online nápovědě jednodušší.Nápověda byla
aktualizována a umožňuje snadné vyhledávání.

Rychlé skrytí půdních vrstev
Pomocí nového tlačítka na panelu rychlých příkazů zobrazení můžeme nyní snadno vypnout nebo zapnout
viditelnost půdních vrstev.

Použití skutečné výztuže pro definici účinné výšky
Při návrhu i posouzení se nyní účinná výška průřezu základu vypočítá vždy na základě skutečně použitých
průměrů výztuže.
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Aktualizovaná databáze zemin
Stávající databáze zemin byla aktualizována. Úpravy zahrnují:
 změny hodnot E, M a M Menard
 úprava pořadí některých zemin
 odstranění jedné z duplicitních položek (písky dobře zrněné)
Výše uvedené změny se netýkají databáze zemin pro CZ a SK, které jsou odlišné.

Zohlednění vztlaku vody pokud není ve výpočtu uvažováno s vlastní hmotností základu
Pokud se základ nachází pod úrovní spodní vody, je vztlak při stanovení hmotnosti základu zohledněn
automaticky. Nyní se uvažuje také vztlaková síla (pro návrh výztuže), pokud je deaktivováno automatické
generování tíhy základu.
Možnost mobilizace vodorovných sil od zásypu pro základové pasy
V dialogovém okně Půdní profil je přidána nová volba: Mobilizace vodorovných sil zásypu Tato nová volba je k
dispozici pouze pro základové pasy s definovanou hodnotou odsazení úrovně terénu vpravo > 0.

Nová volba rozhoduje, zda pro výpočet únosnosti bude použita maximální nebo minimální hodnota tlaku nadloží
(q').

Maximální hodnota q' je hodnota vypočtená pro celou výšku zásypu a pro tuto hodnotu by měl být nový
parametr roven 100 %. Pro minimální q' by měla být zadána hodnota 0 % - v tomto případě nebude zohledněna
mobilizace zeminy na pravé straně, takže únosnost se nezvětší.

Možnost ignorování zemního tlaku
Na kartě Nastavení posouzení/Posouzení únosnosti je nyní možné nastavit ignorování zemního tlaku při
výpočtu únosnosti základů (výslednice počátečního napětí pod úrovní základů, podle 9.1.2 normy NF P94-261).
Tato nová volba je k dispozici pouze v případě, že je použita francouzská lokalizace.
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Novinky a vylepšení – RC Wall (ŽB Stěna)
Verze 2022 přináší mnoho nových voleb a zdokonalení modulu RC Wall. Níže je uveden seznam vybraných
novinek a vylepšení.

Nové možnosti nastavení výztuže
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Dokonalejší editace skutečné výztuže generovanou ve stěnách
Do dialogového okna Nastavení výztuže stěn bylo přidáno několik nových voleb, týkajících se zejména příčné
výztuže, a umožňují tak rozšíření možností konfigurace.

Volba směru výztuže blížšího k líci stěny
Byla přidána na nová volba, která umožňuje zvolit, zda má být blíže k líci stěny umístěna svislá nebo
vodorovná výztuž. Tato volba není k dostupná, pokud je jako typ hlavní výztuže zvolena KARI síť.

Možnost automatické úpravy průměru ohybu spon
Byla přidána nová volba, která umožní automatické zvětšení průměr ohybu spon v případě, že přednastavený
průměr ohybu pro daný průměr spon je příliš malý, aby jí mohla být obebnuta hlavní výztuž.

Vliv automatické úpravy průměru ohybu spon Vypnuto (vlevo) a zapnuto (vpravo)
Minimální množství spon
Byl přidán nový parametr, který definuje minimální množství spon na metr čtvereční. Při generování spon se
zohledňuje jak minimální zadaná hodnota, tak doporučení podle 9.6.4(1) a 9.5.3 EN 1992-1-1.
Možnost zavázat sponami pouze výztuž blíže povrchu
Byl přidán nový parametr, který umožňuje generovat spony pouze pro pruty blíže k povrchu stěny - buď svislé,
nebo vodorovné.

