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Witamy w Advance Design 2022
GRAITEC z przyjemnością prezentuje najnowszą wersję wiodącego oprogramowania do analizy konstrukcji Advance Design 2022, część pakietu Graitec Advance.
GRAITEC nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej klasy rozwiązań dla swoich cenionych klientów, i obece
wydanie zaktualizowanego produktu w wersji 2022 nie jest wyjątkiem, udowadniając, że jesteśmy liderem w
dostarczaniu rozwiązań zakresu AEC, konstrukcji i projektowania nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Wersja 2022 programu Advance Design jest wzbogacona o szereg fukncji z korzyścią dla końcowego
użytkownika, które oscylują wokół kilku głównych zagadnień:
 Nowe możliwości modelowania - w tym generator obciążeń suwnicowych i przegub nożycowy
 Nowe możliwości dla konstrukcji stalowych - w tym możliwość wymiarowania przekrojów
zimnogiętych według Eurokodu 3 (EN1993-1-3 & EN1993-1-5).



Nowe możliwości dla konstrukcji żelbetowych - w tym nowy moduł stropowy z generacją
rzeczywistego zbrojenia, również z uwzględnieniem metody pasmowej.

Wersja 2022 Advance Design zawiera również wiele ulepszeń i zmian według opinii otrzymanych od tysięcy
użytkowników na całym świecie.
Poniżej znajduje się lista nowych i ulepszonych funkcji z opisami.
Uwaga: Ten dokument nie zawiera szczegółowego opisu ulepszeń i nowych funkcji dla modułów wymiarujących (takich jak
belka, słup, fundamenty, ściany żelbetowe czy połączenia stalowe), jako, że opisano je w osobnym dokumencie Co
nowego.
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Nowe opcje i ulepszenia – Modelowanie i obliczenia
Poniżej znajduje się lista najważniejszych nowych opcji i ulepszeń związanych z modelowaniem i ogólnymi
możliwościami obliczeń.

Ulepszenia dla analizy Pushover
Główne cechy i korzyści:
 Wyznaczanie punktu skuteczności




Możliwość uwzględnienia początkowych obciążeń grawitacyjnych
Możliwość wprowadzania wskaźników dla kryteriów akceptacji

Analiza Pushover, dostępna w Advance Design począwszy od wersji 2021, została ulepszona i rozszerzona o
nowe funkcje.

Wyznaczanie punktu skuteczności
Zasadą metody Pushover jest przyłożenie bocznego obciążenia do konstrukcji w tendencji wzrostowej i
obserwowanie wystąpienia zachowania nieliniowej (w punktach zwanych przegubami plastycznymi) do
ostateczego uzyskania zależności przemieszczeń od siły sejsmicznej.
W każdym kroku metody Pushover, całkowite obciążenie boczne przykładane do konstrukcji (siła sejsmoczna)
jest mierzona i wykreślana w odniesieniu do przemieszczeń węzła kontrolnego (węzeł główny w konstrukcji do
monitorowania przemieszczeń). Wypadkowa krzywa jest nazywana wykresem Pushover lub krzywą nośności
konstrukcji. Ogólnie ujmując, by uzyskać wykres Pushover, konstrukcja jest "popychana" do momentu
uzyskania określonej siły sejsmicznej lub przemieszczenia węzła kontrolnego lub do momentu przejścia
konstrukcji w mechanizm.

Krzywa Pushover reprezentuje nośność konstrukcji na boczne obciążenie i jest odzwierciedleniem jak zachowa
się podczas obciążenia bocznego podczas trzęsienia ziemi. Dla obszarów o konkretnej charakterystyce
sejsmicznej, podczas trzęsienia ziemi, konstrukcja będzie popychana bocznie do uzyskania maksymalnego
przemieszczenia węzła kontrolnego. Punkt na krzywej Pushover o największym przemieszczeniu sejsmicznym
nazywany jest punktem skuteczności. Używając tych informacji zebranych w analizie Pushover, projektant
może sprawdzić stan konstrukcji odpowiadający przemieszczeniom punktu skuteczności i określić lokalizację
przegubów plastycznych i ich stan.
Ogólnie, punkt skuteczności jest punktem równowagi pomiędzy nośnością konstrukcji i obciążeniem
sejsmicznym. Nośność konstrukcji jest prezentowana przez krzywą Pushover (krzywa nośności) i obciążenie
sejsmiczne poprzez przyśpieszenie spektrum odpowiedzi gruntu (krzywa obciążenia). Teoretycznie, punkt
skuteczności to przecięcie między krzywą nośności a krzywą obciążenia. Jednakże, krzywa nośności wyrażana
5

Co nowego Advance Design 2022
jest w formie zależności siły/przemieszczenia a krzywa obciążenia w formie spektrum przyśpieszenia kontra
okres. Znalezienie wspólnego punktu skuteczności jest wymagane by określić te 2 krzywe w tej samej
zależności.
Ta wspólna zależność to ppektrum odpowiedzi Przyśpieszenie-Przmieszczenie (ADRS), w którym spektrum
przyśpieszenia określane jest w odniesieniu do przemieszczeń. Używając charakterystyki modalnej konstrukcji
(np. masy modalnej i współczynnika udziału), spektrum przyśpieszenia i przemieszczenia odpowiadające sile
sejsmicznej i przemieszczeniom węzła kontrolnego krzywej nośności jest obliczane i krzywa spektrum w ADRS
jest uzyskiwana. Używając spektrum przyśpieszenia i odpowiadających okresów krzywej obciążenia,
ekwiwalentne spektrum przemieszczeń możę być obliczone i spektrum obciążenia w ADRS jest uzyskiwane.
Gdy krzywe nośności i obciażenia są wyrażone w ADRS, znalezienie punktu skuteczności jest już proste. W
rzeczywistości, początkowe przyśpieszeniowe spektrum odpowiedzi (krzywa obciążenia) odpowiada sprężystej
konstrukcji z 5% tłumieniem. Gdy pojawiają się odkształcenia plastyczne konstrukcji, zaczyna występować
tłumienie histeretyczne, które zwiększa ogólne tłumienie konstrukcji. Dla obliczeń punktu skuteczności, Eurokod
8 używa metody N2 i propozycji z ATC40 odnośnie Metody Spektrum Nośności (CSM). Advance Design jest
teraz w stanie określić punkt skuteczności obiema tymi metodami.

Wykresy związane z obliczeniami punktu skuteczności zgodnie z EC8 i ATC40

Analiza Pushover uwzględniająca początkowe obciążenia grawitacyjne
Podczas trzęsienia ziemi, obciążenie pionowe grawitacyjne przykładane jest do konstrukcji w dodatku do
bocznych obciążeń sejsmicznych. Advance Design jest teraz w stanie wziąć pod uwagę obecność pionowych
obciążeń grawitacyjnych podczas analizy Pushover. W rzeczywistości obciążenia grawitacyjne można teraz
rozważyć do analizy Pushover przed rozpoczęciem przyrostu obciążeń poziomych. Na każdym etapie
obciążenia w analizie nieliniowej Pushover, siły wewnętrzne w konstrukcji wynikają z zastosowania całych
obciążeń grawitacyjnych (uwzględnione w analizie sejsmicznej) i odpowiadającego kroku sił bocznych.
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W przypadku konstrukcji wspierających pionowe obciążenia grawitacyjne, przemieszczenia boczne na skutek
trzęsienia spowodują mimośród obciążęń pionowych przenoszonych przez słupy wzgłędem podpór (efekt Pdelta) i w ten sposób wygenerują w słupach dodatkowy moment. Uwzględniając początkowe obciążenie
grawitacyjne dla analizy Pushover i aktywując duże przemieszczenia w obliczeniach nieliniowych, Advance
Design może przeprowadzić nieliniową analizę Pushover z uwzględnieniem efektów P-delta.

Wybór przypadku obciążenia początkowego w oknie dialogowym analizy Pushover

Możliwość wprowadzania wskaźników dla kryteriów akceptacji
W okni parametrów przegubów plastycznych możesz teraz podać parametry (współczynniki) użyte do
określenia kryteriów akceptacji. W tym celu został dodany nowy przycisk paramtrów, który otwiera dodatkowe
okno. Okno to jest połączone ze stopniami swobody przegubu plastycznego i może być otwarte niezależnie dla
każdego kierunku.

Dodatkowe właściwości stosunków dla przegubów plastycznych

Dostępność tego przycisku i rodzaj parametrów zależy od typu przegubu - w tym celu zdefiniowano 4 różne typy
okna dialogowego, które jest wybierane automatycznie w zależności od przegubu.
Nowe parametry są określane dla następujących typów przegubów:
 Słupy stalowe FEMA356 dla obrotowych przegubów plastycznych (do definiowania stosunków wg.
FEMA356 tabela 5-6)
 FEMA356 Elementy stalowe do osiowych przegubów plastycznych (do definiowania współczynników
wg. FEMA356 tabela 5-7)
 EC8-3 Elementy stalowe do osiowych przegubów plastycznych (do definiowania współczynników wg.
EC8-3: tabela B.2 i B.3)
 FEMA356 Belki betonowe do giętnych przegubów plastycznych (do definiowania współczynników wg.
FEMA356 tabela 6-7)
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FEMA356 Słupy betonowe do giętnych przegubów plastycznych (do definiowania współczynników
wg.FEMA356 tabela 6-8)

Obciążenia suwnicowe
Główne cechy i korzyści:
 Nowy generator obciążeń ruchomych od suwnic
 Możliwość tworzenia suwnic jedno i dwuszynowych




Możliwość jednoczesnego uwzględniania wielu suwnic
Ręczna i automatyczna generacja obciążeń na kołach, zgodnie z Eurokodem i ASCE

W najnowszej wersji 2022 Advance Design wprowadzono nowy generator obciążeń ruchomych od suwnic.
Służy on generacji obciążeń dla jedno lub dwuszynowych (mostowych) torów suwnicowych, jako zestaw
specjalnych przypadków obciążeń. Obciążenia te są definiowane wzdłuż ścieżki (tor suwnicy), podczas gdy
wartości można zdefiniować ręcznie poprzez przypisanie obciążeń kół lub mogą być generowane
automatycznie, zgodnie ze specyfikacją suwnicy i normą (w tym zasadami zgodnie z EN 1991-3 i ASCE).
Możliwe jest zdefiniowanie i analiza wielu suwnic pracujących jednocześnie, zarówno na tym samym torze jak i
na różnych.

