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Vítejte v Advance Design 2023
GRAITEC uvádí nejnovější verzi špičkového software pro statickou analýzu konstrukcí – Advance
Design 2023, který je součástí balíčku program Graitec Advance suite
GRAITECpokračuje ve snaze poskytovat svým uživatelům nejnovější postupy a řešení statické analýzy.
Aktuální vydání produktů ve verzi 2023 v tom není výjimkou. Nadále celosvětově poskytujeme
špičková softwarová řešení pro oblast výstavby, projektování a navrhování konstrukcí.

Verze Advance Design 2023 byla doplněna o mnoho nových funkcionalit, které přináší uživatelům
špičková řešení a zjednodušení práce. Novinky se týkají zejména těchto oblastí:

•
•
•
•
•
•
•

•

Výkon – významné zkrácení doby výpočtu
Fáze výstavby – nový mechanismus definice, ovládání a analýzy konstrukce s uvažováním fází
výstavby
Pokročilé nelineární podpory – nové možnosti definice nelineárního chování podpor
Zděné konstrukce – možnost modelování, návrhu a posouzení zděných stěn podle EN 1996
pomocí nového Návrhové modulu Zděné stěny (Masonry Wall)
Zatížení větrem na volně stojících stěnách – možnost generace zatížení od větru na volně
stojících stěnách podle ČSN EN 1991-1-4
Tabulky výsledků – rychlá jednoduchá kontrola výsledků MKP pomocí tabulek výsledků
Španělská a portugalská lokalizace – adaptace Advance Design pro španělský a portugalský
trh, včetně zavedení nových národních aplikačních dokumentů (NAD) pro Eurokódy a nové
jazyky pracovního prostředí pro obě země
Zdokonalení týkající se nových voleb a úprav v náverhu ŽB konstrukcí
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Do verze Advance Design 2023 byla rovněž implementována řada úprav a zdokonalení na základě
zpětné vazby uživatelů. Zejména do Návrhových modulů pro ŽB konstrukce bylo implementováno
mnoho nových funkcí, které tyto aplikace výrazně zdokonalily.
Níže naleznete seznam nových a vylepšených funkcí s popisy.
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1.Rychlost výpočtu a velikost souborů
Advance Design 2023 přináší velké množství změn a zdokonalení výpočetních postupů a rychlosti
výpočtu. Od významného zrychlení výpočetních operací až po schopnost provádět analýzu po fázích
výstavby a zavedení nových pokročilých nelineárních podpor a liniových uvolnění na plošných prvcích.

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
1.Zrychlení výpočtu
• Rychlejší statická analýza
• Rychlejší návrh a posouzení ocelových konstrukcí
• Menší velikost souborů projektu
2.Nový postup pro definici, ovládání a analýzu konstrukce po fázích výstavby
3.Pokročilé nelineární podpory
• Definice podpor s odlišným chováním v jednotlivých směrech
• Definice mezního posunu nebo mezního ztužení podpory
• Definice podpor s uživatelsky zadaným nelineárním chováním
4.Možnost zadání nelineárního (tlak/tah) liniového uvolnění na hranách plošných prvků

1.1 Výkon
Pro úsporu toho nejcennějšího zdroje – času, přináší nejnovější verze Advance Design řadu změn, které
znamenají výrazné zrychlení výpočtů. Změny se dotýkají tři oblasti:
•

Zdokonalení řešiče a architektury software

Tyto úpravy spočívají v optimalizaci operací, díky které došlo k významnému zvýšení rychlosti MKP
výpočtů.
•

Změna způsobu výpočtu výsledku kombinací zatížení

V předešlých verzích byly výsledky pro každou kombinaci na každém uzlu sítě KP počítány a ukládány
do souboru během výpočtu. V aktuální verzi se výsledky dopočítávají až při zobrazení výsledků, čímž
se výrazně snížila velikost souborů projektu na disku a také výrazně zkrátila doba výpočtu. Prodloužení
doby generace grafických výsledků kombinací je přitom zanedbatelný.
•

Optimalizace procesů posuzování prvků ocelových konstrukcí

Tyto změny se týkají postupů navrhování prvků ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3, ale částečně
se týkají i dalších norem a na posouzení prvků dřevěných konstrukcí. Tyto úpravy opět vedou k
výraznému zkrácení doby návrhu.