Vliv nepovolené (vlevo) a povolené (vpravo) možnosti zavázat sponami pouze výztuž blíže povrchu
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Možnost prodloužení vodorovné výztuže do uzlů
Byl přidán nový parametr, kterým lze nastavit, zda se má hlavní vodorovná výztuž stěny prodloužit do vnitřních
uzlů (užitečné v případě použití skupiny stěn).

Vliv nepovolené (vlevo) a povolené (vpravo) možnost prodloužení vodorovné výztuže do uzlů

Nová volba Negenerovat spony
Byla přidána nová volba Negenerovat spony, která generuje spony pouze v rámcvi vlastní stěny. Pokud je volba
deaktivována, spony jsou použity i pro výztuž vytaženou nad stěnu

Vliv povolené (vlevo) a zakázané (vpravo) volby Negenerovat spony

Nové možnosti voleb v dialogových oknech úprav výztuže
Hlavní vlastnosti a vylepšení:

Větší možnosti editace výztuže stěn
Do dialogového okna editace výztuže stěn bylo přidáno několik nových voleb, které rozšiřují možnosti úprav.
Možnost definovat hlavní výztuž stěny roztečí položek
V dialogovém okně pro úpravu výztuže Hlavní výztuž je nyní možné definovat vodorovnou a svislou výztuž
nejenom zadáním počtu položek, ale i zadáním rozteče. V případě definice výztuže roztečí je možné zvolit, zda
je zbývající vzdálenost rovnoměrně rozdělena na oba konce řady výztuže, nebo bude přidána pouze na jednu
stranu.

Možnost úpravy počtu spon
V nové verzi modulu RC Wall se počet spon řídí výpočtem na základě nové hodnoty Minimální počet spon na
metr čtvereční. Spony jsou poté v podstatě generovány na základě roztečí podélné výztuže - například každý
druhý nebo třetí podélný prut. Tuto polohu spon lze ovládat pomocí nových parametrů:



Svislá rozteč vodorovných spon
Vodorovná rozteč svislých spon

Při zadané hodnotě 1 x s budou generovány spony se stejnou roztečí jako podélná výztuž. Při hodnotě 4 x s
budou spony generovány na každém čtvrtém prutu podélné výztuže.
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Možnost definice odsazení spon
Pro spony jsou k dispozici nové hodnoty odsazení:



Odsazení vlevo a odsazení vpravo pro spony svislé výztuže
Odsazení zdola a odsazení shora pro spony vodorovné výztuže

Odsazení se měří od vnějšího líce podélné výztuže,

Další vylepšení
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Zdokonalená definice krytí výztuže
 Možnost neuvažovat svislou výztuž pro posouzení rozhraní
 Snazší editace výztuže stěn
 Definice správného roviny zatížení skupiny stěn s různými lokálními osovými systémy
 Zlepšené možnosti konfigurace výkresů železobetonových stěn v modulu RC Wall
Kromě výše uvedených změn bylo implementováno mnoho dalších novinek a zdokonalení týkajících se modulu
RC Wall. Níže najdete seznam z nich vybraných.

Zdokonalená definice krytí výztuže
Rozšířená definice krytí výztuže. Nyní, místo jedné hodnoty krytí pro všechny povrchy, je definováno krytí
samostatně pro vnější povrch, pro vnitřní povrch a zbývající povrchy stěn. Za vnější povrch je považován
povrch vpravo ve směru od počátečního uzlu ke koncovému uzlu stěny.

Možnost neuvažovat svislou výztuž pro posouzení rozhraní
V okně Nastavení posouzení byla na kartu Posouzení styku přidána nová volba: Uvažovat svislou výztuž pro
posouzení styku. Tato volba je k dispozici pouze pro smykové stěny. Umožňuje uvažovat svislou výztuž (svislou
výztuž stojiny stěny a svislou výztuž krajního zesílení) při posuzování smyku na rozhraní mezi betonovým
vrstvami s různým časem betonáže. Podle doporučení článku 6.5.2 EN1992-1-1 by svislá výztuž měla být
zvážena pouze v případě, že je odpovídajícím způsobem zakotvena na obou stranách rozhraní (v situaci, kdy
svislá výztuž je vytažena z nižší úrovně). Tato volba by měla být nezaškrtnutá pro stěny uložené na
základových pasech, protože u základového pasu se z důvodu povinného použutí startovací výztuže neuvažuje
s dalším vytažením svislé výztuže.

