What's New in Design Modules of Advance Design 2022

Co nowego?
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Witamy w modułach wymiarujących Advance Design 2022
GRAITEC z przyjemnością prezentuje najnowszą wersję modułów wymiarujących Advance Design 2022.
Moduły wymiarujące GRAITEC Advance Design (wcześniej znane jako moduły Advance BIM Designers) to zbiór
zaawansowanych aplikacji do automatyzacji projektowania konstrukcji, mających na celu uwzględnienie pracy w
oparciu o BIM i opracowanie dokumentacji technicznej. Wersja 2022 wprowadza nowe funkcje, oferując
innowacyjne moduły i ulepsza projektowanie konstrukcji w oparciu o BIM w zakresie stali i żelbetu.

Wersja 2022 modułów wymiarujących Advance Design wprowadza nowy moduł generacji zbrojenia w płytach
żelbetowych w środowisku Advance Design. Umożliwia on definicję zbrojenia rzeczywistego na podstawie
teoretycznej powierzchni zbrjenia importowanego z modelu MES, jak również obliczenie zbrojenia teoretycznego
przy użyciu metody pasmowej na podstawie wyników statycznych z modelu MES.
Moduły wymiarujące Advance Design 2022 są wzbogacone o wiele nowych funkcji z korzyścią dla użytkownika
końcowego i skupiają się wokół kilku głównych tematów:
 Zwiększone możliwości obliczeniowe, w tym nowe metody generowania zbrojenia podłużnego dla
belek i słupów oraz nowe opcje obliczania nośności podłoża fundamentów.
 Zwiększone możliwości generowania zbrojenia 3D, w tym łatwiejsze i szybsze definiowanie
strzemion wielociętych dla belek i łatwa konfiguracja prętów poprzecznych dla słupów.
 Ulepszenia środowiska użytkownika, w tym szybki dostęp do danych zbrojenia i zaktualizowane okna
dialogowe.
 Nowe możliwości dla połączeń stalowych, w tym wykorzystanie obwiedni do obliczeń i ulepszenia w
klasyfikacji połączeń według sztywności obrotowej.
Ta wersja modułów wymiarujących Advance Design jest również wyposażona w wiele ulepszeń i zmian po
opiniach otrzymanych od tysięcy użytkowników na całym świecie.

Nowy moduł płyt żelbetowych
Wersja 2022 wprowadza moduł płyt do generacji zbrojenia rzeczywistego w płytach żelbetowych w środowisku
Advance Design. Umożliwia on definicję zbrojenia rzeczywistego na podstawie teoretycznej powierzchni zbrjenia
importowanego z modelu MES, jak również obliczenie zbrojenia teoretycznego przy użyciu metody pasmowej na
podstawie wyników statycznych z modelu MES.
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość obliczenia zbrojenia teoretycznego metodą pasmową
 Możliwość wygenerowania rzeczywistego zbrojenia płyt
 Możliwość generowania rysunków zbrojeniowych
Jest to pierwsza wersja modułu płytowego, który działa w środowisku Advance Design. W porównaniu z
poprzednią wersją, która działa tylko w środowisku Autodesk Revit (jako część programu GRAITEC PowerPack
for Autodesk Revit®) została znacznie rozwinięta w odniesieniu do możliwości generacji zbrojenia, w tym obliczeń
metodą pasmową, a także generowania dokumentacji, w tym rysunków zbrojenia.

Scenariusze robocze
W bieżącej wersji programu możemy śledzić dwa scenariusze dotyczące korzystania z modułu płyty w środowisku
Advance Design:


Scenariusz 1 - Generowanie zbrojenia rzeczywistego w oparciu o teoretyczne zbrojenie obliczone w
Advance Design.
W tym scenariuszu, po przygotowaniu modelu i obliczeniach MES, teoretyczne zbrojenie w płycie jest
określane przez dotychczas znane metody bezpośrednio w modelu Advance Design. Następnie dane
geometryczne płyty wraz z informacjami o powierzchni zbrojenia teoretycznego są przekazywane do
modułu płyty żelbetowej. Następnym krokiem jest określenie rzeczywistego zbrojenia (rozmieszczenie
prętów i/lub siatki zbrojeniowe), a następnie generacja dokumentacji rysunkowej.
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Scenariusz 2 - Generowanie teoretycznego i rzeczywistego zbrojenia przy użyciu metody pasmowej
na podstawie wyników MES
W tym scenariuszu, po przygotowaniu modelu i obliczeniach MES, dane geometryczne płyty wraz z
informacjami o wynikach MES są przekazywane do modułu płyty żelbetowej. Następnie w module płyty
żelbetowej zbrojenie teoretyczne jest obliczane metodą pasmową. Kolejne kroki są analogiczne jak w
poprzednim scenariuszu, w tym generowanie rzeczywistego zbrojenia i dokumentacji rysunkowej.
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Wybór scenariusza (w rzeczywistości sposób ustawienia zbrojenia) zależy od użytkownika i można go zmienić w
ustawieniach zbrojenia modułu płytowego. Jednakże w przypadku, gdy teoretyczne zbrojenie nie zostało
obliczone wcześniej w modelu 3D, tylko drugi scenariusz pozwala uzyskać zbrojenie oparte na siłach
wewnętrznych.

Model geometryczny
Proces przesyłania danych do modułu płyty jest taki sam jak w przypadku pozostałych modułów, takich jak słupy,
belki itd. W przypadku płyt modelowanych do obliczeń MES jako serii oddzielnych elementów, które są połączone
krawędziami i znajdują się na jednym poziomie, mogą być traktowane jako jedna wspólna płyta, jeśli utworzono
z nich superelement.
Po otwarciu płyty w module płyty żelbetowej geometria płyty i system podpierający tj belki, słupy i ściany jest taka
sama, jak w modelu MES.

Zaimportowana płyta z elementami podpierającymi i systemem osi

Ponieważ model analityczny do obliczeń MES z użyciem różnych uproszczeniem może nieznacznie różnić się od
rzeczywistej geometrii, moduł płyty zapewnia kilka opcji zmiany modelu geometrycznego. Aby to zrobić, możemy
użyć automatycznej regulacji zewnętrznej krawędzi płyty (na przykład, aby przenieść ją do zewnętrznych
konturów belek lub słupów) lub użyć graficznej edycji krawędzi, a nawet przesunąć odpowiednie
belki/słupy/ściany.

Wszystkie te zmiany nie mają wpływu na wyniki MES i teoretyczne zbrojenie, tylko na układ rzeczywistego
zbrojenia i rysunków.

Opcje automatycznego dostosowywania zewnętrznej krawędzi płyty

Przykłady edycji, od lewej: zaimportowana geometria = model analityczny, kontur płyty automatycznie
rozszerzony na krawędzie belek, kontur płyty automatycznie rozszerzony na krawędzie podpór zewnętrznych,
jak poprzednio, ale z dodatkowym przesunięciem słupa.
Wraz z geometrią do modułu przesyłany jest cały zestaw informacji, w tym siły wewnętrzne, parametry materiału
i parametry zbrojenia. Wszystkie te dane można przeglądać, a większość z nich może być modyfikowana.

Parametry otuliny
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Generowanie zbrojenia rzeczywistego (scenariusz 1)
W przypadkuimportu powierzchni teoretycznego zbrojenia możemy natychmiast rozpocząć generowanie
rzeczywistego zbrojenia. W takim przypadku metoda generowania zbrojenia musi być ustawiona na "Według
wyników MES".
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Program oferuje dwie metody generowania zbrojenia - automatyczne lub ręczne.
W metodzie automatycznej strefy zbrojenia i ich parametry są wybierane automatycznie zgodnie ze wstępnie
zdefiniowanymi ustawieniami. Ustawienia te obejmują, między innymi, możliwość wyboru typu zbrojenia (pręty
lub siatki), liczbę i parametry warstw zbrojenia, a także zakres dostępnych średnic i rozstawów prętów oraz
parametry zakotwienia.

Ustawienia zbrojenia górnego i dolnego dla każdego kierunku

Na przykład można ustawić program tak, aby automatycznie zbroił całą górną powierzchnię równomiernie jedną
warstwą zbrojenia (prętów lub siatek), tak aby np. 70% wymaganego obszaru górnego zbrojenia jest zapewnione,
a pozostałe 30% jest wzmacniane lokalnie za pomocą prętów w drugiej warstwie.

Przykład ustawień automatycznego zbrojenia w kierunku 2 warstw

Po uruchomieniu generacji program tworzy strefy zbrojenia oddzielnie dla dolnego i górnego zbrojenia w obu
kierunkach prostopadłych. W dowolnym momencie można przeglądać i modyfikować parametry stref, w tym ich
rozmiar i parametry zbrojenia.

Automatyczna definicja stref

Metodą ręczną użytkownik określa graficznie położenie stref zbrojenia i ich parametry oddzielnie dla zbrojenia
górnego i dolnego.Możliwe jest zdefiniowanie wielu nakładających się stref zbrojenia w danym kierunku, aby
lokalnie zwiększyć powierzchnię zbrojenia. Podczas tworzenia stref moduł może dynamicznie wykazywać różnicę
między wymaganym zbrojeniem a zbrojeniem zdefiniowanym przez wprowadzaną strefę zbrojenia, a tym samym
ułatwia cały proces.
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Ręczna definicja stref z dynamicznie wyświetlaną różnicą wymaganego i zdefiniowanego zbrojenia

Warto wspomnieć o tym, że możliwe jest połączenie obu metod - na przykład, aby automatycznie zdefiniować
jednolitą siatkę prętów na całej powierzchni do pewnego procentu powierzchni zbrojenia, podczas gdy w strefach
wymagających dodatkowego zbrojenia użytkownik może ręcznie zdefiniować strefy lokalne.