Vliv těchto změn je viditelný v tabulce níže a na uvedené pětici příkladů.
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➢ 1.1.1 Průměrný nárůst výkonu
V tabulce uvedené níže jsou uvedeny hodnoty zkrácení doby výpočtu nebo návrhu a zmenšení velikosti
souborů projektu ve srovnání s předchozí verzí programu. Tabulka obsahuje průměrné hodnoty deseti
různých příkladů.

Úspora času (verze 2023 vs 2022.1)
Doba výpočtu MKP

60 %

2.5 x rychlejší

Doba návrhu ocelové kce (EC3)

70 %

3.0 x rychlejší

Velikost souborů

85 %

6,5 x menší

Upozorňujeme:že výše uvedené hodnoty jsou zprůměrované a mohou se lišit v závislosti na počtu a

typu prvků, počtu kombinací zatížení a typu prováděných analýz. Největší rozdíly jsou viditelné u
velkých konstrukcí s velkým počtem lineárních kombinací.

➢ 1.1.2 Příklady

Příklad 1 – Výšková budova ŽB
1850 kombinací zatížení
418 prutových prvků
249 plošných prvků

Výpočet MKP
Velikost souborů

2022.1

2023

Úspora
času
85 %
99 %

20:51
116 GB

3:03
1.6 GB

2022.1

2023

5:18
7,6 GB

1:37
1.6 GB

2022.1

2023

1:02
5:32

0:08
1:48

Úspora
času
87 %
68 %

4.8 GB

0.5 GB

89 %

Příklad 2 – ŽB budova
56 kombinací zatížení
509 prutových prvků
248 plošných prvků

Výpočet MKP
Velikost souborů

Úspora
času
70 %
79 %

Příklad 3 – Ocelová hala
465 kombinací zatížení
476 prutových prvků

Výpočet MKP
Posuzování
konstrukcí
Velikost souborů

ocelových
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Příklad 4 – Ocelová hala
871 kombinací zatížení
295 prutových prvků

Výpočet MKP
Posuzování
konstrukcí
Velikost souborů

ocelových

2022.1

2023

0:59
2:25

0:31
0:22

Úspora
času
47 %
85 %

1,16 GB

0,04 GB

97 %

2023

Příklad 5 – Dřevěná střešní konstrukce
73 kombinací zatížení
252 prutových prvků
2022.1
Výpočet MKP
Posuzování
konstrukcí
Velikost souborů

dřevěných

0:17
0:18

0:07
0:11

Úspora
času
59 %
39 %

0,21 GB

0,08 GB

62 %

1.2 Fáze výstavby
V poslední verzi programu je použit zcela nový mechanismus pro definici, správu a výpočet konstrukcí
pomocí fází výstavy.

➢ 1.2.1 Úvod

V klasické statické analýze jsou všechna zatížení aplikována současně na finální konstrukci a
následně zjišťován vliv jejich účinků v jednokrokové analýze. Dá se tedy říct, že zatížení je na
konstrukci aplikováno až po dokončení celého procesu výstavby.
Ve skutečnosti jsou však konstrukce stavěny po fázích výstavby (po jednotlivých podlažích) a
konstrukce je již během výstavby zatížena zatíženími, jako je vlastní tíha, montážní zatížení a zatížení
během výstavby.
Proto v každé fázi výstavby není rozdělení deformací a vnitřních sil v již hotové části konstrukce (od
stávajícího zatížení) ovlivněno dosud neexistujícími prvky konstrukce dalších podlaží.
Kromě toho je beton materiálem, jehož vlastnosti s mění v čase a některé konstrukční prvky mohou být
v určitých fázích výstavby odformovány ještě před dosažením plné pevnosti betonu. Beton
jednotlivých konstrukčních prvků tedy bude mít různé vlastnosti v závislosti na jeho stáří v každé fázi
výstavby. A bude rovněž ovlivňovat rozdělení deformací a vnitřních sil v již hotové části konstrukce.
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Je tedy jasně vidět, že zanedbání efektu postupné výstavby konstrukce v klasické analýze může vést
k nesprávným výsledkům. Skutečné deformace a rozdělení vnitřních sil by se mělo řešeno kumulací
výsledků analýzy z každé fáze výstavby.
Analýza podle fází výstavby není výhradně použitelná pouze pro nové konstrukce, které jsou ve
výstavbě. Může být také použita pro studium vlivu stavebních úprav na stávající konstrukce, jako jsou
sanační práce, úpravy konstrukčních prvků a změny podmínek podepření.