Dokonalejší stromová struktura výztuže
Navigační stromová struktura v dialogovém okně pro editaci skutečné výztuže stěn byl změněna. Až dosud byly
všechny informace o výztuži zobrazeny v hierarchii Typ stěny / Stěnový prvek / Výztuž, což by mohlo způsobit
problémy při editaci parametrů více stěn. Nyní je stromová struktura mnohem jednodušší a intuitivnější (Typ
výztuže / Stěna). Díky dědičnosti parametrů umožňuje snadnou editaci jednotlivých typů výztuže ve všech
stěnách najednou.
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Možnost definice záporných hodnot plošných zatížení
Při definici plošného zatížení na stěnu je nyní možné zadat zápornou hodnotu. Je tak umožněno zadat zatížení
na stěnu z obou stran, ale zejména správně zadat zatížení v jednom směru (například zvenčí) pro skupinu stěn,
pokud jsou některé z nich modelovány s opačnou orientací lokálních os (opačná orientace osy z).

Výkresy - Možnost zobrazení pouze jednoho prutu z řady prutů
V seznamu vlastností pohledů na stěny byly přidány dvě nové volby, které uživateli dávají možnost zobrazit
pouze jeden prut z řady prutů:



Zobrazit pouze jeden svislý/vodorovný prut
Zobrazit pouze jednu sponu z řady

Druhá volba je dostupná pouze v případě, že je umožněna první volba.
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Novinky a vylepšení – Přípoje ocelových konstrukcí
Verze 2022 přináší mnoho nových novinek a zdokonalení modulu Advance Design Steel Connection. Níže je
uveden seznam vybraných novinek a vylepšení.

Návrh a posouzení přípojů na obálky kombinací zatížení pro všechny typy přípojů
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost navrhovat všechny přípoje pouze na kombinace, které splňují kritéria předdefinovaných
obálek
 Zrychlení návrhového výpočtu
 Kompaktnější kapitola Kombinace v podrobné výstupní zprávě
Již od verze 2021.1 může být přípoj trubkové sloupu k patní desce navržen buď na všechny kombinace, nebo
pomocí obálek těchto kombinací. Ve verzi 2022 byla tato možnost implementována na všechny přípoje
dostupné v modulu Steel Connection.
Možnost volby, který způsob použití kombinací pro návrh má být použít, je k dispozici v Nastavení posouzení:

Výběrem metody Obálky bude návrh proveden pouze na kombinace, ze kterých vycházejí max/min vnitřní síly.
Jedná se o vylepšená kritéria filtrování, podle kterých byla data exportována z Advance Design do verze
2021.1. Obálky uvažované pro návrh, je možné vidět v novém typu výstupní zprávy Kombinace, nebo v kapitole
Kombinace zatížení podrobné nebo standardní zprávy.
Nový typ výstupní zprávy Kombinace, který je přidán do seznamu dostupných zpráv pro každý typ přípoje,
zobrazí pouze kapitolu popisu Kombinací zatížení. Seznam obálek je tak snadněji a rychleji dostupný.

Nový typ výstupní zprávy Kombinace dostupný v seznamu typů výstupních zpráv

Je možné zvolit jednu ze dvou možností: Všechny a Obálky.Výběr ovlivňuje chování procesu návrhu takto:
Kombinace = Všechny
Při volbě "Všechny" používá Advance Design Steel Connection pro návrh přípoje všechny generované
kombinace.
Například pro přípoj trubkového sloupu k patní desce, viz obrázek níže, je počet kombinací 181 a všechny se
použijí pro návrh přípoje. Má to vliv na statický posudek (protože tabulka všech kombinací je dlouhá), ale
zároveň vzhledem k počtu kombinací prodlužuje výpočet.
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181 automaticky generovaných kombinací zatížení

Kombinace = Obálky
Při volbě "Obálky" modul navrhuje přípoj pouze na dané kombinace splňují definovaná kritéria.
Kritéria použitá k výběru pouze části kombinací jsou následující:











Max(N)/ Min(N) – kombinace s maximální/minimální normálovou silou (svislá síla) v úrovni založení
sloupu.
Max(Vy)/ Min(Vy) – kombinace s maximální/minimální smykové síly ve směru y(vodorovná síla) v
úrovni založení sloupu.
Max(Vz)/ Min(Vz) – kombinaci, která obsahuje maximální / minimální smykovou sílu (vodorovnou sílu)
ve směru osy z v patě sloupu
Max(My)/ Min(My) – kombinace s maximálním/minimálním ohybovým momentem okolo osy y v úrovni
založení sloupu.
Max(Mz)/ Min(Mz) endash kombinace s maximálním/minimálním ohybovým momentem okolo osy z v
úrovni založení sloupu.
Max(Mt)/ Min(Mt) endash kombinace s maximálním/minimálním kroutícím momentem v úrovni
založení sloupu.
(Vy+Vz) – kombinace s maximálním/minimálním součtem smykových sil v obou směrech:√𝐕𝐲 𝟐 + 𝐕𝐳 𝟐
Max(My+Mz) – kombinace s maximálním/minimálním součtem ohybových momentů v obou směrech:
Max(My/N) / Min(My/N) - kombinace s maximálním/minimálním poměrem ohybového momentu okolo
osy y a normálové síly vúrovni založení sloupu.
Max(Mz/N) / Min(Mz/N) - kombinace s maximálním/minimálním poměrem ohybového momentu okolo
osy z a normálové síly vúrovni založení sloupu.



Max (√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒚 )) –kombinace s maximálním součtem sil ve směrech x & y.



Max (√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒛 )) –kombinace s maximálním součtem sil ve směrech x & z.



Max (√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒚 + 𝑭𝟐𝒛 )) –– kombinace s maximálním součtem sil ve směrech x & y & z.



Max ( √(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚 )) –kombinace s maximálním součtem ohybových momentů okolo os x & y.



Max (√(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒛 ) ) –kombinace s maximálním součtem ohybových momentů okolo os x & z.



Max (√(𝑴𝟐𝒚 + 𝑴𝟐𝒛 ) ) –kombinace s maximálním součtem ohybových momentů okolo os y & z.



Max (√(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚 + 𝑴𝟐𝒛 )) –– kombinace s maximálním součtem ohybových momentů okolo os x & y &
z.

Na základě těchto kritérií modul Advance Design Steel Connection vybere kombinace, které splňují jedno nebo
více kritérií, a provádí návrh pouze na základě vybraných kombinací.
Navíc počínaje verzí Advance Design 2022 a modulu Steel Connection 2022 je možné kritéria filtrování již
nejsou přenášena z Advance Design, ale jsou zadána přímo v modulu Steel Connection.
Doba výpočtu se výrazně zkracuje a výstupní zpráva je mnohem kompaktnější, protože jsou v ní uvedeny
pouze vybrané kombinace.
Například pro přípoj trubkového sloupu na patní plech jako na obrázku níže (použito více zatěžovacích stavů
než v předešlém příkladu) je počet kombinací 482. V tomto případě je však návrh proveden pomocí "obálek"
kombinací.

482 automaticky generovaných kombinací zatížení

Přestiže počet vygenerovaných kombinací je 482, je díky použití metody "obálek" doba výpočtu kratší než u
předešlého příkladu. Statický posudek tak neobsahuje dlouhý seznam kombinací a je generován mnohem
rychleji. Seznam kombinací zatížení ve statickém posudku nyní obsahuje pouze ty kombinace, které splňují
jedno nebo více kritérií. A přípoj na posouzen na tyto kombinace.
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Popis kombinace zatížení na základě kritérií

Zdokonalení importu zatížení z Advance Design
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost import uživatelsky definovaných obálek do ADSC
 Možnost exportu definice kombinací a výsledných hodnot sil z kombinací
V Advance Design může uživatel vybrat, která zatížení budou exportována do návrhových modulů, pomocí
voleb dostupných na kartě Graitec BIM v okně Nastavení aplikace.
Od verze 2022, v případě, že model Advance Design obsahuje uživatelsky definované obálky, lze je exportovat
do modulu Steel Connection jako typ obálky (nativní obálka MSÚ).