Metoda pasmowa (scenariusz 2)
Metoda pasmowa służy do określenia zbrojenia teoretycznego na podstawie sił wewnętrznych. Jest to metoda
wielostopniowa, która w pierwszym kroku składa się z teoretycznego podziału płyty na kilka pasm. Następnie dla
każdego z nich oddzielnie integrowane są siły wewnętrzne występujące w jego obszarze, dzięki czemu
uzyskujemy schematy sił wzdłuż osi pasma. Na tej podstawie teoretyczne zbrojenie jest określane dla każdego
pasma i ostatecznie również zbrojenie rzeczywiste.
Pasma można definiować ręcznie lub automatycznie. Przy ręcznym definiowaniu paskm decydujemy o położeniu,
kierunku i rozmiarze pasm.

Pojedyncze pasmo zdefiniowane ręcznie wyświetlane na tle mapy kolorów z wynikami MES

Po utworzeniu pasma program automatycznie generuje przekroje poprzeczne wzdłuż pasma, w których siły
wewnętrzne są całkowane z szerokości. Liczba /gęstość przekrojów zależy od ustawień.

Przekroje pasm
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Z tego generowane są wykresy sił wewnętrznych wzdłuż pasma. Generowanie przekrojów poprzecznych i
wykresów sił odbywa się automatycznie. W razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie przekrojów i rozkładu dla
każdej siły wewnętrznej w płycie dla każdej kombinacji. Ponadto dostępnych jest wiele opcji wizualizacji, dzięki
czemu możemy dostosować prezentację do naszych potrzeb.

Wykres zintegrowanych momentów zginających wzdłuż pasma

Chociaż metoda pasmowa może być stosowana do dowolnej geometrii płyty, jest szczególnie odpowiednia do
regularnego układu podporowego i kształtu płyty. W tym przypadku, zamiast ręcznej definicji pasm, możliwe jest
użycie automatycznego generatora, który generuje pasma podporowe i przęsłowe automatycznie w obu
kierunkach.

Zintegrowane siły MES prezentowane na automatycznie generowanych pasmach

Po obliczeniach zbrojenia mamy dostęp do różnych sposobów przedstawiania wyników dla pasm, w tym
wykresów w widokach 2D i 3D.

Widok 3D z wykresami teoretycznego i rzeczywistego zbrojenia wzdłuż pasm
Przy określeniu zbrojenia teoretycznego, zbrojenie jest podzielone na strefy zgodnie z wcześniej wybranym
ustawieniem. Ustawienia stref i zbrojenia są takie same jak w pierwszym scenariuszu, a użytkownik ma również
pełną kontrolę nad wygenerowanymi strefami i ich parametrami.

Edycja parametrów strefy zbrojenia
13

Zbrojenie górne generowane automatycznie przy użyciu metody pasmowej

Dokumentacja i rysunki
Niezależnie od używanego scenariusza, po określeniu rzeczywistego zbrojenia masz możliwość wygenerowania
dokumentacji, w tym rysunków. Domyślnie rysunki są generowane z widokiem z góry dla zbrojenia górnego i
dolnego, chociaż możliwe jest również wygenerowanie rzutu obu warstw na jednym rysunku.

Automatycznie utworzony arkusz z rysunkiem zbrojenia i zestawieniem prętów zbrojeniowych

Możemy również wpływać na kilka innych parametrów, takich jak liczba widocznych prętów zbrojeniowych
(wszystkie, tylko pierwszy, pierwszy i ostatni lub tylko środkowy), typy opisów, skala widoków i inne.

Przykłady prezentacji prętów zbrojeniowych w rozkładzie - pierwszy i ostatni/ tylko środkowy

Podobnie jak w przypadku innych modułów żelbetowych, rysunki mogą być częściowo edytowane (na przykład
przez przesuwanie opisów, dodawanie linii wymiarowych, zmianę skali i położenia widoków), uzupełniane o
zestawienia zbrojenia lub siatek i zapisywane w formacie DWG.

Rysunek zbrojenia płyty zbrojonych siatkami

W przypadku zbrojenia siatkami możliwe jest wygenerowanie oddzielnego rysunku siatek z informacją o cięciach.
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Ponadto możliwe jest generowanie raportów dla płyty z podstawowymi informacjami o geometrii, materiałach,
parametrach zbrojenia i tabelach z informacjami o zastosowanym zbrojeniu.

Raport dla płyty (metoda MES)

Jeśli używana jest metoda pasmowa, raport zawiera dodatkowo opis i widok zdefiniowanych pasm.

Raport dla płyty (metoda pasmowa)

Ponadto można generować oddzielne raporty ze szczegółami każdego pasma. Takie raporty są tworzone dla
pasm wybranych w konfiguracji raportów i są generowane automatycznie w folderze z dokumentacją elementu.
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Raport dla pasma

Nowe opcje i ulepszenia – Ogólne
Wersja 2022 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do wszystkich modułów wymiarujących Advance
Design. Poniżej znajduje się lista wybranych nowości i ulepszeń, które są wspólne dla wszystkich modułów
wymiarujących Advance Design.

Przywracanie zbrojenia
Główne cechy i korzyści:
 Łatwiejsza weryfikacja istniejącego zbrojenia z przywracaniem zbrojenia
Nowe polecenie Przywróć zbrojenie zostało dodane do wstążki w grupie Obliczenia Polecenie to znacznie ułatwia
proces weryfikacji elementu z istniejącym zbrojeniem, szybko przywracając wcześniej wygenerowane
zbrojenie.Pozwala to uniknąć konieczności ponownego modelowania zbrojenia, jeśli zostało ono automatycznie
usunięte z powodu zmian danych.

Na przykład, jeśli chcemy sprawdzić nośność istniejącej belki żelbetowej ze znanym zbrojeniem dla nowego
obciążenia, możemy to zrobić w 4 krokach:


Pierwszy krok – przygotowanie zbrojenia. W tym celu możemy modelować belkę i generować zbrojenie
przez obliczenia. W razie potrzeby możemy wykonać dodatkową ręczną modyfikację zbrojenia.

19



Drugi krok - możemy wprowadzić zmiany w obciążeniu, a także w innych ustawieniach, jeśli to konieczne,
co sprawi, że dane staną się nieaktualne, a zbrojenie zostanie automatycznie usunięte.



Trzeci krok - teraz możemy użyć nowego polecenia Przywróć zbrojenie, aby odzyskać wcześniej
wygenerowane zbrojenie.



Ostatni krok – teraz możemy rozpocząć weryfikację elementu za pomocą polecenia Sprawdź zbrojenie.

Kolejny krok do ujednolicenia wszystkich okien dialogowych
Główne cechy i korzyści:
 Zunifikowanie wielu okien dialogowych we wszystkich modułach



Bardziej intuicyjna definicja parametrów dzięki ich przegrupowaniu i ujednoliceniu

Wiele okien we wszystkich modułach zostało zmodyfikowanych w celu zachowania jednolitego wyglądu,
rozmiaru, układu i danych wejściowych. Dzięki liście menu po lewej stronie okien dialogowych i jego strukturze
drzewa, użytkownik może szybko uzyskać dostęp do niektórych opcji. Takie ulepszenia obejmują okna
dialogowe:Ustawienia parametrów zbrojenia belki, Ustawienia wyświetlania, Ustawienia raportu, Ustawienia
szczegółów gięcia oraz Ustawienia projektu.
Zmiany obejmowały również scalanie niektórych okien - na przykład Ograniczenia pręta są teraz częścią okna
Parametrów zbrojenia belki.

Nowe okno dialogowe dla parametrów zbrojenia belek żelbetowych

Podobne scalanie zostało wykonane z opcjami widoczności - teraz ustawienia związane z adnotacją,
ustawieniami kolorów i widocznością są scalone w jedno okno Ustawień wyświetlania. Wraz z tym dokonano
ponownej konfiguracji zawartości, co znacznie ułatwia znalezienie i użycie odpowiedniej opcji.
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W przypadku okna Ustawienia projektu zmiana polegała również na oddzieleniu parametrów ustawień oddzielnie
dla danego elementu, projektu i użytkownika, co znacznie ułatwi prawidłowe generowanie dokumentacji.
Zawartość pierwszej zakładki "Dane elementu" zależy od elementu i różni się dla każdego nowego elementu.
Zawartość drugiej zakładki "Dane projektu" zależy od projektu i jest wypełniona przez użytkownika, podczas gdy
zawartość "Dane użytkownika" zawierają informacje o użytkowniku. Dane wprowadzone w tych oknach są
widoczne w raportach (zwłaszcza w nagłówkach) i rysunkach.