Siły z jednej z pozycji suwnicy mostowej

Cały proces definiowania obciążeń suwnicowych w Advance Design jest podobny do definiowania obciążeń
drogowych i składa się z kilku etapów:
 Definiowanie toru suwnicowego – graficzne tworzenie trasy, po którym obciążenia przemieszczają
się,
 Definiowanie suwnicy – przygotowanie danych o geometrii suwnicy i obciążeniach działających na
kołach,
 Definiowanie rodziny obciążeń suwnicowych – określenie zakresu ruchu suwnic i kroków położenia,
 Generowanie obciążeń suwnicowych - automatyczne generowanie przypadków obciążenia z
indywidualnymi pozycjami sił, w tym generowanie kombinacji położenia dla wielu suwnic i generowanie
obwiedni.

Definiowanie toru suwnicowego
Tor suwnicowy jest ścieżką, po której porusza się suwnica. Definiowana jest w sposó graficzny i może być to tor
jednoszynowy lub dwuszynowy o dwóch równoległych liniach dla suwnic mostowych.

8

Co nowego Advance Design 2022

Tor jednoszynowy

Tor dwuszynowy

Tor suwnicowy zazwyczaj definiowany jest jako pojedynczy segment, ale może również składać się z wielu
odcinków (rysowanych jak polilinia). W celu prawidłowego przyłożenia sił do konstrukcji, tor suwnicowy powinien
być modelowany np. na elemencie liniowym (belka podsuwnicowa). Ponieważ generowane siły mogą być
zorientowane nie tylko pionowo ale również wzdłuż i poprzek toru, układ lokalny elementu, po którym porusza
się suwnica używany jest do określenia kierunku sił.

Definiowanie suwnicy
Suwnicaobiekt przechowuje informacje o geometrii suwnicy i obciążeniach działających na koła Takie
obciążenia są dodawane ręcznie lub automatycznie. Automatyczne generowanie obciążenia odbywa się przy
użyciu przepisów norm europejskich lub amerykańskich/kanadyjskich.
Dodawanie nowej suwnicy można wykonać za pomocą ikony ze wstążki lub poleceniem pod prawym
przyciskiem myszy na uprzednio zdefiniowanym torze suwnicowym.

Obiekt suwnicy ma wiele parametrów zgrupowane w dwóch głównych obszarach:



Dane podstawowe - zawierają informacje geometryczne dotyczące wózka suwnicowego, w tym liczbę
kół, rozstaw kół i odległość do końców wózka od kół skrajnych.
Obciążenia - zawiera informacje do określania sił na kołach; w zależności od wybranej metody
określania sił, mogą one być bezpośrednio wprowadzane jako wartości sił lub na podstawie parametrów
suwnicy.

9

Co nowego Advance Design 2022
Najważniejsze właściwości tej grupy to pierwszy i ostatni parametr.Pierwszy z nich, o nazwie Metoda
wprowadzania służy do wyboru metody definicji siły. Ostatni, o nazwie Obciążenia kół, otwiera okno dialogowe z
ostatecznymi wartościami obciążeń dla każdego koła.

Ilustracja zestawu obciążeń zdefiniowanych dla suwnicy mostowej z 2 osiami kół

Istnieją 4 niezależne metody określania obciążeń:
 Wprowadzanie bezpośrednie
 Oddziaływania suwnicy (EN 1991-3)
 Parametry suwnicy (EN 1991-3)
 Parametry suwnicy (ASCE / NBCC)
W zależności od wybranej metody dostępny jest inny zestaw parametrów do edycji, a także liczba uzyskanych
grup obciążeń.


Wprowadzanie bezpośrednie

Jest to najprostsza metoda, w której bezpośrednio definiuje się siły dla każdego koła ręcznie. Jedynym
dostępnym parametrem jest ten ostatni, który otwiera okno dialogowe do wprowadzania wartości dla
oddzielnie obu szyn. W przypadku suwnic zdefiniowanych na drodze startowej jednoszynowej jest to
jedyna dostępna metoda, a dane są wprowadzane tylko dla jednej szyny.

Ręcznie wprowadzone pionowe i podłużne siły poziome dla 2 kół suwnicy na torze jednoszynowym



Oddziaływania suwnicy (EN 1991-3)

Druga metoda jest tylko nieco bardziej złożona i jest stosowana do automatycznego określania
obciążeń kół na podstawie wprowadzonych obciążeń suwnicowych, stosując zasady Eurokodu EN
1991-3. Po wybraniu tej metody główne dane są wprowadzane za pomocą okna Oddziaływania suwnic
(EN 1991-3), w którym siły są wprowadzane ręcznie dla każdego koła.

Definicja obciążeń koła z poszczególnych elementów zgodnie z normą EN 1991-3
10
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Jednak w przeciwieństwie do metody wprowadzania bezpośredniego, wprowadzone wartości nie są
końcowymi wartościami siły, ale składowymi używanymi do ich obliczania, łącznie z danymi dla:




Obciążeń pionowych: Ciężar własny suwnicy (Qc) i ciężar ładunku (Qh)
Obciążeń podłużnych: Hamowanie suwnicy (HL)
Obciążeń poprzecznych: Hamowanie suwnicy (HT) i ładunku (HT3) oraz ukosowanie (Hs)

Składowe te są łączone ze współczynnikami dynamicznymi i określane się końcowe siły koła. W
przeciwieństwie do wprowadzania bezpośredniego wynik nie jest jednym zestawem obciążeń, ale
kilkoma grupami zestawów obciążenia: grupa SGN 1 do 6, zgodnie z tabelą 2.2 z EN 1991-3.

Końcowe wartości siły można wyświetlić w oknie Obciążenia koła.

Grupy obciążeń na koło obliczone wg. EN 1991-3

Podczas późniejszej generacji przypadków obciążeń siły z każdego kroku są definiowane oddzielnie dla
każdej grupy, więc otrzymujemy 6 oddzielnych zestawów ruchomych obciążeń dla suwnicy. W razie
potrzeby użytkownik może wyłączyć niektóre grupy w oknie Obciążenia kół, tak aby nie były one brane
pod uwagę podczas generowania obciążeń.


Parametry suwnicy (EN 1991-3)

Trzecia metoda określania obciążeń jest stosowana do automatycznego definiowania obciążenia koła
na podstawie wprowadzonych parametrów suwnicy, stosując zasady Eurokodu EN 1991-3. Główną
różnicą w porównaniu z poprzednią metodą jest to, że wartości dla każdego koła nie są wprowadzane,
a podawane są parametry suwnicy. Oprócz współczynników dynamicznych istnieją dwie kategorie
wymaganych danych związanych z suwnicą:



parametry obciążenia, w tym ciężar własny mostu, ciężar własny wózka i udźwig suwnicy
(maksymalne obciążenie podnoszone)
parametry geometryczne i normowe związane z EN 1993-1, w tym długość przęsłą suwnicy,
minimalna odległość wózka, informacje o tym, które koła są napędzane itp.

11

Co nowego Advance Design 2022

Na podstawie wprowadzonych danych składowe obciążenia są automatycznie obliczane i łączone ze
współczynnikami dynamicznymi w celu określenia ostatecznych sił koła. Dane wyjściowe są takie same
jak w przypadku poprzedniej metody – sześć grup zestawów obciążeń (grupa SGN 1 do 6). Końcowe
wartości siły można wyświetlić w oknie Obciążenia koła.


Parametry suwnicy (ACE/NBCC)

Czwarta metoda jest podobna do poprzedniej, więc nie wprowadzamy sił na poszczególnych kołach,
ale takie obciążenia są obliczane automatycznie na podstawie wprowadzonych parametrów suwnicy.
Ale tym razem metoda automatycznego generowania obciążenia opiera się na ogólnej metodzie,
związanej z normami US/CAN (zwłaszcza ASCE).Warto jednak wspomnieć, że podczas gdy niektóre
dane (takie jak współczynnik wpływu pionowego) są specyficzne dla ASCE, reguły generowania
obciążenia są ogólne i są zasadniczo niezależne od wszelkich norm.
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Siły pionowe są definiowane za pomocą jednej z 2 metod:
 Obliczone – w tym przypadku, podobnie jak w przypadku metody Eurokodowej, definiujemy
ciężar własny suwnicy i wózka, a także wartość udźwigu. Ponadto możemy wprowadzić
maksymalną wartość obciążenia koła dostarczoną przez producenta suwnicy i zdecydować,
czy używana jest ta czy obliczona wartość.
 Wprowadzanie bezpośrednie – w tym przypadku zdefiniowane są cztery wartości obciążenia:
maksymalne obciążenie na koło obciążonej suwnicy i wartość towarzyszącą na drugiej szynie,
jak również minimalne obciążenie na koło nieobciążonej suwnicy i wartość towarzyszącą na
drugiej szynie. Wartości te są definiowane bezpośrednio na kołach.
Siły poziome są obliczane przy użyciu procentu siły pionowej, wprowadzonej oddzielnie dla siły
podłużnej i poprzecznej. Możliwe jest wybranie siły pionowej, która ma być użyta do tego celu:
maksymalną siłę na koło, siłę z udźwigu (maksymalne obciążenie wciągnika) samodzielnie lub w
połączeniu z ciężarem wózka lub suwnicy.
Na podstawie wprowadzonych danych ustalane są końcowe siły koła i wartości można przeglądać w
oknie Obciążenia koła.