➢ 1.2.2 Definice fází výstavby

V Advance Design uživatel specifikuje počet fází výstavby a konstrukční prvky, podpory a zatížení, a
jejich přiřazení jednotlivým fázím výstavby podle předpokládaného postupu výstavby. Fáze výstavby
je možné rovněž generovat automaticky podle podlaží již definovaných v Advance Design.
V závislosti na preferencích uživatele lze buď vytvářet fáze výstavby a přiřazovat jim jednotlivé prvky
již hotového modelu konstrukce, nebo začít vytvořením fází výstavby a postupně v jednotlivých fázích
výstavby modelovat nové prvky konstrukce pro danou fázi.
Uživatel má rovněž možnost v dané fázi výstavby odstranit konstrukční prvky a podpory z konstrukce.

Přiřazení fází výstavby v Advance Design
Fáze výstavby jsou viditelné v Prohlížeči projektu a je tedy velmi snadné vybrat aktivní fázi výstavby
a provádět v ní změny.
V každé fázi výstavby lze upravit vlastnosti podpor a konstrukčních prvků zvýrazněných zeleně.
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U podpor lze v každé fázi výstavby nastavit stupeň volnosti (DOF) – umožnit/zabránit posunutí a
pootočení v jednotlivých směrech. U prutových prvků lze v každé fázi výstavby upravit průřez,
koncová uvolnění a materiálové charakteristiky.
U plošných prvků lze v každé fázi výstavby měnit charakteristiky materiálu.

Vlastnosti bodových podpor, prutových prvků a plošných prvků, které lze editovat v každé fázi
výstavby
U betonových konstrukcí umožňuje Advance Design zohlednit nárůst pevnosti betonu v čase pro
každou fázi výstavby. Toto nastavení výpočtu by mělo být aktivováno ve vlastnostech fází výstavby
a délku každé fáze výstavby (doba mezi betonáží a odbedněním) je třeba specifikovat.
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Vlastnosti betonu ovlivněné jeho stářím při použití fází výstavby
Pokud chcete zkontrolovat přiřazení prvků k fázi a pevnost betonu vlivem stáří (pokud bylo aktivováno
zohlednění pevnosti betonu vlivem stáří), je možné zobrazit nové tabulky ve zprávě statického
posudku.

“Materiálové charakteristiky ŽB v závislosti na stáří v dokumentu posudku

➢ 1.2.3 Výsledky
Jakmile je analýza spuštěna, počítá Advance Design každou fázi výstavby zvlášť. Je nutné zmínit, že
analýza podle fází výstavby v Advance Design předpokládá, že prvky přidané v následujících fázích
jsou umístěny na nedeformovanou konstrukci a nová zatížení jsou přiřazena pouze jediné fázi.
To umožňuje sečíst (akumulovat) výsledky daného zatěžovacího stavu/kombinace z každé fáze
výstavby. Pro vybranou fázi výstavby můžeme zobrazit kumulované výsledky jednotlivých
předchozích fází výstavby, nebo obálku kumulovaných výsledků všech fází výstavby.
Fungování kumulovaných výsledků a jejich obálky lze vidět na následujícím příkladu jednoduchého
rámu modelovaného ve dvou fázích výstavby. Na prvním obrázku vidíte výsledky (ohybový moment)
daného zatížení stanovené samostatně pro každou fázi výstavby.
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Modely použité v obou fázích výstavby a ohybové momenty pro jednotlivé fáze odděleně .

Na obrázku níže jsou dva průběhy ohybových momentů pro druhou fázi výstavby – vlevo je průběh
kumulovaných momentů (tj. příslušné součty průběhů z fází výstavby 1 a 2) a vpravo je průběh obálky
kumulovaných momentů (tj. obálka kumulovaných výsledků ze všech předchozích fází výstavby).

Průběhy kumulovaných ohybových momentů (vlevo) a obálky kumulovaných momentů (vpravo)

Příklad 1 – Nosník, který vynáší další podlaží
Pro lepší představu fungování analýzy po fázích výstavby se podívejme se na následující příklad, na
kterém je dobře viditelný rozdíl mezi klasickou analýzou a analýzou po fázích výstavby. Uvažujme
železobetonovou rámovou konstrukci s nosníkem v patře 1, který vynáší sloup 2. patra Tato konstrukce
je zatížena vlastní hmotnosti a dodatečným stálým zatížením v každém patře.
12
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ŽB rámová konstrukce s nosníkem, který vynáší svislé kce dalšího podlaží
Jsou definovány 4 fáze výstavby (podle skutečného výstavby po jednotlivých podlažích).
Upozorňujeme:Všimněte si, že v po sobě následujících fázích se přidávají pouze nová zatížení, což
umožní následné sečtení výsledků z jednotlivých fází výstavby (tzv . kumulované výsledky).