Ulepszenia w zakresie przenoszenia obciążeń do modułów wymiarujących
Główna funkcjonalność/korzyść:
 Przenoszenie wartości z kombinacji obciążeń



Przenoszenie wartości z przypadków nieliniowych

Aby usprawnić przesyłanie informacji związanych z obciążeniem podczas eksportu danych z modelu Advance
Design do modułów wymiarujących, do listy powiązanych opcji (dostępnych w oknie Ustawień programu, na
karcie Graitec BIM) dodano nowy wybór:


+ Siły wewnętrzne/torsory z kombinacji

Ta opcja uzupełnia istniejące możliwości eksportu i jest używana do transferu wartości sił wewnętrznych z
kombinacji w tym nieliniowych.
Daje nam to trzy podstawowe dostępne scenariusze:
 Pierwsza opcja oznacza, że definicje przypadków obciążenia są przenoszone wraz z wynikami analizy
dla każdego przypadku indywidualnie. W tym scenariuszu kombinacje są generowane w modułach
wymiarujących.
 Druga opcja oznacza, że・ definicje przypadków obciążenia są przenoszone wraz z wynikami analizy dla
każdego przypadku indywidualnie wraz z gotową listą kombinacji obciążeń.Ten scenariusz obejmuje
przypadek, gdy użytkownik zdefiniował zestaw kombinacji w modelu Advance Design i chciałby, aby
wszystkie obliczenia były wykonywane w modułach z tą samą listą.
 Trzecia (nowa) opcja oznacza・ definicje przypadków obciążenia są przenoszone wraz z listą kombinacji
obciążeń ORAZ z wynikami analizy dla każdej kombinacji obciążeń lub/i dla przypadków nieliniowych
indywidualnie.
Ten nowy scenariusz jest przydatny zwłaszcza, gdy użytkownik chce wykonać obliczenia na podstawie wyników
analizy nieliniowej, gdzie zasada superpozycji wyników nie może być stosowana do kombinacji z przypadków
prostych. W rezultacie otrzymujesz wartości dla sił wewnętrznych z poszczególnych kombinacji w module
wymiarującym. W przypadku, gdy analiza nieliniowa została przeprowadzona tylko dla części kombinacji
obciążeń, w oknie Obciążenia i kombinacje można zobaczyć, które kombinacje są nieliniowe.
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Zestawienia siatek zbrojeniowych
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość dodawania schematów na rysunkach dla siatek zbrojeniowych
W module do ścian żelbetowych, a także w nowym module do płyt żelbetowych, możliwe jest teraz generowanie
zestawień siatek
Podobnie jak w przypadku dotychczasowych zestawień, jest on tworzony przez dodanie nowego zestawieia na
liście widoków rysunków. W ten sposób można tworzyć zestawienia dla siatek, ale także dla prętów w jednym
rysunku.

Z kolumn pokazanych w zestawieniu warto wymienić:
 Ilość wg nr siatki – kilka siatek z określonym numerem
 Użyta / Całkowita powierzchnia – suma obszarów dla wszystkich cięć / całkowita powierzchnia siatki
 Użyta / Masa całkowita – suma mas dla wszystkich cięć / całkowita masa siatki
 Kształt – kształt cięcia z wymiarami
Dla przypomnienia, schemat ze szczegółami cięć siatki może być generowany graficznie ze wstążki.

Możliwość wyświetlania/ukrywania prętów zgodnie z rodziną
Główne cechy i korzyści:
 Zarządzanie widocznością prętów zbrojeniowych
W oknie Ustawienia wyświetlania można teraz wybrać typy prętów zbrojeniowych w widokach 2D i 3D. Dla
każdego modułu (Belka, Słup, Fundament, Ściana, Płyta) lista dostępnych typów prętów zbrojeniowych jest różna.
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Pozwala to na łatwą weryfikację wygenerowanego zbrojenia, a także zapisanie oddzielnych widoków z tylko
wybranymi typami zbrojenia.

Ulepszenia dla rysunków
Główne cechy i korzyści:
 Konfigurowalne dodatkowe adnotacje dla oznaczeń prętów
 Możliwość dodania tego samego widoku na wielu arkuszach
We wszystkich modułach wprowadzono kilka nowych funkcji, a także zmiany mające na celu poprawę jakości
generowanych rysunków. Ulepszenia specyficzne dla konkretnego modułu są opisane w kolejnych rozdziałach
tego dokumentu, poniżej znajdziesz opis zmian wspólnych dla wszystkich modułów.

Konfigurowalne dodatkowe adnotacje dla oznaczeń prętów na widokach
Podczas generowania rysunków zbrojenia w modułach żelbetowych pręty zbrojeniowe są domyślnie opisane z
ich numerem pozycji. W nowej wersji programu możliwe jest rozszerzenie opisów prętów zbrojeniowych o
dodatkowe informacje, takie jak liczba prętów, średnica, długość i inne.

Aktywacja opisów oraz ich konfiguracji odbywa się za pomocą okna dialogowego Ustawienia szczegółów gięcia
i obmiaru, które jest otwierane z listy właściwości rysunku.

Podobnie jak konfiguracja opisów szczegółów gięcia, można samodzielnie zdefiniować parametry zawarte w
opisie, a także rozszerzyć opis o tekst (na przykład "L =" dla długości)

Możliwość dodania tego samego widoku na wielu arkuszach
Teraz można łatwo ponownie użyć tego samego widoku na wielu różnych arkuszach. Wystarczy przeciągnąć i
upuścić istniejący widok do nowego arkusza, mimo że został on już przypisany do innego arkusza. Spowoduje to
automatyczne utworzenie kopii widoku zawierającego wszystkie ustawienia i zmiany wprowadzone w widoku
źródłowym. Jest to szczególnie przydatne, jeśli istniejący widok (np. przekrój) został wcześniej
dostosowany/zmodyfikowany i chcemy go użyć na innym arkuszu.

Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Szybki dostęp do okna dialogowego edycji zbrojenia rzeczywistego
 Nowa opcja widoczności dla momentów zginających
 Możliwość pomiaru odległości w widokach 2D
 Szybkie resetowanie ustawień wyświetlania





Nowe ikony
Szybki wybór średnic zbrojenia lub siatek
Zaktualizowane szablony

Oprócz powyższego wprowadzono wiele innych mniejszych nowości i ulepszeń związanych ze wszystkimi
modułami. Poniżej znajduje się lista wybranych.
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Szybki dostęp do okna dialogowego edycji zbrojenia rzeczywistego poprzez dwukrotne kliknięcie na
określonym pręcie
Aby twoja praca była jeszcze bardziej komfortowa, możesz teraz dwukrotnie kliknąć dowolny pręt zbrojeniowy w
widoku, aby otworzyć okno zbrojenia na odpowiedniej karcie z definicją tego pręta zbrojeniowego.

Nowa opcja widoczności dla momentów zginających
W Ustawieniach wyświetlania dostępna jest nowa opcja, która umożliwia ukrywanie momentów zginających o
wartości mniejszej niż wprowadzony limit.Ta opcja jest przydatna zwłaszcza w przypadku elementów (takich jak
słupy) eksportowanych z Advance Design, gdzie wiele małych, często nieistotnych wartości przechodzi do
momentów zginających, dlatego ustawienie limitu pozwala zobaczyć tylko najistotniejsze wartości graficznie.

Możliwość pomiaru odległości w widokach 2D
Na liście poleceń dostępnych dla użytkownika dodano nowe polecenie do pomiaru odległości między dwoma
punktami widoku. Jest dostępny w widokach 2D i działa w trybie swobodnym lub ortho.

Szybkie resetowanie ustawień wyświetlania
W nowym oknie dialogowym Ustawienia wyświetlania możliwe jest szybkie zresetowanie ustawień opisów i
kolorów do wartości początkowych dzięki nowemu przyciskowi resetu.

Nowe ikony
Aby ułatwić rozróżnienie między uruchomionymi modułami w wersji niezależnej, ich ikony zostały zmodyfikowane
w taki sposób, aby łatwiej było wybrać odpowiedni moduł z paska zadań.
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Szybki wybór średnic zbrojenia lub siatek
W oknie dialogowym służącym do wybierania średnicy zbrojenia oraz w oknie dialogowym służącym do
wybierania siatek używanych w danym projekcie dodano przyciski do szybkiego wyboru/odznaczenia wszystkich
średnic/siatek.

Zaktualizowane szablony
Niektóre szablony projektowe i rysunkowe dla istniejących modułów dla różnych krajów zostały nieznacznie
zmodyfikowane, aby zapewnić lepsze parametry domyślne. Dotyczy to w szczególności zmodyfikowanych
szablonów dla Polski dla belek, słupów i fundamentów.

Nowe opcje i ulepszenia – Belka żelbetowa
Wersja 2022 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu belki żelbetowej. Poniżej znajduje się lista
wybranych nowości i ulepszeń.

Łatwa konfiguracja i definiowanie strzemion wielociętych w belkach żelbetowych
Główne cechy i korzyści:
 Łatwe konfigurowanie ustawień domyślnych dla strzemion wielociętych
 Szybka edycja konfiguracji strzemion wielociętych w oknie edycji zbrojenia
W najnowszej wersji programu zmodyfikowano sposób wprowadzania ustawień i edycji zbrojenia poprzecznego
dla strzemion wielociętych, dzięki czemu użytkownik może łatwo i wyraźnie zdecydować o ustawieniach.
Pierwsza zmiana jest widoczna w oknie dialogowym konfiguracji parametrów strzemion wielociętych. Zamiast
poprzednich pól z wartościami liczby strzemin i liczby łączonych prętów wyświetlane są teraz listy wyboru z
łatwymi do interpretacji rysunkami. W ten sposób można szybko ustawić domyślny typ generowania strzemion
dla różnej możliwej liczby prętów podłużnych.

Kolejna zmiana jest widoczna w oknie edycji zbrojenia. W przypadku, gdy zbrojenie poprzeczne jest generowane
przy użyciu strzemion wielociętych, również dostępna jest graficzna lista konfiguracji. Ta lista zawiera tylko
rozwiązania, które są możliwe dla bieżącej liczby prętów podłużnych. W przypadku, gdy chcemy użyć
niestandardowej konfiguracji, możemy wybrać opcję "Ręcznie definiowane" i określić położenie prętów
poprzecznych w przekroju za pomocą specjalnego okna dialogowego.
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Przenoszenie superelementu do modułu belki
Główne cechy i korzyści:

Wymiarowanie belek wieloprzęsłowych modelowanych jako rozłączne przęsła
Począwszy od wersji Advance Design 2022, możliwe jest przeniesienie wieloprzęsłowej belki żelbetowej
modelowej z pojedynczych przęseł do modułu belkowego. W tym celu konieczne jest utworzenie superelementu
z tych przęseł.