Grupy obciążeń na koło obliczone zgodnie z ogólną metodą

Podobnie jak w metodzie wg Eurokodu, wynikiem nie jest jeden zestaw obciążeń, ale trzy grupy
zestawów obciążeń:
 Załadowana suwnica - max, w którym obciążenia kół suwnicy uwzględniają jej pełny udźwig,
bez współczynnika uderzenia
 Załadowana suwnica - max (ze współczynnikiem uderzenia), w którym obciążenia kół suwnicy
uwzględniają jej pełny udźwig, ze współczynnikiem uderzenia
 Pusta suwnica, w którym obciążenia kół rozważają pustą suwnicę.

Definiowanie rodziny przypadków obciążenia
Po zdefiniowaniu toru i sił na kołach suwnicy następnym krokiem jest przygotowanie rodziny obciążeń.
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Na liście właściwości rodziny obciążeń suwnicy znajduje się przycisk otwierający okno do przenoszenia
parametrów.

Główne ustawienia to zakres ruchu wózka (domyślnie jest to cała długość toru) oraz długość kroku, a co za tym
idzie liczba kroków.

Definicja parametrów ruchu dla rodziny obciążeń suwnicami

Generowanie obciążeń ruchomych od suwnicy
Generowanie przypadków ruchomych od suwnicy odbywa się automatycznie po użyciu polecenia "Generuj"
dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na rodzinę przypadków obciążeń suwnicy. Po jego
uruchomieniu generowany jest zestaw przypadków obciążeń ruchomych, oddzielnie dla każdej suwnicy i
każdego kroku jej położenia.Zawierają one siły pochodzące od wszystkich kół w danej pozycji.

Generowanie przebiegu i wynik w przypadkach obciążeń dla każdego położenia kół z siłami

Wraz z generowaniem przypadków obciążeń, generowane są również zestawy obwiedni sił dla wszystkich
pozycji sił.
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Ostateczne kombinacje obciążeń są określane przy użyciu typowych przypadków obciążeń (stałych,
użytkowych, wiatrowych...) oraz obwiedni obciążenia suwnicowego.
Chociaż wszystkie powyższe kroki są wykonywane automatycznie podczas generowania obciążeń dla suwnic,
definiowanie ostatecznych kombinacji obciążeń jest wykonywane przez użytkownika. Oczywiście, takie
kombinacje mogą być również generowane automatycznie (przy użyciu macierzy relacji).

Wiele suwnic
W modelu możemy zdefiniować wiele dźwigów pracujących jednocześnie - na tym samym torze lub na wielu
torach.

Definicja parametrów ruchu dla dwóch suwnic na tym samym torze

W przypadku dwóch suwnic na tym samym torze możemy określić, czy suwnice będą pracować na oddzielnych,
czy nakładających się zakresach, biorąc pod uwagę geometrię torów i wózków.

Parametry geometryczne dla dwóch suwnic

W tym przypadku, po wygenerowaniu sił, otrzymujemy taki sam zestaw wyników jak dla pojedynczej suwicy,
tzn. zestaw przypadków obciążeń ruchomych, oddzielnie dla każdej pozycji położenia i dla każdej suwnicy, a
także obwiednie obciążeń suwnicy. Obwiednie są generowane z automatycznie przygotowanych kombinacji
wszystkich możliwych pozycji obciążenia suwnicami. Liczba obwiedni suwnicy jest stała i nie zależy od liczby
kombinacji obciążeń. Z kolei liczba kombinacji wzajemnych pozycji dla suwnic może być duża i zależy od liczby
kroków.
Ostateczna liczba kombinacji pozycji wielu suwnic pracujących na całej długości jednego toru jest mniejsza niż
iloczyn wszystkich pozycji, ponieważ są one automatycznie filtrowane do tych, które są geometrycznie możliwe.
Na przykład, jeśli dwie suwnice pracują na tej samej trasie, to z każdym krokiem pierwszej suwnicy zmniejsza
się odległość operacyjna dla drugiego dźwigu.
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Jedna z kombinacji pozycji 2 suwnic mostowych na tym samym torze
Uwaga: Mimo, że w programie nie ma ograniczeń co do liczby suwnic i liczby zdefiniowanych położeń siły (kroków), należy
zachować umiar, gdyż liczba możliwych kombinacji położeń siły jest iloczynem kroków z każdej suwnicy, więc ich
ostateczna liczba może być zbyt duża do sprawnego przeprowadzenia obliczeń.

Wyniki
Obliczenia statyczne i wyniki dla przypadków kombinacji nie różnią się od innych typów obciążeń, a wyniki
można sprawdzić dla każdego położenia suwnicy oraz dla obwiedni sił od suwnicy. Specyficzny dla suwnic jest
nowy rodzaj graficznej prezentacji wyników - wykres linii wpływu.
Wykres lini wpływu przedstawia graficznie wartość wyniku w danym punkcie dla wszystkich kolejnych położeń
suwnicy. Aby go wyświetlić, należy najpierw zaznaczyć węzeł MES, a następnie wywołać polecenie ze wstążki
menu.

Po otwarciu okna można najpierw wybrać suwnicę i grupę sił, a następnie wybrać wyniki do wyświetlenia. W tej
wersji programu wyniki ograniczone są do przemieszczeń w węźle.
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Przegub nożycowy
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość łączenia stopni swobody pomiędzy elementami liniowymi w punkcie przecięcia




Łatwe definiowanie dzięki automatycznemu wykrywaniu elementów
Możliwość zdefiniowania połączenia stałego, swobodnego lub sprężystego dla każdego stopnia
swobody

Począwszy od wersji Advance Design 2022 dostępny jest nowy typ połączenia: Przegub nożycowy. Jest on
definiowany na punkcie przecięcia elementów liniowych i pozwala na określenie relacji pomiędzy wybranymi
stopniami swobody na elementach liniowych w tym punkcie. Istnieje wiele możliwości zastosowania tego typu
połączenia, a szczególnie przydatne jest ono przy modelowaniu połączeń nożycowych pomiędzy dwoma
elementami liniowymi lub połączenia przegubowego pomiędzy płatwią ciągłą a krokwiami/ryglami dachowymi.
Generowanie nowego połączenia jest bardzo proste - wystarczy wywołać polecenie, dostępne na wstążce w
zakładce Analiza lub Obiekt, a następnie wskazać punkt, w którym ma ono zostać utworzone.

Łącze jest tworzone jako nowy obiekt, który jest widoczny w Przeglądarce projektu i może być przenoszony,
kopiowany lub usuwany tak jak każdy inny typ połączenia.

We właściwościach nowego typu łącza możemy określić jego parametry, począwszy od układu współrzędnych
(globalnego lub lokalnego) użytego do definicji. W przypadku lokalnego układu współrzędnych uwzględniany
jest lokalny układ elementu głównego. Następnie dla każdego stopnia swobody możemy wybrać sposób
połączenia elementów w punkcie: sztywne, sprężyste lub swobodne.

17

Co nowego Advance Design 2022

Połączenie przegubowe pomiędzy dwoma przecinającymi się elementami liniowymi

W dolnej części znajduje się lista powiązanych elementów liniowych - powiązanie jest zdefiniowane pomiędzy
elementami z grupy Główny i elementami z grupy Drugodrzędny. Przykładowo, jeżeli łącze zostanie
zdefiniowane w punkcie przecięcia dwóch ciągłych i przecinających się elementów, jeden z nich zostanie
przypisany do grupy Główny, a drugi do Drugorzędny - w efekcie zamiast sztywnego połączenia w miejscu
przecięcia, każdy ze stopni swobody zostanie połączony osobno za pomocą ustawień z właściwości łącza.

Po lewej stronie - stężenia połączone nowym łącznikiem (przegub nożycowy) - przemieszczenia w tym węźle są równe, ale
nie ma przeniesienia obrotów (momentów) pomiędzy elementami. Po prawej stronie - stężenia bez przegubu (połączenie
sztywne).

Doskonałą cechą nowego typu połączenia jest możliwość automatycznego wyszukiwania elementów liniowych
znajdujących się w zdefiniowanym punkcie i przypisywania ich do osobnych grup. W przypadku, gdy w danym
punkcie znajduje się więcej elementów, w razie potrzeby możemy łatwo edytować zawartość obu grup. Ważne
jest, że nowe połączenie działa zarówno na przecięciu elementów ciągłych, jak i w miejscu styku końców
elementów, co pozwala na dużą elastyczność w modelowaniu.

Połączenie między dwiema parami przecinających się elementów liniowych
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Innym przydatnym aspektem jest to, że nowe połączenie jest zdefiniowane w modelu opisowym, tak więc
łączymy elementy, a nie węzły siatki elementów skończonych. Ułatwia to przygotowanie i modyfikację modelu.
Na przykład podczas kopiowania obiektu Przegub nozycowy do nowej pozycji program automatycznie
przyporządkowuje elementy liniowe, które znajdują się w nowej lokalizacji. Jest to szczególnie przydatne przy
modelowaniu połączeń pomiędzy krokwiami i płatwiami, gdzie musimy zdefiniować wiele połączeń.

Płatwie zamodelowane jako pojedyncze elementy, które pracują jako element ciągły połączony przegubowo z ryglami.
Ponadto zamodelowano swobodne połączenie w celu wyeliminowania wszelkich połączeń pomiędzy płatwią a stężeniem
dachowym w pierwszym jej przęśle.

Możliwość definiowania superelementów dla płyt
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość grupowania płyt stropowych w superelement




Łatwa edycja właściwości dla grupy płyt
Możliwość eksportu do modułu RC Slab (płyta żelbetowa)

Advance Design 2022 wprowadza możliwość definiowania superelementów dla płyt. W ten sposób płyty na tym
samym poziomie, które mają wspólne krawędzie i jednakowo zorientowane osie układów lokalnych mogą być
zgrupowane w jeden superelement.