Fáze výstavby ŽB rámové konstrukce
Pro zdůvodnění nutnosti provedení analýzy podle fází výstavby je níže uvedeno srovnání výsledků mezi
klasickou analýzou, kde jsou všechna zatížení aplikovaná současně na finální konstrukci, a analýzou
podle fází výstavby.

Zobrazeny jsou výsledky od stálého zatížení (kombinace vlastní tíhy + ostatní stálé liniové zatížení)
z analýzy podle fází výstavby (model vlevo) a klasické analýzy (model vpravo). V případě analýzy
podle fází výstavby se jedná o kumulované výsledky pro danou kombinaci ze všech fází výstavby.
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Deformace od stálého zatížení – analýza po fázích výstavby (vlevo) and klasické analýzy (vpravo)

Ohybové momenty od stálého zatížení – analýza po fázích výstavby (vlevo) and klasické analýzy
(vpravo)

Výše uvedený příklad s nosníkem, který vynáší další podlaží je jedním z příkladů, kde je nejjasněji vidět
rozdíl mezi skutečným chováním konstrukce, které představuje analýza podle fází výstavby a výsledky
klasické analýzy.
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Příklad 2 – Dodatečný zásyp stěn podzemního podlaží
U konstrukcí s podzemními podlažími závisí chování suterénní stěny na fázi, ve které se provádí
zásypové práce. Na reálné stavbě je možné aplikovat dva postupy:
1. Zásyp se provádí po dokončení stropní desky and podzemním podlaží.
2. Provede se zásyp stěn podzemního podlaží a následně se provede stropní deska.
Při použití klasického výpočtu jsou všechna zatížení aplikována současně na finální konstrukci. První
postup je možné analyzovat pouze tímto typem analýzy.
U postupu 2, bylo dříve nutné řešit stěnu podzemního podlaží v samostatném modelu a výsledky sečíst
ručně.
Nyní, pomocí funkcí analýzy po fázích výstavby, je možné vypočítat konstrukci podle postupu 2 na
jediném konstrukčním modelu. Pro ukázku výpočtu podle postupu 2 je uvažována níže uvedená
železobetonová konstrukce.

Železobetonová konstrukce se zemním tlakem
Konstrukce je během fází výstavby zatížená pouze zemním tlakem od zásypu a vlastní tíhou.
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Fáze výstavby ŽB konstrukce
Pro uvažovanou konstrukci (viz níže) je zobrazeno srovnání výsledků Advance Design mezi klasickou
analýzou a analýzou po fázích výstavby.

Ohybový moment ve svislém směru pro stěny podzemního podlaží od zemního tlaku
podle klasické analýzy (vlevo) a analýzy podle fází výstavby (vpravo).
Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že analýza podle fází výstavby umožňuje výpočet podle postupu
2. V tomto případě se stěna podzemního podlaží chová jako konzola ve svislém směru, tak jako ve
skutečnosti.
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1.3 Pokročilé podpory
Verze Advance Design 2023 se speciálně zaměřuje na zdokonalení v oblasti pokročilejších
(nelineárních) výpočtů.
Jednou z novinek, která s tímto souvisí, je i nový typ podpory, nazvaný Pokročilé podpory.
Tento nový typ podepření na jedné straně usnadňuje modelování podpor s odlišnými vlastnostmi v
jednotlivých směrech, ale rovněž zavádí zcela nový soubor nastavení pro definici nelineárního chování
podpor, které je nutné zejména u některých složitějších typů konstrukcí vyžadujících specifickou
definici podpor.
Nové pokročilé podpory je možné použít pro bodové, liniové i plošné podpory.

Výběr nového typu podpory

➢ 1.3.1 Klíčové vlastnosti
Klíčové vlastnosti a volby nastavení nového typu podpory:

•

Definice podpor s různým chováním v jednotlivých směrech (pro každý stupeň volnosti)

I když je možné tato nastavení použít pro všechny stávající i nové typy podepření (tuhé, pružné,
tah/tlak …), je zvláště důležitá pro nelineární podpory typu T/C (pouze tah/tlak).
V předchozích verzích bylo možné definovat podpory typu tah/tlak pouze přenášející tah, nebo tlak
pro všechny směry současně. Nyní je možné v jednom směru definovat přenos pouze tlaku (například
pro posunutí ve svislém směru) a zároveň přenos pouze tahu pro vodorovné posunutí.
Způsob chování podpory (v posunutí nebo pootočení) lze pro každý stupeň volnosti (DOF) nastavit
samostatně přímo ze seznamu vlastností.
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Nastavení chování Pokročilé podpory pro jednotlivé stupně

•

Definice podpory s mezním posunutím

Jedná se o podpory, které umožňují posun/rotaci v rámci definovaných mezních hodnot. Po dosažení
těchto limitních hodnot dochází k aktivaci podpor.
Navíc lze určit, zda je chování podpory v daném směru po aktivaci pružné a zda je chování symetrické
(tj. mezní hodnota stejná v obou směrech působení).