Belka ciągła z pojedynczych przęseł modelowanych jako superelement.

Rozwiązanie to ma wiele zalet, w tym możliwość traktowania go jako belki ciągłej o różnych parametrach dla
poszczególnych przęseł (na przykład wysokość przekroju).

Belka ciągła otwierana i projektowana w module belkowym

Możliwość wyboru metody rozmieszczania prętów podłużnych
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość ustawienia liczby prętów jako maksymalną dozwoloną wartość.
Podczas generowania podłużnych prętów w belkach stosowane są ustawienia z zakładki Ograniczenia zbrojenia
z okna parametrów zbrojenia, w tym ustawienie liczby prętów podłużnych dla zbrojenia górnego i dolnego dla
różnych zakresów szerokości przekroju belki.
Najnowsza wersja programu wprowadza nowe opcje w tym oknie, które pozwalają zmienić algorytm generacji
podłużnych prętów tak, że program automatycznie wybiera liczbę, a wprowadzona wartość jest jego górną
granicą.

Do aktywacji nowej metody przewidzano opcję Uwzględnij liczbę prętów jako maksymalny limit Gdy to pole
wyboru nie jest aktywne, używana jest bieżąca metoda generacji rzeczywistego zbrojenia, co oznacza, że liczba
prętów jest uważana za narzuconą. Gdy to pole wyboru jest aktywne, liczba prętów jest uważana za maksymalną
dozwoloną wartość i zostanie automatycznie określona na podstawie wymaganego zbrojenia.
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Ponieważ wybór nowej metody dla danego wymaganego zbrojenia może prowadzić do wielu możliwych
rozwiązań, np. mniej prętów o większej średnicy lub więcej prętów o mniejszej średnicy, dodatkowo dostępne są
dwie nowe opcje wyboru preferowanego rozwiązania:



Najmniejsza powierzchnia zbrojenia - zapewni najmniejszą różnicę między rzeczywistym a teoretycznym
zbrojeniem.
Najmniejsza liczba prętów - zapewni minimalną liczbę prętów podłużnych i ostatecznie doprowadzi do
użycia większych średnic.

Zazwyczaj obie opcje generują mniej prętów niż metoda o stałej liczbie, zwłaszcza gdy wybrano drugą opcję, ale
wynik końcowy zależy również w dużej mierze od innych założeń.

Przykład dla stałej liczby (po lewej), nowa metoda z pierwszą opcją (w środku) i
nowa metoda z wybraną drugą opcją (po prawej)

Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Oddzielone współczynniki wykorzystania dla wytężenia i zbrojenia
 Ulepszenia w obliczeniach ugięcia krótkotrwałego
 Pręty przeciwskurczowe w kształcie litery U na podporach krawędziowych
 Automatyczne dopasowanie otuliny betonowej w celu uniknięcia kolizji prętów kotwionych
 Możliwość rozszerzania warstw dolnego dozbrojenia na całej długości przęsła
 Możliwość korygowania zbrojenia na rysę
 Ulepszenia w informacjach o słupie dla krótkiego wspornika
 Nowy typ układu dla prętów górnych na podporze
 Ulepszenia w definiowaniu prętów w koszu 3D
 Szybkie usuwanie sił wewętrznych
Oprócz powyższego wprowadzono wiele innych mniejszych nowości i ulepszeń związanych z modułem belki.
Poniżej znajduje się lista wybranych.

Oddzielone współczynniki wykorzystania dla wytężenia i zbrojenia
W panelu wyników dla belek dotychczasowe wytężenie zostało podzielone na dwie osobne kolumny:



Wytężenie - do pokazywania stosunku siły do nośności
Stosunek zbrojenia – do wyświetlania stosunku teoretycznego i rzeczywistego zbrojenia

Ulepszenia w obliczeniach ugięcia krótkotrwałego
W przypadku ustawień związanych z obliczeniami ugięcia zgodnie z Eurokodem dodano dwie nowe opcje dla
całkowitego ugięcia:



Czas trwania obciążenia – wybiera, czy ugięcie jest obliczane dla czasu trwania obciążenia
długotrwałego lub krótkotrwałego.
Kombinacja obciążeń – wybiera, które kombinacje SGU Quasi-stałe lub SGU Charakterystyczne są
brane pod uwagę dla obliczeń całkowitego ugięcia

W przypadku obliczeń długotrwałego ugięcia uwzględnia się długotrwały moduł sprężystości, na który wpływ ma
pełzanie, quasi-trwałe kombinacje SGU i beta = 0,5 (wg 7.19 z EN 1992-1-1). W przypadku obliczeń
krótkotrwałego ugięcia uwzględnia się krótkotwały moduł sprężystości, kombinacje charakterystyczne SGU i beta
= 1. Należy zauważyć, że używany typ kombinacji SGU można zmienić (za pomocą nowej opcji).

Ponadto rozszerzono szczegółowy raport analizy ugięcia, aby uwzględnić dodatkowe informacje.
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Oś podpory na rysunkach
Na liście właściwości rysunku dodano nową opcję, aby wyświetlić na widokach belki symbol i nazwę osi
konstrukcyjnych. Po włączeniu nowe symbole graficzne osi są wyświetlane w podporach.

Ponadto nad osią może być wyświetlana nazwa; w tym celu używa się nazwy podpory. Jeśli nie wprowadzono
nazwy podpory, generowany jest tylko symbol osi.

Pręty przeciwskurczowe w kształcie litery U na podporach krawędziowych
W oknie parametrów zbrojenia dla belek żelbetowych dodano dwie nowe opcje do zakładki Zbrojenie
przeciwskurczowe:
 Zapewnij przeciwskurczowe pręty U-kształtne na podporach skrajnych
 Długość prętów U-kształtnych na podporach skrajnych

Pierwszy z nich dodaje pręty w kształcie litery U na podporach krawędziowych dla generowanych prętów
przeciwskurczowych Drugi pozwala na określenie wartości długości dla nowych prętów; Długość prętów w
kształcie litery U będzie maksymalną wartością z obliczonej i wymuszonej.

Efekt wyłączonej (po lewej) i włączonej (po prawej) opcji, aby zapewnić pręty U na podporach skrajnych

Automatyczne dopasowanie otuliny betonowej w celu uniknięcia kolizji prętów kotwionych
W oknie parametrów zbrojenia dla belek żelbetowych dodano nową opcję do zakładki Zakotwienie
Automatyczne dopasowanie otuliny

–

Automatycznie dostosowuje wartość otuliny betonowej dla górnych prętów, aby uniknąć kolizji z dolnymi prętami
w przypadku, gdy kąt haka kotwiącego wynosi 90 stopni zarówno dla prętów górnych jak i dolnych.
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Efekt wyłączonej (po lewej) i włączonej (po prawej) nowej opcji

Możliwość rozszerzania warstw dolnego dozbrojenia na całej długości przęsła
W oknie parametrów zbrojenia dla belek żelbetowych dodano nową opcję do zakładki Pręty podłużne - Wydłuży
warstwy dozbrojenia dolnego na całą długość przęsła

Jeśli ta opcja jest aktywna, wszystkie dolne warstwy (zaczynające się od drugiej warstwy) zostaną rozszerzone
do środka sąsiednich podpór, nawet jeśli nie wynika to koniecznie z wykresu zbrojenia teoretycznego.

Efekt wyłączonej (po lewej) i włączonej (po prawej) nowej opcji

Możliwość korygowania zbrojenia na rysę
Nowa opcja Automatyczna korekta zbrojenia na ryse została dodana do okna Założeń projektowych w grupie
Zarysowanie. Jeśli jest włączona, automatycznie wyznaczy zbrojenie teoretyczne, aby zapewnić korektę rysy do
określonej wartości.

Ulepszenia w informacjach o słupie dla krótkiego wspornika
W przypadku krótkich wsporników, po wprowadzeniu nazwy podpory (słupa) jest ona automatycznie dodawana
do numeru pozycji i w ten sposób widoczna na rysunkach. Ponadto po zaimportowaniu wspornika z modelu
Advance Design dane słupa są importowane jako dane geometryczne podpory.

Nowy typ układu dla prętów górnych na podporze
Do okna parametrów zbrojenia na karcie Ograniczenia zbrojenia/Liczba prętów dodano nową opcję zmiany typu
układu dla prętów górnych na podporach.
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Po wybraniu tej opcji górne pręty podporowe są generowane jako wyrównane pionowo w odniesieniu do wyższych
prętów podłużnych montażowych.

Efekt wyłączonej (po lewej) i włączonej (po prawej) nowej opcji

Ulepszenia w definiowaniu prętów w koszu 3D
W najnowszej wersji modułu wprowadzono szereg ulepszeń, aby zapobiec kolizji prętów zbrojeniowych podczas
generowania zbrojenia 3D.Zmiany te powodują na przykład automatyczne dopasowanie położenia podłużnych
prętów w odniesieniu do zbrojenia poprzecznego, gdy ich parametry (takie jak np. średnica) są modyfikowane.

Szybkie usuwanie sił wewętrznych
W oknie Siły wewnętrzne zostały dodane nowe przycisky Usuń wszystko w celu szybkiego usunięcia z modelu
wszystkich sił wewnętrznych.