Tworzenie superelementu dla 5 połączonych płyt

Superelement dla grupy płyt może być użyty do obliczeń projektowych w nowym module RC Slab, gdzie będzie
traktowany jako jedna ciągła płyta. Jest to jednak również przydatne podczas codziennej pracy w Advance
Design, ponieważ zgodnie z domyślnym ustawieniem superelementów, po wybraniu któregokolwiek z
komponentów, automatycznie wybierany jest cały superelement. W ten sposób wszelkie zmiany parametrów,
takich jak materiał, grubość, parametry siatki lub parametry projektowe, są dokonywane dla całego
superelementu.
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Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Oznaczanie superelementów w przeglądarce projektów



Ulepszenia w definicji kombinacji obciążeń

Oprócz tego wprowadzono wiele innych, mniejszych nowości i usprawnień związanych z modelowaniem.
Poniżej znajduje się lista wybranych.

Oznaczanie superelementów w przeglądarce projektów
W celu ułatwienia szybkiego rozpoznania, czy dany element jest częścią superelementu, w Przeglądarce
projektu są one teraz identyfikowane przez numer ID składający się z dwóch części: numer identyfikacyjny
superelementu i numer identyfikacyjny elementu, oddzielone kropką. Ponadto do nazwy takich elementów
dodaje się odpowiedni sufiks z numerem identyfikacyjnym superelementu.

Ulepszenia w definicji kombinacji obciążeń
W oknie Kombinacje wprowadzono kilka drobnych zmian w wyświetlaniu tabeli kombinacji, aby umożliwić
łatwiejsze definiowanie i weryfikowanie kombinacji. Teraz wszystkie pola, które nie zawierają definicji kombinacji
są puste, a dodatkowo kolumny z numerem przypadku obciążenia i odpowiadającym mu współczynnikiem są
wyróżnione kolorem.

Kolejne usprawnienie dotyczy automatycznego generowania kombinacji obciążeń - w przypadku generowania
dużej ilości kombinacji, obecnie wyświetlany jest pasek postępu oraz istnieje możliwość przerwania operacji
poprzez naciśnięcie klawisza End na klawiaturze.
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Nowe opcje i ulepszenia - Rezultaty
Poniżej znajduje się lista głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z wyświetlaniem wyników obliczeń.

Nowe opcje szybkiej zmiany ustawień dla wykresów
Główne cechy i korzyści:
 Szybszy dostęp do konfiguracji wyników graficznych
W celu ułatwienia codziennej pracy podczas przeglądania wyników obliczeń metodą elementów skończonych
poprzez szybki dostęp do często używanych poleceń, do wstążki Wynik dodano dwie nowe ikony:

Przycisk Przypadki obciążeń
otwiera znane okno dialogowe do filtrowania / wyboru przypadków i kombinacji
obciążeń, dla których można wyświetlić wyniki (tzn. jakie przypadki są dostępne na liście wyboru na wstążce dla
każdego typu wyniku).
Przycisk Obwiednie
pozwala na szybkie włączenie wyświetlania obwiedni wyników (min, max, min/max) dla
wybranego zakresu przypadków.

Obie powyższe opcje były już dostępne w oknie konfiguracji wyników, ale dzięki dodaniu ich do wstążki
znacznie zwiększono wygodę i szybkość tych ustawień.

Możliwość zapisania skali kolorów wyników
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość ponownego użycia własnej skali



Zwiększona liczba kolorów skali

W celu łatwego wykorzystania własnej skali kolorystycznej wyników, np. w różnych projektach lub innych typach
wyników w ramach jednego projektu, dodano możliwość zapisania aktualnej definicji ustawień skali do pliku.
Dzięki możliwości wczytania tego pliku można wielokrotnie korzystać z tej samej definicji. Przykładem mogą być
różne zestawy konfiguracji niestandardowych dla wyników procentowych dla wskaźników wytężenia.

21

Co nowego Advance Design 2022

Opcje zapisywania/odczytywania skali kolorów

Proszę zauważyć, że ta konfiguracja może być używana dla różnych typów wyników, o ile używają one tej
samej jednostki. Mimo, że konfiguracja może zostać zapisana dla dowolnego typu skali i zakresu wartości,
ponowne jej użycie dla typów skali "Rozkład liniowy" lub "Histogram" może okazać się niemożliwe, jeśli bieżący
zakres wartości jest mniejszy niż zapisana konfiguracja. W takim przypadku należy przełączyć się naTyp skali
'Rozkład liniowy bez ograniczeń', dla którego nie ma takiego ograniczenia.

Skala 'Rozkład liniowy bez ograniczeń'

Niezależnie od powyższego, w oknie konfiguracji kolorów wprowadzono jeszcze jedno usprawnienie - podczas
prezentacji wyników graficznych z kolorami (np.mapy kolorów, izolinie itp.) możliwe jest teraz zwiększenie liczby
stref kolorów poza dotychczasowy limit 16 kolorów aż do 50.

Mapa z wykorzystaniem skali z 28 kolorami
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Ulepszenia w graficznej prezentacji wyników
Główne cechy i korzyści:
 Zwiększona możliwość graficznej prezentacji wyników dla elementów liniowych



Możliwość wyświetlania wartości wraz z mapami kolorów dla elementów powierzchniowych

Wyświetlanie sił wewnętrznych i wyników obliczeń w kolorach w trybie pełnego kształtu
Począwszy od wersji 2021 w Advance Design możliwe jest prezentowanie deformacji konstrukcji za pomocą
mapy kolorów na pełnym kształcie przekroju. Począwszy od wersji Advance Design 2022 ten rodzaj prezentacji
jest dostępny również dla innych typów wyników, takich jak na przykład siły wewnętrzne MES lub wskaźniki
wytężenia do weryfikacji profili stalowych. Ten typ prezentacji jest dostępny po wybraniu opcji Kolory jako trybu
wyświetlania w oknie dialogowym Ustawienia wyników.

Momenty zginające na konstrukcji stalowej wyświetlane w trybie pełnego kształtu

Decyzja o tym, czy wyniki mają być prezentowane w nowej formie, czy tak jak dotychczas, w kolorach na osiach
elementów, zależy od tego, czy aktywna jest opcja "Wyświetl w pełnym kształcie" dostępna w tym samym oknie
ustawień.

Możliwość wyświetlania wartości wraz z mapami
Podczas graficznej prezentacji wyników dla elementów powierzchniowych (płyty/ściany) można teraz również
aktywować prezentację wartości podczas wyświetlania wyników w postaci kolorowych map (izoregionów).
Pozwala to na jednoczesną prezentację wyników map z wartościami maksymalnymi w każdym elemencie
skończonym.

Kolorowa mapa momentów zginających z wartościami
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Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Nowe kolumny w tabelach raportu sił zredukowanych dla ścian




Naprężenia dla podpór dostępne z wstążki.
Łatwa zmiana rozmiaru czcionek dla wyników graficznych nie znajdujących się na wykresach

Oprócz tego wprowadzono wiele innych, mniejszych nowości i usprawnień związanych z prezentacją wyników.
Poniżej znajduje się lista wybranych.

Nowe kolumny w tabelach raportu sił zredukowanych dla ścian
Aby ułatwić weryfikację sił wypadkowych dla ścian przy użyciu tabel raportów, do tych tabel dodano nowe
kolumny opisujące wartość obliczonego przesunięcia górnego / dolnego (prawego / lewego) od krawędzi
elementu.

Naprężenia dla podpór dostępne z wstążki.
Na liście wyników MES dostępnych dla podpór we wstążce Wyniki można teraz wybrać również naprężenia.
Zmiana ta umożliwia wyświetlanie wyników naprężeń zarówno dla podpór liniowych jak i powierzchniowych.
Należy pamiętać, że aby wyniki były wyświetlane graficznie jednocześnie dla obu typów podpór, powinny one
mieć ustawiony ten sam styl wyświetlania (np. Wartości) w oknie ustawień wyników.
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Łatwa zmiana rozmiaru czcionek dla wyników graficznych nie znajdujących się na wykresach
Łatwa zmiana rozmiaru czcionek dla wyników graficznych nie znajdujących się na wykresach. Pozwala to na
łatwą zmianę rozmiaru innych wyników postprocessingu (jak na przykład wartości na siatce lub wartości na
siatkach).
Ponadto zwiększono rozmiar czcionki w opisie treści widoku, aby opis był bardziej czytelny w dokumentacji i na
monitorach o wyższej rozdzielczości.

Odświeżone okno dialogowe z ustawieniami wyników
Wygląd i zawartość okna dialogowego Ustawienia wyniku zostały nieznacznie zaktualizowane. Jedną z
przydatnych zmian jest zwiększenie pola z listą dostępnych wyników, dzięki czemu łatwiej można zobaczyć
dłuższe opisy.
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Nowe opcje i ulepszenia – Wymiarowanie stali
Poniżej znajduje się lista głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z projektowaniem Stali.

Wymiarowanie elementów zimnogiętych
Główne cechy i korzyści:
 Kształtowniki zimnogięte są już dostępne do projektowania według Eurokodu 3




Szeroki wachlarz przekrojów dostępny w bibliotece
Dokładna analiza prętów z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu i imperfekcji

Advance Design 2022 wprowadza zasady projektowania dla elementów formowanych na zimno, zgodnie z
normą EN1993-1-3.

Profile stalowe zimnogięte powstają w wyniku walcowania lub prasowania cienkich blach stalowych i mają one
zastosowanie zarówno jako główne, jak i drugorzędne elementy nośne. Istnieje wiele możliwości zastosowania
profili stalowych formowanych na zimno, między innymi jako belki okapowe, słupki ścienne, belki stropowe,
rygle ram lub płatwie dachowe.