Křivka závislosti síla/posun pro podporu s dovoleným posunutím (mezní hodnota 2 cm)
definované jako symetrická pro nastavení
chování po aktivaci jako tuhá podpora (vlevo) a pružná podpora (vpravo)
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•

Definice podpory se ztužením

Tento typ podpory funguje jako podpora tuhá v posunutí/pootočení (neumožňuje posunutí/pootočení)
až do okamžiku, kdy je dosaženo zadaných mezních hodnot reakcí (sil/momentů). Po dosažení těchto
limitních hodnot je umožněno posunutí/pootočení při zachování mezních sil/momentů reakcí.
I u tohoto typu podpory můžeme určit, zda se bude chovat jako jednostranná, nebo symetrická a zda
jako tuhá, nebo pružná.

Křivka závislosti síla/posun pro podporu se ztužením (mezní hodnota 10 kN)
definované jako jednosměrná pro nastavení chování po aktivaci jako tuhá
podpora (vlevo) a pružná podpora (vpravo)

•

Podpory s libovolným nelineárním chováním

Navíc je možné vytvářet i podpory, pro které je závislost síla/posun definována pomocí grafu. V tomto
případě uživatel v tabulce definuje jednotlivé body grafu závislosti nelineární síla/posun nebo
síla/posun.
To uživateli umožňuje mimo jiné například definici nelineární odezvy podloží, definici podpor s
postupným ztužením nebo např. Podpor s limitní únosností.

Uživatelsky definovaná křivka závislosti síla/posun pro nelineární podporu,
přenášející pouze tlak (vlevo) a symetrická, která se chová stejně pro tlak I tah (vpravo)

➢ 1.3.2 Editace parametrů

Pro každý stupeň volnosti (DOF) lze pomocí specifického dialogového okna (otvírá se pomocí ikony v
řádku stupně volnosti v daném směru) zadat další parametry.
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Pro lepší představu chování podpory a vliv zadaných parametrů na toto chování, jsou v tomto okně
zobrazeny grafy závislosti síla/posun, nebo tuhost/posun.

Zadání parametrů Pokročilé podpory
S ohledem na skutečnost, že Pokročilé podpory se mohou chovat nelineárně, je nutné v Advance
Design použít nelineární analýzu.
V následujícím příkladu si ukážeme vliv použití jednoho z typů Pokročilé podpory:

Příklad – podpora s mezním posunutím
Uvažujme se dvěma identickými rámovými konstrukcemi: Sloup vlevo je v obou případech podepřen
kloubově, u sloupu vpravo je použita Pokročilá podpora.
Rám 2 je zatížen dvojnásobně větším zatížením než rám 1.
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Oba rámy jsou podepřeny identicky (Pokročilá podpora je označena červeně)
Pokročilá podpora pro oba rámy je tuhá ve svislém směru a umožňuje mezní posun 2 cm ve vodorovném
směru.

Nastavení Pokročilé podpory s mezním posunutím
21
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Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obrázku níže:

Deformace (posunutí) rámu

Vodorovné síly v podporách
Z analýzy výše uvedených obrázků vyplývá, že u rámu 1 nebylo v podpoře dosaženi mezní hodnoty
posunutí (1,67 cm <2 cm), podpora tak není aktivní a výsledná vodorovná reakce, která by bránila
posunutí, je tak nulová.
Na rámu 2 bychom měli dosáhnout dvojnásobné deformace (posunutí). Bylo však dosaženo mezní
hodnoty posunu 2 cm, podpora je aktivována a výsledkem je vodorovná reakce, která brání dalšímu
posunutí.
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1.4 Liniová uvolnění typu tah/tlak
Další novou funkcí v Advance Design 2023 související s možnou definicí složitého (nelineárního)
chování propojení mezi konstrukčními prvky jsou Pokročilá uvolnění definovaná na hranách plošných
prvků.
Stejně jako v předchozím případě jsou liniová uvolnění definována ve vlastnostech plošných prvků:

Liniová uvolněný na plošných prvcích
Doposud bylo možné definovat pouze uvolnění pootočení na hranách plošných prvků (klouby). Nyní
jsou možnosti nastavení mnohem širší a zahrnují:

•

Liniové uvolnění – volný konec

Na vybraných hranách tak lze snadno definovat, že nejsou nijak spojeny s dalšími prvky.