Je možné použít více postupů v závislosti na nastavení volby Vždy přenášet uživatelem definované obálky do
Návrhových modulů pro návrh ocelových přípojů a zda jsou uživatelsky definované obálky zadány.

Postup 1 – v Advance Design nejsou zadány žádné uživatelsky definované obálky
Do modulu Steel Connection budou exportovány zatěžovací stavy a zatížení podle vybrané skupiny
voleb v Export zatížení do Návrhových modulů. V tomto případě volba Vždy přenést uživatelsky
definované obálky ... nebude použita (bez ohledu na to, zda je zakázána nebo povolena).
Postup 2 – v Advance Design jsou zadány uživatelsky definované obálky a možnost Vždy přenést uživatelsky
defginované obálky... je povolena.
Do modulu Steel Connection budou exportovány pouze uživatelsky definované obálky (jako obálky
MSÚ.) Veškeré volby ze skupiny Export zatížení do Návrhových modulů budou ignorovány (nebude
přenesen žádný zatěžovací stav ani kombinace).
Postup 3 – v Advance Design jsou vytvořeny uživatelsky definované obálky a možnost Vždy přenést uživatelsky
definované obálky... je zakázána.
Stejně jako u prvního postupu budou do modulu Steel Connection exportovány zatěžovací stavy a
zatížení podle vybrané skupiny voleb v Export zatížení do Návrhových modulů.
Při přenosu zatížení na zákaldě volby Export zatížení do Návrhových modulů jsou k dispozici tři možnosti:


Zatěžovací stavy a odpovídající vnitřní sil/výslednice sil



Touto možností se exportují pouze zatěžovací stavy a příslušné vnitřní síly. V tomto případě bude
Návrhový modul generovat a počítat s kombinacemi.
Zatěžovací stavy a odpovídající vnitřní sil/výslednice sil se seznamem kombinací
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Touto možností se exportují zatěžovací stavy a příslušné vnitřní síly spolu se seznamem kombinací
vygenerovaných v Advance Design


+Zatěžovací stavy a odpovídající diagramy zatížení / výslednic
Pomocí této volby se exportují zatěžovací stavy s výslednicemi a seznam kombinací generovaných v
Advance Design a rovněž kombinační hodnoty.

Poznámka: Popsaný postup bude použit bez hledu na to, zda je, či není přípoj sdoučástí skupiny přípojů.

Klasifikace přípojů a výpočet rotační tuhosti
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Klasifikace přípojů podle EN1993-1-8 §5.2.2.5
 Výpočet rotační tuhosti ocelového přípoje na základě dat ze 3D modelu
 Dostupné pro použití v Advance Design a v samostné verzi aplikace
Ve verzi 2022 modulu Steel Connection je klasifikace přípojů k dispozici hned po návrhu. Klasifikace přípojů se
provádí podle EN1993-1-8 §5.2.2.5.

Klasifikace přípojů podle tuhosti (propojené nosníky)

Klasifikace spojů podle tuhosti (patní deska)

Poznámka: Tyto podmínky se týkají patních desek (patní deska, patní deska trubkových sloupů) a propojených nosníků
(MEP, Apex, Gable Wall)

Pro správnou a přesnou klasifikaci přípojů byly v dialogovém okně Prvky přidány nové parametry (typ a délka) v
oddílu Klasifikace.

Nové parametry
Tyto dva parametry může definovat uživatel nebo mohou být automaticky importovány z Advance Design.
V Advance Design jsou délky připojených prvků převzaty z vlastností připoje. V závislosti na typu přípoje mohou
být k dispozici délky jednoho nebo dvou připojených nosníků.
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Uživatel může buď použít automaticky vypočtenou délku prvku, promítnutou délku prvku, nebo zadanou
hodnotu. Nastavení vzpěru (pro typ konstrukce ztužidla) jsou přebrána z vlastností ocelových lineárních prvků.