Typowe formy kształtowników dla elementów formowanych na zimno pokazano na rysunku 1.1 z normy
EN1993-1-3:
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Definicja przekroju
W Advance Design obsługiwane przekroje można znaleźć w bibliotece profili Graitec.
Posiadają one właściwości "Formowany na zimno":

Przekrój Z dostępny w bibliotece profili Graitec

Użytkownik może również zdefiniować inne typy przekrojów, takie jak przekroje C (z lub bez zagięcia półki).
Należy im nadać oznaczenie "Formowane na zimno", aby mogły być zidentyfikowane jako takie.

Kształtownik zimnogięty C z zagięciem półki definiowany przez użytkownika
Uwaga: W przypadku profili zimnogiętych dostępne są ich dwa rodzaje : walcowane na zimno i gięte na zimno. Jedyną
różnicą pomiędzy tymi dwoma typami jest inna metoda określania średniej granicy plastyczności zgodnie z
punktem 3.2.2 normy EN 1993-1-3.

Przekroje zimnogięte są następnie wprowadzane do modelu tak, jak inne typy przekrojów, na przykład płatwie,
słupy lub belki.

Płatwie zdefiniowane jako formowane na zimno kształtowniki Sigma
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Słupki zdefiniowane jako kształtowniki C formowane na zimno

Belki zdefiniowane jako zimnogięte kształtowniki C

Wyboczenie lokalne ścianki przekroju
Podczas prodedury wymiarowania stali, Advance Design najpierw określa klasę przekroju:

Jeżeli przekrój poprzeczny należy do klasy 4, Advance Design określi efektywne szerokości zgodnie z
procedurą podaną w normie EN1993-1-5:
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Na przykład na poniższym przekroju Sigma, w sytuacji czystego zginania, górny pas (poddany ściskaniu) nie był
w pełni efektywny, dlatego niewielka jego część nie może być uwzględniona w obliczeniach:

Efektywny przekrój poprzeczny elementu konstrukcyjnego Sigma przy czystym zginaniu
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Wyboczenie dystorsyjne
Uwzględnia się również wpływ wyboczenia dystorsyjnego (wyboczenie giętne końcowego elementu
usztywniającego) opisanego w § 5.5 normy EN1993-1-3, co prowadzi do zmniejszenia grubości krawędziowego
elementu usztywniającego:

Połączenie wyboczenia ścianki i wyboczenia dystorsyjnego daje w efekcie efektywny przekrój poprzeczny, który
należy uwzględnić w projekcie.
Na kształtowniku zimnogiętym C poniżej, przy czystym ściskaniu:
 Segmenty zaznaczone na czarno to te, które zachowały początkową grubość rdzenia stalowego (w tym
przykładzie 0,96 mm)
 Segmenty w kolorze czerwonym są segmentami, na które wpływ miało wyboczenie lokalne ścianki
przekroju. Są one nieefektywne.
 Segmenty zaznaczone na niebiesko to segmenty narażone wyboczenie dystorsyjne. Mają one
zmniejszoną grubość (w tym przykładzie 0,64 mm)

Ceownik czterogiety (pow. brutto)

Ceownik czterogięty (efektywny przekrój przy
czystym ściskaniu)

Ustawienia projektowe
Ponieważ większość kształtowników formowanych na zimno jest asymetryczna i poddawana obciążeniu
mimośrodowemu, prawidłowe zaprojektowanie elementu konstrukcyjnego można osiągnąć jedynie poprzez
uwzględnienie wpływu skręcania, jak podkreślono w §6.1.6 normy EN1993-1-3:
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Przekrój Sigma z obciążeniem mimośrodowym w stosunku do środka ścinania

W programie Advance Design efekty skręcania i spaczenia, jak również efekty odkształconej geometrii (efekty
drugiego rzędu) są odpowiednio uwzględniane poprzez aktywację funkcji Advanced Stability:

Okno dialogowe 'Analiza skręcania skrępowanego...' daje również dostęp do szerokich możliwości.
Zakładka Sprężystość węzłowa umożliwia użytkownikom dodawanie utwierdzeń lokalnych, takich jak pręty
stężające lub utwierdzenia przeciwskrętne:

Pręt stężeniowy wprowadzony jako podparcie punktowe Ty dla płatwi zimnogiętej
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Zakładka Pokrycie pozwala użytkownikowi na wprowadzenie więzów liniowych wzdłuż elementu
konstrukcyjnego. W tym miejscu użytkownik ma możliwość wprowadzenia sztywności obrotowej zapewnianej
przez blachę trapezową na płatwi zimnogiętej:

W tym miejscu można również określić sztywność ścinania blachy trapezowej:

Zakładka Imperfekcje pozwala użytkownikom zdefiniować deformację, która ma być wprowadzona jako lokalna
imperfekcja wzdłuż pręta. Kształt deformacji opiera się na dominującej postaci własnej. Współczynnik skali jest
następnie stosowany do formy własnej, aby przekształcić ją w deformację.
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Współczynnik skali zależy od krzywej wyboczeniowej, która różni się w zależności od typu przekroju
poprzecznego:

Dla projektowania płatwi, §10.1.4.2 zaleca stosowanie krzywej wyboczeniowej b w celu uwzględnienia
niestateczności wolnej półki:

Współczynnik skali względem każdej krzywej wyboczeniowej jest następnie zdefiniowany w tabeli 5.1 z
EN1993-1-1:
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Ostatecznie, zakładka odsunięcie obciążenia pozwala użytkownikowi zdefiniować pozycję przyłożonej siły, z
uwagi, że może to zwiększyć lub zmniejszyć efekty skrętne.

Wyniki wymiarowania
Po obliczeniach, rezultaty wymiarowania mogą być wyświetlone graficznie:

Wytężenie w stanie SGN wzdłuż płatwi o profilu Sigma

Ugięcia w stanie SGU dla płatwi Sigma

Wyniki wymiarowania są ponadto dostępne w wynikach dla profilu.Zakładka Ugięcie porównuje rzeczywiste
ugięcie elementu w kombinacjach SGU z ugięciem granicznym określonym przez użytkownika:
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Jak wspomniano w §7.1(2) z EN1993-1-3, ugięcie powinno być sprawdzone bazując na przekroju efektywnym:

Zakładka nośność zimnogiętych pokaże współczynniki wytężenia w kombinacjach SGN:

Wytężenie (wersja uproszczona)

Wytężenie (wersja szczegółowa)

Należy zauważyć, że karta Stateczność jest wyszarzona, ponieważ stateczność elementów jest uwzględniana
w analizie drugorzędowej z imperfekcjami wstępnymi, przeprowadzonej w Analizie skręcania skrępowanego.
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Ulepszenia związane z połączeniami ogólnymi
Główne cechy i korzyści:
 Automatyczne generowanie wielu połączeń ogólnych na wybranych



Możliwość edycji połączeń ogólnych

Automatyczne generowanie wielu połączeń ogólnych na wybranych
Podczas definiowania połączeń ogólnych na wybranych (za pomocą polecenia z menu pod prawym przyciskiem
myszy Połączenia/Połączenia na wybranych/Połączenia ogólne) połączenia są teraz generowane oddzielnie dla
każdego węzła/przecięcia wybranych elementów liniowych. Obejmuje to również wybór podpór punktowych,
ponieważ teraz połączenia ogólne mogą być generowane również między podporami a elementami liniowymi.
To uaktualnienie znacznie zwiększa szybkość definiowania połączeń ogólnych na konstrukcji.

Możliwość edycji połączeń ogólnych
Jedną z nowości dotyczących połączeń ogólnych jest możliwość sprawdzenia dla jakich elementów jest
zdefiniowane, a także możliwość ich edycji. W tym celu do listy właściwości połączeń ogólnych dodano nową
właściwość z listą identyfikatorów połączonych elementów. Liczby na liście są poprzedzone prefiksem
opisującym typ elementu połączenia: EL dla elementów liniowych, SZT dla sztywnych podpór punktowych, SPR
dla sprężystych podpór i RS dla podpór jednostronnych ściskanie/rozciąganie.

Aby zmodyfikować aktualnie wybrane połączenie, użyj przycisku znajdującego się w wierszu z identyfikatorami,
który otworzy okno umożliwiające wybranie jednego z 4 trybów edycji:
 Dodawanie nowego obiektu do połączenia
 Usuwanie obiektu z połączenia
 Nadpisanie wszystkich obiektów
 Zastępowanie zaznaczonego obiektu (na liście właściwości) nowym
Wszystkie zmiany są wprowadzane po zamknięciu okna edycji za pomocą zaznaczenia graficznego w widoku
modelu.
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Modelowanie połączenia na blachę ścinaną
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość modelowania połączenia na blachy ścinane
Advance Design 2022 umożliwia definiowanie połączeń na blachy ścinane.Nowe połączenia są tworzone przy
użyciu czterech nowych poleceń, które można znaleźć na panelu Połączenia na wstążce Obiekty.