Nastavení liniového uvolnění – volný konec na plošných prvcích
•

Definice uvolnění nezávisle pro každý směr zvlášť

Liniové uvolnění můžeme nastavit pro každý ze tří směrů posunutí a pootočení kolem příslušné hrany
zvlášť. Kromě toho je možné liniové uvolnění definovat jako pružné zadáním hodnoty tuhosti pružiny.
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Pružné liniové uvolnění pro hrany plošných prvků

•

Liniové uvolnění typu tah/tlak

Nejdůležitější změnou je ovšem možnost nastavit liniové uvolnění tak, aby působilo pouze v tlaku nebo
pouze v tahu. I v tomto případě můžeme zadat tuhost pružiny po celé délce liniového uvolnění. Toto
nastavení je užitečné zejména při modelování konstrukcí se zděnými stěnami, pokud chceme zajistit,
aby stěny během výpočtů MKP působily pouze v tlaku.

Liniové uvolnění typu tah/tlak na plošných prvcích

Upozorňujeme: Je důležité připomenout, že tato liniová uvolnění typu tah/tlak působí nelineárně, a je

tedy nutné v Advance Design použít pro výpočet nelineární analýzu.
V následujícím odstavci předvedeme malý příklad použití nových liniových uvolnění plošných prvků.
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Příklad – ŽB deska podepřená zděnými stěnami
Uvažujme se dvěma totožnými konstrukcemi (model 1 a model 2) se zděnými stěna a železobetonovou
deskou. Deska je prostě podepřena po obvodu zděné stěny (kloubové liniové uvolnění na hranách
desky) a je zatížena rovnoměrným plošným zatížením.
V modelu 1 přenášejí zděné stěny svislé reakce od desky jak v tahu, tak i v tlaku, zatímco stěny v
modelu 2 přenášejí ve svislém směru pouze tlak.

Zděné stěny

Liniová uvolnění zděných stěn
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Liniová uvolnění zděných stěn, která přenášejí pouze tlak

Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obrázku níže:

Deformace konstrukce
Výše uvedený obrázek ukazuje, že v modelu 2 jsme byli schopni modelovat zvednutí desky v rozích,
jelikož se předpokládá, že nosné zděné stěny přenášejí ve svislém směru pouze tlak.
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Normálová síla na zděných stěnách
Výše uvedený obrázek ukazuje koncentraci svislých tahových sil ve stěnách v rozích modelu 1, zatímco
u modelu 2 tyto síly mizí, protože zděné stěny mohou přenášet svislé zatížení pouze v tlaku.
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2. Zadávání zatížení
Advance Design 2023 přináší nové funkce týkající se definice zatížení, včetně nové možnosti
automaticky definovat zatížení větrem na volně stojící stěny a řadu vylepšení týkajících se zatížení
jeřábem.

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
1.Možnost generace zatížení větrem na volně stojících stěnách (EN 1991-1-4)
• Možnost navrhovat budovy s velkým poměrem otvorů ve stěnách
• Automatické určení zón zatížení větrem a součinitelů tlaku
• Redukce zatížení od větru vlivem efektu zastínění jinými stěnami v návětrném směru
2.Zdokonalená definice zatížení od jeřábů
• Přehled o vstupních údajích jeřábu a odpovídajících zatíženích
• Snadná kontrola silových účinků jeřábů automaticky dopočítaná softwarem
3.Usnadnění komunikace mezi stranami zúčastněnými na projektu

2.1 Možnost generace zatížení větrem na volně stojících stěnách (EN 1991-1-4)
V Advance Design 2023 je nyní možné generovat zatížení od větru na volně stojících stěnách podle
§7.4 EN1991-1-4.
Stěny mají být považovány za volně stojící, pokud má objekt stěny s velkým poměrem otvorů. Přesněji,
jak je definováno v §7.2.9, pokud objekt se dvěma stěnami (střecha a stěny) má poměr otvorů > 30 %
pak:
•

Stěny se mají považovat za volně stojící stěny (§7.4)

•

Střecha má být uvažována jako přístřešek (§7.3)

Například budova níže je na dvou stranách otevřená. Stěny (2) by proto měly být považovány za volně
stojící stěny, zatímco střecha (1) by měla být považována za sedlový přístřešek.