Nowe opcje i ulepszenia – Słup żelbetowy
Wersja 2022 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu słupa żelbetowego. Poniżej znajduje się lista
wybranych nowości i ulepszeń.

Łatwa konfiguracja i definiowanie prętów poprzecznych w słupach
Główne cechy i korzyści:
 Łatwe i intuicyjne definiowanie/edytowanie prętów poprzecznych
Okno edycji zbrojenia poprzecznego zostało znacząco zmodyfikowane, aby ułatwić edycję lub definicję zbrojenia.
Ze względu na wstępnie zdefiniowane ustawienia i tabelę, wprowadzanie i edytowanie prętów jest znacznie
łatwiejsze i bardziej intuicyjne.
Główną zmianą jest wprowadzenie tabeli z parametrami wszystkich pakietów prętów zbrojeniowych, dzięki czemu
można natychmiast zobaczyć liczbę pakietów i informacje o prętach w każdym pakiecie. Za pomocą przycisków
Dodaj/Usuń możemy łatwo dodawać i usuwać pakiety (dla niestandardowego typu rozkładu), a program stale
monitoruje dostępne miejsce.

Ponadto wprowadzono nowy typ ustawienia - Rozkład, który zawiera 5 wstępnie zdefiniowanych typów. Wybór
typu wpływa na zachowanie tabeli / które dane są dostępne lub automatycznie uzupełniane, dzięki czemu edycja
danych jest szybka i intuicyjna.
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Dostępne typy rozkładu:










Rozkład równomierny
o 1 pakiet
o edytowalna jest liczbą prętów
o rozstawy są obliczane automatycznie
Rozkład dwustrefowy (od góry)
o 2 pakiety
o edytowalne są liczby prętów i rozstawy na górnym pakiecie
o rozstawy dolne są obliczane automatycznie
Rozkład dwustrefowy (od dołu)
o 2 pakiety
o edytowalne są liczby prętów i rozstawy na dolnym pakiecie
o górne rozstawy są obliczane automatycznie
Rozkład trzystrefowy
o 3 pakiety
o edytowalne są liczby prętów i rozstawy na pierwszym i ostatnim pakiecie
o rozstawy środkowe są obliczane automatycznie
Nietypowy
o pozwala na dowolną liczbę pakietów
o edytowalne są liczby prętów i rozstawy
o suma rozstawów jest kontrolowana w celu utrzymania wszystkich prętów wewnątrz wartości
granicznych zdefiniowanych przez odsunięcia górne i dolne

Możliwość wyboru algorytmu do rozmieszczania prętów podłużnych
Główne cechy i korzyści:
 Większe możliwości wpływania na konfigurację zbrojenia głównego
W przypadku przekrojów kwadratowych i prostokątnych istnieje możliwość wyboru metody generowania
podłużnych prętów zbrojeniowych. Nowa opcja jest dostępna w oknie Parametrów zbrojenia.

Możemy wybrać jedną z dwóch metod:
 Rozwiązanie zbrojenia - z najmniejszą liczbą prętów
 Rozwiązanie zbrojenia - z najmniejszymi dostępnymi średnicami
Pierwsza metoda jest bieżącą metodą wyboru zbrojenia rzeczywistego, biorąc pod uwagę najmniejszą liczbę
prętów. Druga metoda generuje rzeczywiste zbrojenie, z najmniejszymi dostępnymi średnicami. Po wybraniu
rozwiązania z najmniejszą średnicą, możliwość wymuszenia maksymalnych rozstawów między prętami jest
wyłączona.
Porównując te dwie metody - ogólnie rzecz biorąc, pierwsza metoda może dać mniej prętów podłużnych o
większej średnicy, a druga metoda może dać więcej prętów podłużnych o mniejszej średnicy.

Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość decydowania o długości górnych haków
 Szybszy dostęp do parametrów wyboczenia
 Ulepszenia w panelu wyników
Oprócz powyższego wprowadzono wiele innych mniejszych nowości i ulepszeń związanych z modułem
słupowym. Poniżej znajduje się lista wybranych.

Możliwość decydowania o długości górnych haków
W przypadku prętów podłużnych istnieje nowa możliwość narzucenia długości górnych haków. Nowa opcja jest
dostępna w oknie Parametrów zbrojenia. Długość haka jest definiowana jako mnożnik nominalnej średnicy pręta.
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Ulepszenia związane z ikonami długości wyboczeniowej
Dotychczasowe zdjęcie przedstawiające bieżące ustawienia długości wyboczeniowej znajdującej się na wstążce
są teraz aktualizowane i zapewniają bezpośredni dostęp do odpowiedniego okna dialogowego do edycji
właściwości wyboczeniowych.

Informacje o zbrojeniu poprzecznym na panelu wyników są dostępne oddzielnie dla obu kierunków
Ponieważ rzeczywiste zbrojenie poprzeczne wzdłuż X i wzdłuż Y może być inne, na panelu wyników w części
związanej z obliczonym zbrojeniem, linia związana ze zbrojeniem poprzecznym została podzielona na dwie: dla
prętów poprzecznych wzdłuż osi X i prętów poprzecznych wzdłuż osi Y.

Nowe opcje i ulepszenia – Fundamenty żelbetowe
Wersja 2022 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu fundamentów. Poniżej znajduje się lista
wybranych nowości i ulepszeń.

Możliwość uwzględnienia parcia gruntu w celu weryfikacji poślizgu
Główne cechy i korzyści:
 Większa kontrola nad weryfikacją poślizgu dzięki możliwości uwzględnienia parcia gruntu
W oknie Założenia projektowe dodano zestaw nowych opcji do części związanej z weryfikacją poślizgu, biorąc
pod uwagę opór od parcia gruntu. Dostępne są nowe opcje obliczeń zgodnie z Eurokodem.

Ogólnie rzecz biorąc, czynne i bierne parcie gruntu można teraz uwzględnić w obliczeniach. Pionowa składowa
parcia czynnego zwiększa opór, podobnie jak pozioma skałdowa parcia biernego, podczas gdy pionowa składowa
parcia biernego zmniejsza go.
Opcja Uwzględnij parcie gruntu w nośności na poślizg aktywuje opór stawiany przez parcie czynne gruntu i
pozwala dodatkowo na uwzględnienie kolejnych opcji.
Opcja Uwzględnij parcie bierne gruntu w nośności na poślizg aktywuje opór stawiany przez parcie bierne gruntu.
Parametr Zakres uwzględnienia parcia biernego jest współczynnikiem wpływającym na efektywność oporu
biernego.
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Możliwość wyboru podejścia obliczeniowego DA2*
Główne cechy i korzyści:

Nowe podejście obliczeniowe w wymiarowaniu fundamentów dla Polski
W oknie Założenie projektowe do listy dostępnych podejść obliczeniowych dodano nowe DA-2*
dla weryfikacji nośności zgodnie z Eurokodem 7. Metoda ta jest zaleceniem załącznika krajowego dla Polski
(zgodnie z NA.2.6 z PN-EN 1997-1:2008/Ap2).

W podejściu DA2* współczynniki częściowe są stosowane po zakończeniu weryfikacji, a charakterystyczna
nośność podłoża jest określana na podstawie charakterystycznych wartości oddziałań.

Nowa metoda analizy nośności podłoża wielowarstwowego
Główne cechy i korzyści:
 Analiza nośności gruntów wielowarstwowych metodą fundamentu zastępczego
W przypadku weryfikacji nośności fundamentów w gruntach wielowarstwowych, Eurokod nie daje gotowego
rozwiązania, dlatego dostępne są dodatkowe metody proponowane przez inne normy i literaturę do wyboru w
module fundamentów.Do tej pory dostępne metody opierały się na zastąpieniu warstw gruntu pojedynczą warstwą
ze średnimi wartościami parametrów, przy użyciu metody DIN lub przy użyciu średnich wartości dla określonej
głębokości przy użyciu różnych wzorów proponowanych w literaturze. W wersji 2022 modułu fundamentów
dostępna jest nowa metoda o nazwie Metoda fundamentu zastępczego, która opiera się na rozwiązaniu
zaproponowanym w polskiej normie PN-81/B-03020. Wybór metody można wykonać w oknie Założenia
projektowe na karcie Podłoże uwarstwione.

Ideą tej metody jest sprawdzenie nośności każdej warstwy gruntu oddzielnie, przy czym warstwy są sprawdzane
tylko do głębokości efektywnej. Głębokość efektywna jest mierzona od poziomu posadowienia fundamentu i jest
równa 2 *B, gdzie B jest minimalnym wymiarem podstawy fundamentu. Analiza dla pierwszej warstwy (warstwy,
w której znajduje się podstawa fundamentu) jest wykonywana w sposób standardowy.

Naprężenia dla 1 warstwy obliczone na poziomie fundamentu

Analiza dla następnej warstwy jest wykonywana na poziomie jej stropu (górna krawędź). W tym celu zakłada się
do obliczeń nowy fikcyjny fundament z większą szerokością.
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Naprężenia dla fikcyjnego fundamentu w kolejnej warstwie

Wartość, o którą zwiększa się szerokość fikcyjnego fundamentu (b) zależy od głębokości poniżej poziomu
fundamentu (h) i rodzaju gruntu:
Grunty spoiste
b = 1/4 h dla h ≤'3d B
b = 1/3 h dla h > B

Grunty niespoiste
b = 1/3 h dla h ≤'3d B
b = 2/3 h dla h > B

Do obliczania naprężeń pod fikcyjnym fundamentem stosuje się obciążenie zwiększone o masę gruntu
zalegającego powyżej (część objętą fikcyjnym fundamentem), a ponadto mimośród sił zewnętrznych jest
modyfikowany ze względu na większą głębokość, co zwiększa ramię sił. W efekcie uzyskuje się inny rozkład
naprężeń. I chociaż naprężenia mogą mieć mniejszą wartość, w przypadku słabszej warstwy gruntu to ta druga
warstwa może mieć decydujące znaczenie dla nośności fundamentu.