Nowe polecenia do tworzenia połączeń na blachy ścinane

Mogą być używane do modelowania przegubowych połączeń na blachy ścinane w następujących
konfiguracjach:






Belka do środnika belki
Dwie belki do środnika belki
Belka do półki słupa
Belka do środnika słupa
Dwie belki do środnika słupa

Właściwość połączenia przegubowego belek do środnika słupa na blachy ścinane
Uwaga: Te typy połączeń nie mogą być jeszcze obliczane w tej wersji przy użyciu modułu wymiarującego dla połączeń
stalowych.
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Ulepszenia w eksporcie obciążeń do modułu połączeń stalowych
Główne cechy i korzyści:




Możliwość wysyłania obwiedni zdefiniowanych przez użytkownika do modułu wymiarującego
połączenia stalowe.
Możliwość eksportu definicji i wartości sił z kombinacji

W najnowszej wersji Advance Design wprowadzono kilka ulepszeń związanych z eksportem sił wewnętrznych
do modułu wymiarującego połączeń stalowych. Główne zmiany to możliwość eksportowania sił wewnętrznych z
określonych przez użytkownika obwiedni przypadków obciążeń oraz możliwość eksportowania definicji i
wartości sił z kombinacji.
Wraz z powyższym zmodyfikowano scenariusze eksportowania sił wewnętrznych do modułu połączeń
stalowych. W zależności od wybranej opcji eksportu znajdujących się w oknie Opcje programu na karcie Graitec
BIM oraz tego, czy obwiednie zostały zdefiniowane w modelu, mamy trzy scenariusze:
1. Odznaczona opcja "Zawsze przesyłaj obwiednie zdefiniowane przez użytkownika do modułów
wymiarujących dla połączeń stalowych".’ W tym przypadku siły wewnętrzne są przenoszone do
modułu zgodnie z ustawieniem opcji "Eksport obciążeń do modułów wymiarujących", tj. siły z
poszczególnych przypadków obciążeń bez definicji kombinacji lub z definicją kombinacji albo siły
wewnętrzne z kombinacji. W tym scenariuszu nie ma znaczenia, czy obwiednie użytkownika są
zdefiniowane w modelu.

2. Opcja zaznaczona opcja "Zawsze przesyłaj obwiednie zdefiniowane przez użytkownika do modułów
wymiarujących dla połączeń stalowych", ale w modelu nie zdefiniowano obwiedni użytkownika. Siły
są eksportowane tak samo, jak w powyższym scenariuszu, a opcja "Obwiednie" jest ustawiona w
module połączeń stalowych. W takim przypadku moduł połączenia automatycznie generuje obwiednie
na podstawie importowanych przypadków obciążenia.

3. Zaznaczona opcja "Zawsze przesyłaj obwiednie zdefiniowane przez użytkownika do modułów
wymiarujących dla połączeń stalowych" i obwiednie użytkownika są zdefiniowane w modelu. W tym
przypadku obwiednie są importowane do modułu połączeń jako obwiednie SGN i nie są importowane
żadne przypadki obciążeń ani kombinacje. Oznacza to również, że nie ma potrzeby generowania
kombinacji obciążeń w module połączeń.
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Obwiednie użytkownika dla połączeń stalowych

Dodatkowe wytężenia dla wyników wytrzymałości
Główne cechy i korzyści:
 Większa kontrola nad analizą wytrzymałości dzięki bardziej szczegółowym wynikom
W wersji Advance Design 2022 trwa proces ujawniania większej liczby szczegółów na temat wyników analizy
profili stalowych. Dzięki temu na liście wyników graficznych dostępnych jest kilka dodatkowych wyników do
analizy wytrzymałości na podstawie bieżących weryfikacji interakcyjnych sił.

Uwaga: Podobnie jak w przypadku wielu innych wyników graficznych, nie wszystkie mogą mieć dostępne wyniki. Wiele
czynników dla danej weryfikacji wpływa na dostępność wyników, w tym typ profilu, zastosowane parametry, sposób
pracy przekroju i norma projektowa.
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Transfer danych z modelu niezbędnych do określenia sztywności obrotowej połączeń
stalowych
Główne cechy i korzyści:
 Obliczanie sztywności obrotowej połączenia stalowego na podstawie danych z modelu MES
W najnowszej wersji Advance Design podczas eksportowania danych połączenia stalowego do modułu
połączeń podano dodatkowe informacje wymagane do określenia sztywności obrotowej połączenia: długości
połączonych elementów i typ usztywnienia elementu. Obie wartości są automatycznie przenoszone z modelu
Advance Design, więc użytkownik nie musi wprowadzać ich dodatkowo podczas analizy połączenia.
Długości połączonych elementów są pobierane z właściwości połączenia. W zależności od typu połączenia
mogą być dostępne długości jednego lub dwóch połączonych belek. Użytkownik może użyć automatycznie
obliczonej długości elementu, długości w rzucie elementu lub wprowadzonej wartości.

Dane usztywnienia są pobierane z właściwości stalowych elementów liniowych. W tym celu dane wejściowe
usztywnień zostały uproszczone - zamiast poprzedniego ustawienia globalnego (w oknie dialogowym Założenia
dla stali) i ustawień elementów w oknie Długość wyboczeniowa, ustawienia usztywienia w obu kierunkach są
teraz dostępne bezpośrednio z właściwości elementu stalowego w grupie Wyboczenie.

Program automatycznie wybiera wymagane wartości (na przykład, z której płaszczyzny odczytywać dane do
usztywnienia) w zależności od typu połączenia.
Transfer danych w celu określenia sztywności obrotowej jest również możliwy dla grupy połączeń. W tym celu
sposób tworzenia grupy został nieznacznie zmodyfikowany - do wszystkich połączeń dodanych do grupy
ustawiane są te same parametry (długości i parametry usztywnienia) jak dla połączenia głównego (pierwsze
połączenie dodane do grupy).

Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość wyświetlania współczynnika obciążenia krytycznego na podstawie Analizy skręcania
skrępowanego.
 Ulepszenia obliczeń stateczności zgodnie z metodą 2 (załącznik B do EN 1993-1-1)
 Ujednolicenie jednostek dla wytężeń
 Nowe typy więzów w oknie dialogowym analizy skręcania skrępowanego
Oprócz powyższych wprowadzono wiele innych mniejszych nowości i ulepszeń związanych z wymiarowaniem
stali. Poniżej znajduje się lista wybranych.
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Możliwość wyświetlania współczynnika obciążenia krytycznego
Na liście wyników dostępnych dla analizy skręcania skrępowanego dostępny jest współczynnik obciążenia
krytycznego ácr.

Ulepszenia obliczeń stateczności zgodnie z metodą 2 (załącznik B do EN 1993-1-1)
W przypadku obliczeń wyboczenia zgodnie z EN 1993-1-1 wprowadzono kilka ulepszeń i korekt w procedurach
obliczania współczynników Cmy/Cmz/CmLT zgodnie z tabelą B.3 załącznika B. Współczynniki te są
wykorzystywane do określenia interakcji przy użyciu metody 2 (stosowanej przez niektóre załączniki krajowe, w
tym Polskę i Republikę Czeską). Zmiany obejmowały sposób interpretacji wykresu momentu zginającego oraz
uwzględnienie formy wyboczenia w elemencie. Ponadto informacja czy element jest usztywniony lub nie w
danym kierunku, są teraz pobierane bezpośrednio z właściwości elementu stalowego z grupy Wyboczenie.

Ujednolicenie jednostek dla wytężeń
Jednostka używana podczas wyświetlania wartości współczynnika wytężenia przy weryfikacji prętów stalowych
została zunifikowana. Teraz wszystkie wartości współczynnika wytężenia są wyświetlane przy użyciu %.

Nowe typy więzów w oknie dialogowym analizy skręcania skrępowanego
W oknie dialogowym Analiza skręcania skrępowanego dodano dwa nowe więzy "Ty + Rx" i "Ty" dla określenia
stopni swobody na końcach elementu. Jest to szczególnie przydatne do szybkiej definicji wpływu tężeników na
płatwi (gdzie zwykle blokujemy przesuw w lokalnym kierunku Y i obrót wokół X).
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Przenoszenie sił modułu połączeń stalowych z 2 belek dla połączenia nakładkowego
Gdy siły wewnętrzne połączenia nakładkowe są przenoszone do modułu połączeń stalowych, siły są teraz
przenoszone niezależnie dla obu belek, co może być przydatne w niektórych przypadkach, gdy siły z jakiegoś
powodu nie są równe.

Połączenie nakładkowe w module z siłami zaimportowanymi z obu belek
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Nowe opcje i ulepszenia – Konstrukcje żelbetowe
Poniżej znajduje się lista głównych nowych opcji i ulepszeń związanych z projektowaniem konstrukcji
żelbetowych

Nowy moduł płyt stropowych w Advance Design
Główne cechy i korzyści:
 Możliwość obliczenia zbrojenia teoretycznego metodą pasmową




Możliwość wygenerowania rzeczywistego zbrojenia płyt
Możliwość generowania rysunków zbrojeniowych

Począwszy od Advance Design 2022 możliwe jest otwieranie płyt żelbetowym w nowym module płyty, w
środowisku Advance Design. Głównymi cechami pierwszej wersji modułu są możliwość obliczenia zbrojenia
teoretycznego metodą pasmową, możliwość wygenerowania rzeczywistego zbrojenia opartego na zbrojeniu
teoretycznym oraz możliwość stworzenia dokumentacji rysunkowej.

Scenariusze robocze
W bieżącej wersji programu możemy użyć dwóch scenariuszy dotyczące korzystania z modułu płyt 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 powierzchniach zbrojenia teoretycznego są przekazywane
do modułu płyt. Następnym krokiem jest określenie rzeczywistego zbrojenia (rozmieszczenie prętów
i/lub siatek zbrojenia), a następnie przygotowanie rysunku.

Modelowanie

Wyniki MES

Zbrojenie
teoretyczne

Zbrojenie
rzeczywiste

Rysunki
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Scenariusz 2 - Obliczanie teoretycznego i generowanie 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 płyt. Następnie w module płyty teoretyczne
zbrojenie oblicza się metodą pasmową. Kolejne kroki są jak w poprzednim scenariuszu, w tym
generowanie rzeczywistego zbrojenia i rysunków.

Modelowanie

Wyniki MES

Zbrojenie
teoretyczne

Zbrojenie
rzeczywiste

Rysunki

Wybór scenariusza (w rzeczywistości sposób ustawienia zbrojenia) zależy od użytkownika i można go zmienić
w ustawieniach modułu płytowego. Jednakże w przypadku, gdy teoretyczne zbrojenie nie zostało obliczone
wcześniej w modelu MES, tylko drugi scenariusz pozwala na uzyskanie zbrojenia teoretycznego opartego na
siłach wewnętrznych.