Budova, u které je třeba uvažovat stěny jako volně stojící
28
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➢ 2.1.1 Typy volně stojících stěn
EN 1991-1-4 definuje dva typy volně stojících stěn:
•

Bez vedlejšího průčelí

•

S vedlejším průčelím

Volně stojící stěna bez vedlejšího průčelí (vlevo) a s vedlejším průčelím (vpravo)

V Advance Design, jsou dvě samostatně stojící stěny s rohem v úhlu 45° až 135° uvažovány jako stěna
s vedlejším průčelím.

Volně stojící stěna uvažována jako stěna s vedlejším průčelím

➢ 2.1.2 Směr větru
Volně stojící stěny jsou navrhovány na zatížení šikmým větrem spolu s obvyklým zatížením větrem v
kolmém směru.

➢ 2.1.3 Součinitele tlaku
Součinitele tlaku volně stojících stěn jsou definovány v tabulce 7.9.Tyto součinitele jsou závislé na 2
parametrech:

•
•

Součinitel plnosti (φ) (nebo prodyšnost nebo poměr otvorů)
Poměr délka/výška (l/h)

Určení součinitelů tlaku obvykle vyžaduje jednu nebo vice lineárních interpolací.
29
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➢ 2.1.4 Oblasti rozdělení zatížením větrem
Poměr délka / výška má rovněž vliv na rozdělení oblastí zatížení. Dlouhé stěny budou rozděleny na
oblasti A, B, C a D, zatímco krátké stěny budou rozděleny pouze na oblasti A a B:

Rozdělení oblastí zatížení větrem pro volně stojící stěny

➢ 2.1.5 Součinitel zastínění
Advance Design rovněž uvažuje s vlivem zastínění jinými stěnami v návětrném směru (podle § 7.4.2).
A shelter factor (ψs) reduces the pressure coefficients on the wall under consideration:

C p,net ,s =  s  C p,net
The shelter factor ψs depends on:
•

Vzdálenost mezi stěnami

•

Součinitel plnosti návětrné (stínící) stěny
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➢ 2.1.6 Zadání v Advance Design
V Advance Design jsou volně stojící stěny definovány jako specifický typ zatěžovacího panelu. V jeho
vlastnostech je možné nastavit součinitel plnosti. Součinitel zastínění (podle směru větru) může být
buď definován automaticky Advance Design, nebo může být zadán uživatelem.

Vlastnosti zatěžovacího panelu pro zatížení větrem

Na níže uvedeném příkladu Advance Design automaticky určil součinitel zastínění, jelikož uvažovaná
stěna je v návětrném směru pro směr větru Y + zastíněna jinou stěnou.

Automatické určení vlivu zastínění pro příslušný směr větru
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Proto jsou součinitele tlaku sníženy součinitelem zastínění 0,3. Výsledkem je 70% snížení tlaku ve
srovnání s návětrnou (stínící) stěnou (kromě oblasti ve vzdálenosti h od volného okraje stěny, kde se
vliv zastínění neuplatňuje).

Součinitel tlaku pro šikmý vítr ve směru Y + s odklonem -45°

Pokud existuje několik stěn v návětrném směru, Advance Design uvažuje pro určení součinitele
zastínění s nejbližší z nich.
Aby malá stěna v návětrném směru větru nevytvářela zastínění na mnohem větší stíněné stěně, byl do
vlastností rodiny(typu) zatěžovacích stavů větrem doplněn parametr „Minimální % chráněné plochy“:

Volně stojící stěna může být tvořena jedním nebo několika zatěžovacími panely.
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V případě použití více zatěžovacích panelů budou parametry délka, výška a součinitel plnosti
stanoveny následovně:
•
•
•

Délka bude součtem délek zatěžovacích panelů tvořících jednu volně stojící stěnu
Výška bude maximální výška zatěžovacích panelů tvořících jednu volně stojící stěnu
Součinitel plnosti bude vážený průměr součinitelů tuhosti všech zatěžovacích panelů tvořících
jednu volně stojící stěnu

Volně stojící stěna složená z několika zatěžovacích panelů

2.2 Zdokonalená definice zatížení od jeřábů
Advance Design 2023 přináší několik zdokonalených funkcí definice zatížení od jeřábů, které bylo
implementováno ve verzi 2022.