Ulepszenia w optymalizacji fundamentów
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość ustawiania maksymalnych wymiarów




Możliwość zablokowania wysokości
Możliwość włączenia uwzględniania mimośrodu w optymalizacji

Wprowadzono trzy nowe ulepszenia w celu zwiększenia zakresu ustawień geometrii przy optymalizacji.

Wartości maksymalne
W oknie definicji parametrów geometrycznych w grupie Optymalizacja kształtu dodano trzy parametry z
maksymalnymi wartościami dla wymiarów - dla obu szerokości (A i B) oraz wysokości (H).

Możliwość zablokowania wysokości
Nowy wpis Zablokuj H został dodany do listy Ograniczeń geometrii, dostępnej w oknie definicji parametrów
geometrycznych, w grupie Optymalizacja. Po wybraniu tej opcji wysokość fundamentu nie zostanie automatycznie
zmodyfikowana w procesie optymalizacji kształtu.

Optymalizacja dla weryfikacji mimośrodu
Nowa opcja Uwzględnij podczas optymalizacji kształtu została dodany do Założeń projektowych okna w grupie
Uproszczona weryfikacja mimośrodu (dla Eurokodu). Jeśli jest aktywna, weryfikacja mimośrodu jest brana pod
uwagę podczas optymalizacji kształtu.
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Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Pomoc online
 Szybkie ukrywanie warstw gruntu







Wykorzystanie rzeczywistego zbrojenia do obliczeń wysokości użytecznej
Zaktualizowana baza danych gruntów
Uwzględnienie wyporu buoyancy'ego w przypadku braku uwzględniania ciężaru własnego
fundamentu
Możliwość uwzględnienia udziału obciążeń pionowych od nadkładu dla ław fundamentowych
Możliwość ignorowania parcia gruntu

Oprócz powyższego wprowadzono wiele innych mniejszych nowości i ulepszeń związanych z modułem
fundamentów. Poniżej znajduje się lista wybranych.

Pomoc online
W nowej wersji modułu będzie łatwiej uzyskać dostęp do aktualnych informacji dzięki nowej pomocy
online.Została ona zaktualizowana i pozwala na łatwe wyszukiwanie.

Szybkie ukrywanie warstw gruntu
Dzięki nowemu przyciskowi na pasku szybkiego sterowania widoku możemy teraz łatwo pokazać/ukryć warstw
gruntu i wody gruntowej.

Wykorzystanie rzeczywistego zbrojenia do obliczeń wysokości użytecznej
Podczas obliczeń, jak również podczas weryfikacji, wysokość użyteczna przekroju fundamentu jest teraz
obliczana biorąc pod uwagę rzeczywistą średnicę zbrojenia.
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Zaktualizowana baza danych gruntów
Istniejąca baza danych gruntów została zaktualizowana. Zmiany obejmują:
 zmiany wartości modułów E, M i Menarda
 zmiany w kolejności gruntów w bazie
 usunięcie podobnych wpisów (np. piaski luźne)
Powyższe zmiany nie mają zastosowania dla gruntów w lokalizacji czeskiej i słowackiej, które mają inną
zawartość.

Uwzględnienie wyporu buoyancy'ego w przypadku braku uwzględniania ciężaru własnego fundamentu
Jeśli fundament jest poniżej poziomu wód gruntowych, wypór jest automatycznie uwzględniany przy określaniu
ciężaru fundamentu. Teraz uwzględnia się również siłę wyporu (do obliczenia zbrojenia), jeśli automatyczne
uwzględnianie ciężaru fundamentu jest dezaktywowane.
Możliwość uwzględnienia udziału obciążeń pionowych od nadkładu dla ław fundamentowych
W oknie dialogowym Profilu gruntu dodana została nowa opcja:Udział oddziaływań pionowych od nadkładu. Ta
nowa opcja jest dostępna tylko dla fundamentów liniowych o zdefiniowanej wartości przesunięcia poziomu gruntu
większej niż 0 (opcja Prawy offset poziomu gruntu).

Nowa opcja jest używana do podejmowania decyzji, czy przyjąć maksymalną lub minimalną wartość naprężeń
od nadkładu (q') do obliczania nośności podłoża.
Maksymalna wartość q' jest wartością obliczoną dla pełnej wysokości zasypki, i w tym wypadku nowy parametr
powinien być równy 100%. Dla minimalnej wartości q' należy wprowadzić wartość 0% – w tym przypadku
mobilizacja gruntu po gónej stronie nie będzie brana pod uwagę, więc nośność podłoża nie będzie rosła.

Możliwość ignorowania parcia gruntu
W zakładce Założenia projektowe/Weryfikacje nośności istnieje nowa opcja ignorowania parcia gruntu przy
obliczaniu nośności podłoża (wynikowa naprężenia początkowego poniżej poziomu fundamentu, wg 9.1.2 z NF
P94-261). Ta nowa opcja jest dostępna tylko w przypadku ustawienia lokalizacji francuskiej.
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Nowe opcje i ulepszenia – Ściana żelbetowa
Wersja 2022 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu ścian. Poniżej znajduje się lista wybranych
nowości i ulepszeń.

Nowe opcje w ustawieniach zbrojenia
Główne cechy i korzyści:
 Znacznie lepsza kontrola nad rzeczywistym zbrojeniem generowanym w ścianach
Dodano kilka nowych opcji do okna dialogowego Założeń zbrojenia, szczególnie w odniesieniu do zbrojenia
poprzecznego, rozszerzając możliwości konfiguracji.

Wybór kierunku prętów zbrojeniowych bliżej powierzchni ściany
Dodano nową opcję określania, czy pionowe czy poziome pręty powinny znajdować się bliżej krawędzi ściany.
Ta nowa opcja nie jest dostępna, jeśli główny typ zbrojenia jest ustawiony na siatki.

Możliwość automatycznego dostosowania średnicy gięcia zbrojenia poprzecznego
Dodano nową opcję, która automatycznie zwiększa średnicę gięcia prętów zbrojeniowych poprzecznych w
przypadku, gdy ustawiony promień gięcia dla danej średnicy pręta zbrojeniowego jest zbyt mały, aby zamknąć
duże średnice prętów głównych.

Efekt automatycznej regulacji średnicy gięcia Wyłączone (po lewej) i włączone (po prawej)

Minimalna ilość zbrojenia poprzecznego
Dodano nowy parametr w celu zdefiniowania minimalnej ilości na metr kwadratowy zbrojenia poprzecznego. Przy
generowaniu prętów poprzecznych uwzględnia się zarówno minimalną wartość wymuszoną, jak i zalecenie z
9.6.4(1) i 9.5.3 z EN 1992-1-1.
Możliwość łączenia tylko prętów zewnętrznych
Dodano nowy parametr do generowania prętów poprzecznych tylko do prętów bliżej krawędzi ściany – albo
pionowe albo poziome.

Efekt wyłączonej (po lewej) i włączonej (po prawej) opcji łączenia tylko zewnętrznych prętów zbrojeniowych
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Możliwość rozszerzania prętów poziomych w węzłach
Dodano nowy parametr, aby ustawić, czy poziome pręty ściany powinny zostać rozszerzone wewnątrz węzłów
(przydatne w przypadku grupy ścian).

Efekt wyłączonej (po lewej) i włączonej (po prawej) opcji
Nowa opcja utrzymania łącznika zabezpieczającego wewnątrz ściany
Dodano nową opcję, aby zachować pionowy rozkład prętów poprzecznych tylko wewnątrz ściany. Jeśli jest
wyłączona, łączniki zabezpieczające są wydłużone ponad ścianę.

Efekt włączonej (po lewej) i wyłączonej (po prawej) opcji

Nowe opcje w oknach dialogowych edycji zbrojenia
Główne cechy i korzyści:

Większe możliwości edycji zbrojenia w ścianach
Dodano kilka nowych opcji do okna dialogowego edycji zbrojenia ścian, rozszerzając możliwości edycji.
Możliwość definiowania rozkładów prętów w ścianach przez rozstawy
W oknie dialogowym edycji zbrojenia definicja prętów poziomych i pionowych jest teraz możliwa nie tylko poprzez
wprowadzenie liczby prętów, ale także poprzez rostaw. W przypadku definiowania rozkładu przez rozstawy,
możliwe jest również podjęcie decyzji, czy pozostała odległość wynikająca z niepełnego podziału jest
równomiernie rozłożona na obu końcach, czy tylko na jednej stronie.

Możliwość edycji gęstości prętów poprzecznych
W nowej wersji modułu ściany żelbetowej liczba prętów poprzecznych jest kontrolowana przez obliczenia przy
użyciu nowej wartości dla minimalnej gęstości prętów na metr kwadratowy. Pręty poprzeczne są generowane
przy użyciu rozstawu prętów podłużnych - na przykład co 2 lub 3 pręt. Ta pozycja prętów poprzecznych jest
kontrowolana przy użyciu nowych parametrów:



Pionowe rozstawy dla poziomych prętów poprzecznych
Poziome rozstawy dla pionowych prętów poprzecznych

Na przykład, jeśli wprowadzona wartość wynosi 1 x s, oznacza to, że pręty poprzeczne będą generowane z tymi
samymi rozstawami co pręty podłużne, a jeśli wartość wynosi 4 x s, oznacza to, że pręty poprzeczne będą
generowane co czwarty pręt podłużny.