Model geometryczny
Proces przesyłania danych do modułu płyty jest taki sam jak w przypadku pozostałych elementów modułu, jak
słupy, belki itp. W przypadku płyt modelowanych do obliczeń MES jako zestawu oddzielnych obiektów, 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, geometria płyty i elementów podpierających tj. belek, słupów, ścian jest taka sama
jak w modelu MES. Ponieważ jednak model analityczny do obliczeń MES może nieznacznie różnić się od
rzeczywistej geometrii (uproszczenia), płyta żelbetowa oferuje kilka opcji regulacji importowanego modelu, w
tym zewnętrzny kontur płyty.

Dane geometrii importowanej płyty
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Wraz z geometrią cały zestaw informacji jest przesyłany do modułu, w tym siły wewnętrzne, parametry
materiału i parametry zbrojenia. Wszystkie te dane można przeglądać, a większość z nich może być
modyfikowana.

Generowanie zbrojenia rzeczywistego (scenariusz 1)
W przypadku importu powierzchni teoretycznego zbrojenia możemy natychmiast rozpocząć generowanie
zbrojenia rzeczywistego. W takim przypadku metoda generacji zbrojenia musi być ustawiona na "Według
wyników MES".

Program oferuje dwie metody generowania zbrojenia - automatyczne lub ręczne.
W metodzie automatycznej strefy zbrojenia i ich parametry są ustalane automatycznie zgodnie ze wstępnie
zdefiniowanymi ustawieniami. Ustawienia te obejmują między innymi możliwość wyboru rodzaju zbrojenia (pręty
lub siatki), liczbę i parametry warstw zbrojenia, a także zakres dostępnych średnic prętów i odstępów oraz
parametry zakotwienia.
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Automatyczna definicja stref

Metodą ręczną użytkownik określa położenie stref zbrojenia i ich parametry oddzielnie dla zbrojenia górnego i
dolnego. W takim przypadku program może dynamicznie wskazać różnicę między wymaganym zbrojeniem, a
tym zdefiniowanym przez użytkownika, ułatwiając proces tworzenia zbrojenia.
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Ręczna definicja stref

Warto wspomnieć, że możliwe jest połączenie obu metod - na przykład w celu automatycznego zdefiniowania
jednolitej siatki prętowej na całej powierzchni do pewnego procentu powierzchni zbrojenia, podczas gdy w
strefach wymagających dodatkowego zbrojenia użytkownik może ręcznie zdefiniować strefy lokalne.
Użytkownik ma również pełną kontrolę nad wygenerowanymi strefami i może wprowadzać zmiany w ich
parametrach (takich jak użyte średnice, rozstawy, odsunięcia boczne), a także zakres strefy.

Metoda pasmowa (scenariusz 2)
Metoda pasmowa służy do określenia zbrojenia teoretycznego na podstawie sił wewnętrznych. Jest to metoda
wielostopniowa, która w pierwszym kroku polega na teoretycznym podziale płyty na kilka pasm. Następnie dla
każdego z nich oddzielnie całkowane 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.

Wyniki MES prezentowane na kolorowych mapach
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Zintegrowane (całkowane) siły MES prezentowane na pasmach

Chociaż metoda pasmowa może być stosowana do dowolnej geometrii płyty, jest szczególnie odpowiednia do
regularnego układu konstrukcyjnego. W tym przypadku zamiast ręcznej definicji pasm można użyć
automatycznego generatora, który generuje pasma podporowe i przęsłowe automatycznie w obu kierunkach
jednym przyciskiem.
Po obliczeniach zbrojenia użytkownik ma 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
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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

Automatycznie wygenerowane zbrojenie górne

Dokumentacja i rysunki
Niezależnie od używanego scenariusza, po określeniu rzeczywistego zbrojenia jest 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 z obiema warstwami zbrojenia w tym samym
czasie. Można również wpływać na wiele innych parametrów, takich jak liczba elementów, typy opisów, skala i
inne.
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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), dodanie zestawień
zbrojenia lub siatek i zapisywane w formacie DWG.
W przypadku zbrojenia siatkami możliwe jest wygenerowanie oddzielnej tabeli z graficzną reprezentacją cięć
siatek.

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 obrazy zdefiniowanych pasm. Ponadto
można wygenerować oddzielne raporty ze szczegółami dla każdego pasma.
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Raport dla płyty (metoda pasmowa)

Przenoszenie superelementów belek do modułu wymiarującego
Główne cechy i korzyści:
 Wymiarowanie belki wieloprzęsłowej modelowanej przez belki jednoprzęsłowe
Począwszy od wersji 2022 Advance Design, możliwe jest przeniesienie wieloprzęsłowej belki żelbetowej,
składającej się z pojedynczych segmentów, do modułu wymiarującego. W tym celu konieczne jest stworzenie
superelementu z tych segmentów.

Ciągła belka z pojedynczych przęseł modelowana jako superelement.

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

Belka ciągła otwarta i zwymiarowana w module wymiarującym
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Ulepszenia w zakresie transferu obciążeń do modułów wymiarujących
Główne cechy i korzyści:
 Przenoszenie wartości z kombinacji obciążeń



Przenoszenie wartości z przypadków nieliniowych

Aby usprawnić przesyłanie informacji związanych z obciążeniem z modelu do modułów wymiarujących, do listy
opcji (dostępnych w oknie ustawień programu, na karcie Graitec BIM) dodano nowy wybór:


+ Sił wewnętrzne/torsory z kombinacji

Ta opcja uzupełnia istniejące możliwości eksportu i jest używana do przekazania wartości siły wewnętrznych
bezpośrednio z kombinacji, w tym również nieliniowych.
Daje nam to trzy scenariusze pracy:






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.
Druga opcja oznacza, że  definicje przypadków obciążeń przenoszone są wraz z wynikami analizy
dla każdego przypadku osobno, ale razem z listą zdefiniowanych kombinacji.Ten scenariusz pozwala
wykorzystać kombinacje zdefiniowane przez użytkownika i gwarantuje identyczną listę kombinacji jak w
modelu.
Trzecia (nowa) opcja oznacza  definicje przypadków obciążeń są przenoszone z listą kombinacji, ale
również z wynikami w każdej poszczególnej kombinacji liniowej lub nieliniowej.

Ta nowa opcja jest szczególnie przydatna, gdy użytkownik chciałby przeprowadzić obliczenia na wynikach z
kombinacji nieliniowych, gdzie zwykła superpozycja wyników z przypadków nie ma zastosowania. W efekcie
otrzymujemy siły wewnętrzne indywidualnie dla każdej kombinacji do użycia w module wymiarującycm. W
przypadku, gdy analiza nieliniowa została przeprowadzona tylko dla niektórych kombinacji, w oknie Obciążenia i
kombinacje można zobaczyć, które kombinacje są analizowane nieliniowo.
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Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:




Bardziej szczegółowa weryfikacja słupów żelbetowych ze zbrojeniem wymuszonym przez
użytkownika
Szybsze otwieranie modułów wymiarujących

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

Bardziej szczegółowa weryfikacja słupów żelbetowych ze zbrojeniem wymuszonym przez
użytkownika
Nowy scenariusz używany jest, gdy zbrojenie rzeczywiste słupa żelbetowego jest wymuszone (poprzez
włączenie opcji Wartości wymuszone w oknie zbrojenia) przy włączonej opcji Zbrojenia rzeczywistego belek i
słupów (dostępnej w zakładce Sekwencja obliczeń dla Założeń żelbetu). W tym przypadku obliczenia
wykorzystują procedurę weryfikacji, w której wysokość efektywna jest obliczana zgodnie z narzuconym
zbrojeniem rzeczywistym, jak również momenty drugiego rzędu są obliczane przy rzeczywistej sztywności.
Dzięki temu przeprowadza się dokładniejszą weryfikację za pomocą krzywych interakcji.

Szybsze otwieranie modułów wymiarujących
W celu zwiększenia komfortu pracy podczas projektowania elementów za pomocą modułów, po pierwszym
uruchomieniu modułu (co zawsze trwa kilka sekund) każde użycie modułu dla kolejnych elementów jest teraz
bardzo szybkie ze względu na fakt, że procesy są teraz przechowywane w pamięci. Każde ponowne
uruchomienie obliczeń MES zwalnia pamięć w celu zwiększenia wydajności obliczeń.

Główne ulepszenia dla konstrukcji żelbetowych
W najnowszej wersji Advance Design wprowadzono wiele nowości i ulepszeń do modułów wymiarowania
żelbetu.Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć w osobnym dokumencie związanym wyłącznie
z nowościami w modułach wymiarujących Advance Design 2022. Poniżej znajdziesz tylko krótkie informacje o
wybranych zmianach.
Główne cechy i korzyści:
 Łatwa weryfikacja dzięki przywracaniu zbrojenia







Kolejny krok do ujednolicenia wszystkich okien dialogowych
Łatwa konfiguracja i definiowanie strzemion wielociętych w belkach żelbetowych
Łatwa konfiguracja i definiowanie prętów poprzecznych w słupach żelbetowych
Ulepszenia optymalizacji fundamentów
Zestawienia siatek zbrojeniowych

Przywracanie 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.
Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić nośność istniejącej belki żelbetowej ze znanym zbrojeniem dla nowego
obciążenia, w pierwszym kroku można zamodelować belkę i wygenerować zbrojenie poprzez obliczenie i/lub
ręczną modyfikację. Następnie możemy wprowadzić zmiany w obciążeniu, co sprawi, że dane staną się
nieaktualne, a zbrojenie zostanie automatycznie usunięte. Teraz możesz użyć nowego polecenia Przywróć
zbrojenie, aby przywrócić wcześniej wygenerowane zbrojenie i rozpocząć weryfikację elementu za pomocą
polecenia Sprawdź zbrojenie.
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Kolejny krok do ujednolicenia wszystkich okien dialogowych
Wiele różnych okien 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: Parametrów
zbrojenia belki, Ustawienia wyświetlania, Ustawienia raportu, Ustawienia szczegółów gięcia czy Ustawienia
projektu. Zmiany obejmowały również scalanie niektórych okien - na przykład Ograniczeia zbrojenia dla belki są
teraz częścią okna ustawień Parametrów zbrojenia, a okna widoczności, koloru i adnotacji zostały połączone w
jeden dialog Ustawienia wyświetlania.