Přenesené parametry z Advance Design

Po navržení přípoje jsou informace o rotační tuhosti a klasifikaci spoje k dispozici v informačním panelu:


rotační tuhost je definována jako hodnota Sj,ini,



typ konstrukce:
o ztužená
o neztužená
o neznámá



klasifikace:
o Polotuhý
o Tuhá
o Kloubový

Tyto informace je rovněž možné najít ve statickém posudku, kde jsou jednotlivé hodnoty podrobně uvedeny v
kapitole Rotační tuhost.
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Výpočet rotační tuhosti

Spoj přeplátováním - reakce na obou nosnících
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost importovat do přípoje přeplátováním vnitřní síly odděleně pro oba spojované nosníky
 Při výpočtu je uvažováno s rozdílnými hodnotami sil v nosníku vpravo a vlevo.
Stejně jako v případě seizmické analýzy je možné, že se síly přípoje přeplátováním v levém a pravém nosníku
liší. Z tohoto důvodu byla implementována možnost zadat tyto síly odděleně. Od verze 2022 má tedy přípoj
přeplátováním v dialogovém okně definice Zatížení samostatné zadání pro každý nosník zvlášť.

Dialogové okno Definice zatížení
Zatížení každého nosníku může být definováno uživatelem nebo může být importováno z výpočtu v Advance
Design.

Zatížení ze seizmického zatěžovací stavu EX
Kromě změny grafického uživatelského rozhraní byl aktualizován i řešič tak, aby bylo možné uvažovat se silami
z obou nosníků nezávisle. Tato úprava se projeví i ve statickém posudku přípoje přeplátováním, která byla
odpovídajícím způsobem změněna a aktualizována.

Výslednice ve 3D pohledech
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Přímo kontroluje hodnoty zatížení po zatěžovacích stavech
 Zobrazení nebo skrytí zatížení jedním kliknutím
Od verze 2022 je v modulu Steel Connectione možné zobrazit zatížení ve 3D pohledech. Umožńuje tak uživateli
mnohem jednodušší kontrolu vnitřních sil působících na prípoj.
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Zatížení ve 3D pohledu

Zatížení se ve výchozím nastavení zobrazuje, ale je možné ho skrýt a zobrazit pouze v případě potřeby pomocí
ikony dostupné v pravém dolním rohu pohledu. Kromě této ikony zobrazit/skrýt je k dispozici rozevírací seznam
pro výběr zatěžovacích stavů jejichž zatížení se má zobrazit.

Ikona zobrazit/skrýt zatížení a zatěžovací stavy ve 3D pohledu

Ikona ON/OFF je k dispozici pro všechny výřezy, 3D pohled a 2D pohledy, přední a řez.

Zatížení ve 2D pohledech

Zdokonalení interaktivních výkresů

Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snadná úprava rozměrů



Lepší kvalita a rychlejší generování pohledů

Mechanismus interaktivních výkresů, který byl představen v předchozí verzi, v roce 2022 přichází s novinkami a
vylepšeními.

Kóty
Do verze 2022 byly implementovány šikmé kóty, které uživateli nabízejí větší flexibilitu. Ve výkresech lze
vytvořit šikmé kóty.
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Šikmé kóty
I v případě, že bylo změněno měřítko pohledu, lze stále kóty do těchto pohledů přidat.
Kromě těchto dvou novinek bylo zdokonaleno i zarovnání kót v pohledech s rozkreslením šroubů.

Zarovnané kóty v pohledech se šrouby
Další zdokonalení kót se týká symbolu odkazu a textu. Odkaz a textu jsou nyní jedním objektem a lze je
přesunout kamkoli v pohledu je potřeba.

Ořezání nosníků v pohledech
Při použití přípoje úhelníkem se ořezy připojovaného nosníku k primárnímu nosníku zbrazí ve výkresech.

Přípoj úhelníkem s ořezem nosníku
Zdokonalené načítání šablon výkresů
Mechanismus interaktivních výkresů umožňuje ukládání různých stylů výkresu, které lze použít pro nové
výkresy.
Ve verzi 2022 je načítání a použití uloženého stylu výkresu zdokonaleno a ukládají se všechna nastavení stylu.

Skrytí označení řezů
Označení řezu lze v bokorysných pohledech snadno skrýt odškrtnutím zatržítka Symbol řezu na panelu Zobrazit
vlastnosti.
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Skrýt označení řezu

Editace názvu řezu
Další vzdokonalení se týká názvu řezu. Po editaci se nové názvy řezů zobrazí v bokorysném/půdorysném
pohledu.

Změněné názvy řezů