57

Możliwość definiowania odsuniecia prętów poprzecznych
W przypadku prętów poprzecznych dostępne są nowe wartości odsunięcia:



Odsunięcie w lewo i prawo dla pionowych prętów poprzecznych
Odsunięcie górne i dolne dla poziomych prętów poprzecznych

Wartości odsunięcia są mierzone na podstawie ekstremó prętów podłużnych.

Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Ulepszenia w definiowaniu otulin
 Możliwość wyłączania pionowych prętów w weryfikacji styku
 Łatwiejsza edycja zbrojenia w ścianach
 Definicja obciążenia powierzchniowego dla grupy ścian z różnymi układami lokalnymi
 Większa możliwość konfigurowania rysunków dla ścian żelbetowych
Oprócz powyższego wprowadzono wiele innych mniejszych nowości i ulepszeń związanych z modułem ścian.
Poniżej znajduje się lista wybranych.

Ulepszenia w definiowaniu otulin
Definicja otulin betonowych ścian została rozszerzona. Teraz, zamiast jednej wspólnej wartości dla wszystkich
ścian, mamy oddzielną definicję otuliny dla krawędzi zewnętrznej, wewnętrznej i wszystkich pozostałych.
Zewnętrzna krawędź to krawędź prawa, w kierunku od węzła startowego do końcowego ściany.

Możliwość wyłączania pionowych prętów w weryfikacji styku
W oknie Założenia projektowe dodano nową opcję do karty Weryfikacja styku:Uwzględnij pręty pionowe w
weryfikacji styku. Ta opcja jest dostępna tylko dla ścian usztywniających. Pozwala na uwzględnienie prętów
pionowych (pionowe pręty w ścianie i usztywnieniach) w weryfikacji ścinania na styku między betonami
układanymi w różnym terminie. Zgodnie z zaleceniami 6.5.2 from EN1992-1-1, pionowe pręty powinny być
uwzględniane tylko, gdy są odpowiednio zakotwione na obu stronach styku ( w sytuacji gdy pręty pionowe
przechodzą ze ściany niższego poziomu). Ta opcja powinna być odznaczona dla ścian powyżej fundamentu, gdy
pręty startowe z fundamentu nie są stosowane.

Ulepszenia drzew zbrojeniowych
Zmodyfikowano drzewo nawigacji w oknie dialogowym do edycji zbrojenia rzeczywistego ścian. Do tej pory
wszystkie informacje o zbrojeniu były wyświetlane według hierarchii Ściana / Element ściany / Typ zbrojenia, co
może powodować problemy podczas edycji parametrów dla wielu ścian. Teraz struktura drzewa jest znacznie
prostsza i bardziej intuicyjna (Typ zbrojenia / Ściana). Ze względu na dziedziczenie parametrów, pozwala na łatwą
modyfikację typu zbrojenia we wszystkich ścianach.
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Możliwość definiowania wartości ujemnych dla obciążeń powierzchniowych
Podczas definiowania obciążenia powierzchniowych na ścianie można teraz wprowadzić wartość ujemną.
Umożliwia to obciążenie z obu stron, ale przede wszystkim prawidłową definicję kierunku (na przykład z zewnątrz)
dla grupy ścian, gdy niektóre z nich są oparte o przeciwne osie lokalne (przeciwległe zwroty osi Z).

Rysunki - Możliwość wyświetlenia tylko jednego pręta z rozkładu
Na liście właściwości widoku ścian dodano dwie nowe opcje, aby dać użytkownikowi możliwość wyświetlania tylko
jednego pręta z rozkładu:



Pokaż tylko jeden pionowy/poziomy pręt
Pokaż tylko jeden pręt poprzeczny z rozkładu

Druga opcja staje się dostępna tylko wtedy, gdy pierwsza jest zaznaczona.
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Nowe opcje i ulepszenia – Połączenia stalowe
Wersja 2022 wprowadza również nowe opcje i ulpeszenia do modułu połączeń stalowych. Poniżej znajduje się
lista wybranych nowości i ulepszeń.

Obliczenia dla obwiedni we wszystkich połączeniach
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość obliczania wszystkich połączeń tylko z kombinacjami spełniających wstępnie zdefiniowane
kryteria obwiedni
 Przyspieszenie czasu obliczania
 Skondensowany rozdział dotyczący kombinacji (raport szczegółowy)
Od wersji 2021.1 połączenie podstawy słupów rurowych można projektować przy użyciu wszystkich kombinacji
lub tworząc obwiednie przy użyciu tych kombinacji. Począwszy od wersji 2022, możliwość ta została rozszerzona
na wszystkie połączenia dostępne w module połączeń stalowych.
Możliwość wyboru sposobu korzystania z kombinacji w obliczeniach jest dostępna w założeniach projektowych:

Wybierając metodę obwiedni, obliczenia będą wykonywane przy użyciu tylko kombinacji, które zapewniają
Max/Min siły wymiarujące, które są ulepszonymi kryteriami filtrowania podobnymi do tych, które Advance Design
wykonywał do wersji 2021.1. Obwiednie, które są obecnie brane pod uwagę w obliczeniach, mogą zostać
uwzględnione w nowym raporcie kombinacji lub w szczegółowych raportach obliczeniowych w rozdziale
dotyczącym kombinacji.

Nowy raport Kombinacje dodany do listy dostępnych raportów dla każdego typu połączenia będzie wyświetlał
tylko rozdział opisu kombinacji obciążeń, który zapewni łatwiejszy i szybszy sposób dostępu do listy obwiedni.

Nowy raport kombinacji dostępy na liście raportów

Dostępne są dwie opcje:Wszystkie oraz Obwiednie.Zaznaczenie wpływa na zachowanie podczas procesu
obliczania w następujący sposób:
Kombinacje = Wszystkie
W przypadku kombinacji ustawionych na "Wszystkie" połączenie stalowe używa wszystkich kombinacji
wygenerowanych do obliczeń połączenia.
Na przykład dla połączenia blachy podstawy słupa rurowego, jak na poniższym rysunku, liczba kombinacji wynosi
181, i wszystkie są używane do obliczeń. Wpływa to na raport (tabela zawierająca listę wszystkich kombinacji jest
długa), ale najważniejsze jest to, że ze względu na liczbę kombinacji czas obliczania jest stosunkowo długi.
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181 automatycznie wygenerowanych kombinacji obciążeń

Kombinacje = Obwiednie
W przypadku kombinacji ustawionych jako obwiednie moduł obliczy połączenie przy użyciu tylko niektórych
kombinacji, które spełniają określone kryteria.
Kryteria używane do wyboru tylko części kombinacji są następujące:











Max(N)/ Min(N) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalną/minimalną siłę osiową (siłę pionową)
na blachę podstawy.
Max(Vy)/ Min(Vy) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalną/minimalną siłę ścinającą (siłę
poziomą) na osi y.
Max(Vz)/ Min(Vz) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalną/minimalną siłę ścinającą (siłę
poprzeczną) na osi z od podstawy słupa.
Max(My)/ Min(My) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny / minimalny moment zginający
wokół osi y.
Max(Mz)/ Min(Mz) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny/ minimalny moment zginający
wokół osi z.
Max(Mt)/ Min(Mt) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny / minimalny moment skręcający.
Max(Vy+Vz) –zapewnia kombinację, która zawiera maksymalną wartość dla sumy sił ścinających w obu
kierunkach: .√𝐕𝐲 𝟐 + 𝐕𝐳 𝟐
Max(My+Mz) – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalną wartość dla sumy momentów gięcia w
obu kierunkach.
Max(My/N) / Min(My/N) - zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny/minimalny stosunek
momentu zginającego wokół osi y, a siłą osiową.
Max (Mz/N) / Min(Mz/N) - zapewnia kombinację, która zawiera maksymalny/minimalny stosunek między
momentem zginającym wokół osi z, a siłą osiową.



Max –(√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒚 ))zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy sił na kierunkach



x i y.
Max –(√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒛 ))zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy sił na kierunkach
x i z.



Max – zapewnia kombinację, która zawiera maksymalną wartość dla sumy sił na kierunkach x, y i
z.(√(𝑭𝟐𝒙 + 𝑭𝟐𝒚 + 𝑭𝟐𝒛 )) –



Max



zginających wokół osi x i y.
Max –(√(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒛 ) )zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy momentów
zginających wokół osi x i z.



Max



zginających wokół osi y i z.
Max – zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy momentów zginających

–( √(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚 ))zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy momentów

–(√(𝑴𝟐𝒚 + 𝑴𝟐𝒛 ) )zapewnia kombinację zawierającą maksymalną wartość dla sumy momentów

wokół osi x, y i z.(√(𝑴𝟐𝒙 + 𝑴𝟐𝒚 + 𝑴𝟐𝒛 )) –
Na podstawie tych kryteriów moduł połączeń stalowych wybiera kombinacje zgodne z co najmniej jednym
kryterium i wykonuje obliczenia projektowe na podstawie wybranych kombinacji.
Co więcej, począwszy od wersji 2022 Advance Design i modułu połączeń, kryteria filtrowania nie są już przesyłane
z Advance Design, ale są wykonywane wewnątrz modułu połączeń.
Czas obliczeń skraca się, a raport jest znacznie bardziej kompaktowy, ponieważ zostaną wyświetlone tylko
wybrane kombinacje.
Na przykład dla połączenia blachy podstawy, jak na poniższym rysunku (więcej przypadków obciążenia niż w
poprzednim przykładzie), liczba kombinacji wynosi 482. Ale tym razem obliczenia są wykonywane za pomocą
"Obwiedni" kombinacji.