W przypadku okna Ustawienia projektu zmiana polegała również na oddzieleniu parametrów ustawień
oddzielnie elementu, projektu i użytkownika, co znacznie ułatwi prawidłowe generowanie dokumentacji.

Łatwa konfiguracja i definiowanie strzemion wielociętych w belkach żelbetowych
W najnowszej wersji programu sposób wprowadzania danych, a zwłaszcza edycji zbrojenia poprzecznego z
użyciem strzemion wielociętych został zmodyfikowany tak, aby użytkownik mógł zdecydować o ustawieniach w
łatwy i przejrzysty sposób.
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Łatwa konfiguracja i definiowanie prętów poprzecznych w słupach żelbetowych
Okno edycji zbrojeniapoprzecznego słupa zostało znacząco zmodyfikowane w celu ułatwienia edycji lub definicji
zbrojenia. Ze względu na wstępnie zdefiniowane ustawienia i tabelę, wprowadzanie i edytowanie jest znacznie
łatwiejsze i intuicyjne.

Ulepszenia optymalizacji fundamentów
W parametrach geometrii fundamentu wprowadzono szereg nowych ustawień w celu sterowania
ograniczeniami wymiarów podczas optymalizacji. Między innymi teraz możliwe jest kontrolowanie wysokości, a
także limitów wymiarów fundamentu do wartości maksymalnych.
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Zestawienia siatek zbrojeniowych
W module do ścian żelbetowych, a także w nowym module do płyt żelbetowych możliwe jest teraz generowanie
zestawień siatek zbrojeniowych.
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Nowe opcje i ulepszenia - Różne
Poniżej znajdziesz listę głównych nowych opcji i ulepszeń z innych / różnych obszarów.

Łatwa zmiana stylu wyświetlania
Główne cechy i korzyści:
 Szybka i łatwa zmiana stylu wyświetlania
Aby ułatwić codzienną pracę w Advance Design, w górnym rogu obszaru graficznego dodano listę wyboru stylu
wyświetlania. Pozwala to na bardzo szybką zmianę bieżącego stylu wyświetlania.Wybierając z listy, można
szybko zmienić widok na wstępnie zdefiniowany styl, na przykład widok z numerami elementów liniowych,
widok renderowany, widok z obciążeniami itp.Ponieważ są to style wyświetlania zdefiniowane w oknie
Ustawienia wyświetlania, listę ze stylami domyślnymi można dowolnie rozszerzać o własne style.

Szybka zmiana rozmiaru czcionki
Główne cechy i korzyści:



Szybsza zmiana rozmiaru czcionki dla opisów i rozmiarów symboli dzięki nowym skrótom
klawiaturowym i suwakowi na wstążce

W Advance Design 2022 wprowadzono nowe skróty klawiaturowe, aby ułatwić i przyspieszyć zmianę rozmiaru
symboli i rozmiaru tekstów opisowych. Nowe skróty są powiązane z odpowiednimi opcjami w oknie Ustawienia
wyświetlania.
Naciskając klawisz Page Up, można zwiększyć rozmiar tekstu, podczas gdy klawisz Page Down zmniejsza go.
Podobnie naciśnięcie klawisza ze znakiem "+" zwiększa rozmiar symboli, a naciśnięcie klawisza ze znakiem "-"
zmniejsza ich rozmiar.
Uwaga: Lokalizacja i nazwy tych klawiszy mogą się nieznacznie różnić w zależności od klawiatury.
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Ponadto do wstążek Narzędzia podstawowe i Wyniki dodano nowy suwak "Rozmiar tekstu". Podobnie jak
skróty Page Up i Page Down, umożliwia szybką zmianę rozmiaru opisów.

Ulepszenia synchronizacji przy użyciu wspólnego komponentu BIM
Główne cechy i korzyści:
 Lepsza kontrola nad synchronizacją dzięki zmianom w oknie dialogowym




Łatwiejsze zarządzanie importem sił do Autodesk Revit
Możliwość korzystania z synchronizacji w Autodesk Advance Steel

Okno dialogowe używane podczas synchronizacji danych przy użyciu formatu Graitec GTCX zostało całkowicie
zmodyfikowane. Dzięki temu proces synchronizacji modeli jest znacznie łatwiejszy i szybszy. A dzięki nowym
opcjom użytkownik ma większą kontrolę nad synchronizowanymi danymi.
Wśród wielu ulepszeń i nowych funkcji jest m.in możliwość łatwego filtrowania danych, łatwa konfiguracja tabeli,
wyraźniejsze przedstawianie stanu i zmian oraz struktura danych oparta o drzewo. Ponadto można wybrać
zakres wyników importowanych do programu Autodesk Revit.
Ponieważ okno i proces synchronizacji są wspólnymi komponentami programów Graitec, wszystkie te
ulepszenia są dostępne na wszystkich platformach korzystających z BIM Connect: Advance Design, Revit.A
począwszy od najnowszej wersji PowerPack for Advance Steel, synchronizacja jest również dostępna dla
modeli Advance Steel, znacznie rozszerzając możliwości współpracy i wymiany modeli między Advance Design
i Advance Steel.
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Nowe okno synchronizacji

Inne ulepszenia
Główne cechy i korzyści:
 Zaktualizowane mapy definicji obciążenia śniegiem i wiatrem dla Republiki Czeskiej




Zaktualizowana lista warstw gruntu
Drobne ulepszenia związane ze wstążkami

Oprócz powyższego wprowadzono wiele innych mniejszych nowości i ulepszeń. Poniżej znajduje się lista
wybranych.

Zaktualizowane mapy definicji obciążenia śniegiem i wiatrem dla Republiki Czeskiej
Mapy Republiki Czeskiej wykorzystywane do wyboru stref klimatycznych podczas generowania obciążenia
wiatrem i śniegiem zostały ulepszone i teraz zawierają kontury i nazwy regionów, co znacznie ułatwia wybór
stref.
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Zaktualizowana lista warstw gruntu
Wykaz gruntów dostępnych w oknie "Grunty" został zunifikowany z domyślną bazą gruntów dostępnych w
module dla fundamentów żelbetowych. Zmiany dotyczą głównie nazw gruntów domyślnych i niewielkich zmian
wartości modułu ściśliwości.

Ulepszenia związane ze wstążkami
Wprowadzono kilka drobnych ulepszeń do wstążek, w tym:
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Na zakładce Narzędzia podstawowe zgrupowano definicję obciążeń do jednej ikony co ma
zagwarantować więcej dostępnego miejsca na wstążce z uwagi, że w niektórych wersjach językowych
nazwy poleceń były relatywnie długie.



Wraz z przemianowaniem Advance Design Connection na pierwotną nazwę IDEA StatiCa Connection,
odpowiednia ikona na wstążce BIM została zmodyfikowana.



Wprowadzono niewielką zmianę używania poleceń do uruchamiania obliczeń na wstążce Wyniki. Teraz
polecenie Uruchom obliczenia otwiera okno dialogowe Sekwencja obliczeń, aby wybrać typy obliczeń
do uruchomienia, podczas gdy polecenie Obliczenia bezpośrednio uruchamia obliczenia MES, bez
otwierania okna dialogowego Sekwencja obliczeń.
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Inne usprawnienia i poprawki
Advance Design 2022 wnosi wiele innych drobnych ulepszeń i poprawek. Poniżej znajduje się krótki opis
wybranych:













[Obliczenia] Korekta problemu z niewłaściwym zachowaniem połączeń główny-podrzędny i
sprężystych w nieliniowych obliczeniach statycznych. [#20800]
[Ogólne] Poprawiono wyświetlanie kolorów elementów według grubości. Wcześniej zdarzało się,
że w przypadku wielu elementów o różnej grubości w modelu, ten sam kolor został przypisany do
różnych grubości. [#21407]
[Ogólne] Korekta problemu z brakiem możliwości definiowania warstw gruntu na raz dla wielu
wybranych podpór sprężystych.[#20543, #18108 Support ]
[Obciążenia śniegiem] Korekta problemu z generowaniem worków na dachu o różnych
wysokościach budynku wg. Załącznika krajowego dla Czech do EN 1991-1-3. [#21357]
[Postprocessing] Korekta problemów z obliczaniem sił zredukowanych dla ścian w różnych
geometrycznych szczególnych przypadkach. [#21055]
[Raporty] Elementy z materiałem zdefiniowanym jako Sztywny nie są już wymienione w
zestawieniu ilości elementów liniowych tabel dostępnych w raporcie. [#21418]
[Konstrukcje stalowe] Korekta problemu nieprawidłowego obliczania wartości Mcr momentu
krytycznego (dla weryfikacji zwichrzenia zgodnie z EC3) w przypadku ręcznej modyfikacji punktu
przyłożenia siły na półkę górną lub dolną z obciążeniem działającym w górę lub w dół. [#17575]
[Moduły] Korekta problemu z mieszaniem liczby przypadków obciążenia i wartości podczas
eksportowania do modułu belki żelbetowej w przypadku przerw w numerowaniu przypadków
obciążeń. (Ta korekta została uwzględniona w aktualizacji 2021.1.1) [#21101]
[Moduły] Rozwiązano problem z trudnością wybrania szablonu dla modułów wymiarujących na
liście właściwości elementów w modelu obliczeniowym. [#21419]
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