482 automatycznie wygenerowane kombinacje obciążenia

Mimo, że istnieje 482 kombinacje, dzięki obwiedniom czas obliczeń jest krótszy niż w poprzednim przykładzie.
Ponadto raport nie ma wielu stron pełnych tabel kombinacyjnych i jest generowany znacznie szybciej. Tabela
opisu kombinacji obciążeń w raporcie zawiera teraz tylko kilka kombinacji, które spełniają jedno lub więcej
kryteriów. Połączenie jest weryfikowane za pomocą tych kombinacji.
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Opis kombinacji obciążeń na podstawie kryteriów

Ulepszenia w imporcie sił z Advance Design
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość wysyłania obwiedni zdefiniowanych przez użytkownika do modułu połączeń
 Możliwość eksportu definicji i wartości sił z kombinacji
W Advance Design użytkownik może wybrać, jakie obciążenia powinny być eksportowane do modułów
wymiarujących, korzystając z opcji dostępnych na karcie Graitec BIM w oknie Ustawienia aplikacji.
Począwszy od wersji 2022, w przypadku gdy model Advance Design zawiera obwiednie zdefiniowane przez
użytkownika, zostaną one wyeksportowane do modułu połączeń stalowych jako typ obwiedni (natywna obwiednia
SGN).

Istnieją różne scenariusze, w zależności od wyboru opcji Zawsze przesyłaj obwiednie zdefiniowane przez
użytkownika do modułów wymiarujących dla połączeń stalowych i obecności obwiedni użytkownika w modelu.

Przypadek 1 – w modelu Advance Design nie utworzono obwiedni zdefiniowanych przez użytkownika
Do modułu połączeń stalowych zostaną wyeksportowane przypadki obciążenia zgodnie z wybranym
scenariuszem z Eksport obciążeń do modułów wymiarujących. W takim przypadku opcja Zawsze
przekazuj obwiednie... nie jest używana (bez względu na to, czy jest wyłączona, czy włączona).
Przypadek 2 – w modelu Advance Design stworzone są obwiednie użytkownika, a opcja Zawsze przekazuj
obwiednie... jest włączona.
Do modułu połączenia stalowe zostaną wyeksportowane tylko obwiednie zdefiniowane przez
użytkownika (jako obwiednie SGN). W związku z tym każda opcja z Eksport obciążeń do modułów... nie
będzie uwzględniana (przypadki obciążeń i kombinacje nie będą przenoszone do połączeń).
Przypadek 3 – w modelu Advance Design stworzone są obwiednie zdefiniowane przez użytkownika, a opcja
Zawsze przekazuj obwiednie... jest wyłączona.
Podobnie jak w pierwszym przypadku, do modułu połączeń stalowych zostaną wyeksportowane
przypadki obciążeń i obciążenia zgodnie z wybranym scenariuszem z Eksport obciążeń do modułów.
Gdy obciążenia są przenoszone zgodnie z wyborem opcji Eksport obciążeń do modułów, mamy trzy możliwości:


Przypadki obciążenia i odpowiadające im schematy/torsory sił wewnętrznych



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


+Siły wewnętrze/torsory z kombinacji
Ta opcja eksportuje przypadki obciążeń z siłami i listą kombinacji generowanych przez Advance Design
oraz wartości w kombinacjach.

Uwaga: Opisane zachowanie zostanie przyjęte, nawet jeśli połączenie jest w grupie lub nie.

Klasyfikacja połączeń i obliczanie sztywności obrotowej
Główne cechy i korzyści:
 Klasyfikacja połączenia zgodnie z §5.2.2.5 EN1993-1-8
 Obliczanie sztywności obrotowej połączenia stalowego na podstawie danych z modelu 3D
 Dostępne w Advance Design i aplikacji samodzielnej
W wersji 2022 modułu połączeń stalowych klasyfikacja połączenia jest dostępna od razu po obliczeniu
Klasyfikacja połączeń jest przeprowadzana zgodnie z §5.2.2.5. EN1993-1-8

Klasyfikacja połączeń według sztywności (połączenie belek)

Klasyfikacja połączeń według sztywności (blacha podstawy)

Uwaga: Warunki te dotyczą połączeń podstawy (słupów dwuteowych i rurowych) i połączeń belek.

Aby uzyskać prawidłową i dokładną klasyfikację połączeń, w oknie dialogowym definicji elementów połączonych
dodano nowe parametry (Typ i Długość), w oknie Klasyfikacja.

Nowe parametry
Te dwa parametry mogą być zdefiniowane przez użytkownika lub mogą być automatycznie przesyłane z Advance
Design.
W Advance Design długości połączonych elementów są pobierane z właściwości połączenia. W zależności od
typu połączenia mogą być dostępne długości jednej lub dwóch połączonych belek.
Użytkownik może użyć automatycznie obliczonej długości elementu, długości w rzucie elementu lub
wprowadzonej wartości. Właściwości wyboczeniowe (typ konstrukcji związany z jej stężeniem) są pobierane z
właściwości elementów prętowych.
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Przeniesione parametry z Advance Design

Po obliczeniu połączenia informacje o sztywności obrotowej i klasyfikacji połączenia są dostępne w panelu
informacyjnym:


sztywność obrotowa jest definiowana jako wartość Sj,ini,



typ konstrukcji:
o Nieprzesuwna
o Przesuwna
o Nieznany



Klasyfikacja:
o Podatne
o Sztywne
o Przegubowe

Informacje te są również dostępne w raporcie, z większą ilością szczegółów, w rozdziale Sztywność obrotowa.

Obliczanie sztywności obrotowej

Połączenie nakładkowe - Torsory dla obu belek
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość importowania do połączenia zakładkowego sił wewnętrznych oddzielnie od obu belek
 Rozważane w obliczeniach różne siły na lewej i prawej belce
W przypadku analizy sejsmicznej, możemy mieć różne siły na lewej i prawej belce, w związku z czym dodano
możliwość definicji różnych zestawów po dwóch stronach. Tak więc od wersji 2022 połączenie zakładkowa ma
niezależną kartę dla każdej belki w oknie dialogowym Definicja obciążeń.
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Okno definicji obciążeń

Obciążenia na każdej belce mogą być zdefiniowane przez użytkownika lub mogą pochodzić z modelu Advance
Design.

Obciążenia z przypadku obciążenia sejsmicznego EX

Oprócz zmiany interfejsu, silnik obliczeniowy został zaktualizowany, aby uwzględnić siły z dwóch belek. Ta
zmiana ma wpływ również na raport połączenia, który został odpowiednio zmieniony i zaktualizowany.

Siły w widoku 3D
Główne cechy i korzyści:
 Bezpośrednie sprawdzenie wartości sił z przypadków obciążeń
 Wyświetlanie lub ukrywanie sił za pomocą jednego kliknięcia
Od wersji 2022 modułu połączeń, siły są widoczne w widoku 3D, oferując możliwość łatwiejszego sprawdzenia
sił wewnętrznych działających w połączeniu.

Siły w widoku 3D

Siły są wyświetlane domyślnie, ale mogą być ukryte i wyświetlane tylko w potrzebie, używając ikony dostępnej w
prawym dolnym rogu widoku. Obok tej ikony dostępna jest rówież rozwijana lista, aby wybrać przypadek
obciążenia, dla którego chcemy wyświetlić siły.
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Siły w widoku 3D włączone/wyłączone
Ikona do wyświetlania jest dostępna we wszystkich widokach 3D, 2D i przekrojach.

Siły w widoku 2D

Ulepszenia rysunków interaktywnych

Główne cechy i korzyści:
 Łatwa modyfikacja wymiarów
 Lepsza jakość i szybsze generowanie widoków
Mechanizm rysunku interaktywnego, który został wprowadzony w poprzedniej wersji, w obecnej 2022 zawiera
nowości i ulepszenia.

Wymiary
Począwszy od wersji 2022, zaimplementowano wymiary nachylone, oferując użytkownikowi większą
elastyczność. Nachylone wymiary mogą być tworzone na rysunkach.

Wymiary nachylone

Ponadto jeśli widok został przeskalowany, wymiary nadal można dodać do tych widoków.
Oprócz dwóch nowości poprawiono wyrównanie wymiarów w widokach dla śrub.

Wyrównane wymiary w widokach ze śrubami
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Kolejna poprawa wymiarów odnosi się do symbolu linii odniesienia i tekstu. Linia odniesienia i tekst są teraz
jednym obiektem i mogą być przenoszone wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne w widoku.

Podcięcia na widokach
Podcięcia wykonane na elementach połączeń są teraz wyświetlane na rysunkach.

Podcięcie w połączeniu

Ulepszenia dotyczące szablonów rysunków
Mechanizm rysunku interaktywnego umożliwia zapisywanie różnych stylów, które można zastosować do nowych
rysunków.
Począwszy od wersji 2022, ładowanie i zastosowanie zapisanego stylu rysowania zostały ulepszone poprzez
zachowanie i zastosowanie wszystkich szczegółów stylu.

Ukrywanie symbolu przekroju
Symbole przekroju można ukryć w widokach, odhaczając symbol przekroju w panelu właściwości widoku.

Ukryj symbole przekroju

Edytowanie nazwy przekroju
Kolejna poprawa jest związana z nazwą przekroju. Po zmianie nowe nazwy przekrojów będą wyświetlane w
widoku bocznym/z góry.

Zmienione nazwy przekrojów
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