➢ 2.2.1 Úpravy v dialogovém okně Zatížení od jeřábu
Jednou z dostupných metod definice údajů o zatížení jeřábem je metoda Zatížením jeřábu (EN 19913), ve které se ručně definuje jednotlivé síly na každé kolo.
V aktuální verzi programu je možné proces zadávání urychlit pomocí tlačítek pro kopírování sil z jedné
kolejnice na druhou.
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Nová tlačítka pro kopii hodnot zatížení na druhou kolejnici

➢ 2.2.2 Nové dialogové okno “Nastavení generace zatížení”
Pro snazší generování sil a lepší ovladatelnost, byla do seznamu vlastností jeřábu přidána nová volba,
ve které je možné otevřít nové dialogové okno nastavení.
Dialog 'Nastavení generace zatížení' nyní umožňuje uživatelům zvolit, které skupiny zatížení se mají
generovat a v jakém směru má působit podélná síla (Fx) a příčná síla (Fy).

Dialogové okno Nastavení generace zatížení
Kladná síla Fx bude mít stejnou orientaci jako lokální osa x prutového prvku podpírajícího jeřábovou
dráhu.
Záporná síla Fx bude působit v opačném směru k lokální ose x. Totožně platí i pro sílu Fy.
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Výchozí orientace vychází ze směru lokální osy prutového prvku
podpírajícího jeřábovou dráhu
Upozorňujeme: Pozor, obsah seznamu skupin zatížení závisí na zvolené metodě zadávání:

Přímým zadáním: Pomocí Parametrů jeřábu (AISC NBCC)
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➢ 2.2.3 Seskupování vygenerovaných zatížení
Při generování zatížení od jeřábu byl upraven způsob seskupování generovaných sil v Prohlížeči
projektu. Data jsou seskupena nejprve podle jeřábu, poté podle skupiny zatížení, poté podle kroku
generace zatížení a na závěr podle sil.
Zjednodušuje se tak kontrola zatížení a jeho grafické znázornění, zvláště pokud je v modelu definováno
více jeřábů.

Zatížení od 2 jeřábů v Prohlížeči projektu

➢ 2.2.4 Nové tabulky pro výstupní dokumenty týkající se zatížení jeřábem
V generátoru zpráv byla doplněna nová sada tabulek týkajících se zatížení jeřábem.

Generátor dokumentů v Advance Design 2023
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Jedná se o 4 tabulky:

•

Vlastnosti jeřábové dráhy

V této tabulce se nachází základní informace o jeřábové dráze včetně její délky a koncových odsazení

•

Základní údaje o jeřábu

Tato tabulka je generována samostatně pro každý jeřáb a obsahuje dvě části. V horní části jsou
zobrazeny základní identifikační a geometrické údaje jako počet os pojezdových kol, rozteč kol.
Obsah spodní části závisí na metodě generování zatížení ( Přímým zadáním, Zatížením jeřábu (EN 19913), Parametry jeřábu (EN 1991-3), Parametry jeřábu (ASCE / NBCC)) a obsahuje seznam parametrů
potřebných pro generování zatížení (sil) od jeřábu – například hmotnost a nosnost jeřábu nebo
dynamické součinitele.

•

Zadané jeřáby na jeřábových drahách

V této tabulce jsou zobrazeny informace týkající se zadaného počtu a polohy jeřábů, včetně poloh
počátečních/koncových zatížení (sil), délky kroků, po kterých jsou generovány silové účinky, a počtu
kroků.
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•

Generovaná zatížení od jeřábu
V této tabulce jsou uvedeny síly (Fx, Fy a Fz) na každé kolo jeřábu v jednotlivých polohách,
odděleně pro každou skupinu zatížení.

2.3 Zatížení větrem na pultový přístřešek podle polské normy
Pokud je vybraný polská národní aplikační dokument (NAD) normy, je možné zvolit metodu generace
zatížení větrem na pultový přístřešek.
V případě, že je deaktivována možnost použití pravidel CNC2M pro návrh zatížení od větru (července
2017), použijí se pravidla podle EN 1991-1-3, 7.3.
Pokud je tato volba aktivní (výchozí), pak je zatížení větrem na pultový přístřešek generováno podle
pravidel CNC2M.
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Zatížení generované podle EC1 (vlevo) a stejný případ s generací zatížení podle CNC2M (vpravo)
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3.Ocelové konstrukce
Advance Design 2023 přináší řadu nových zajímavých funkcí týkající se konstrukční analýzy, včetně
možnosti rychlé definice tenkostěnných za studena tvarovaných průřezů, modelování a posouzení
přípojů se smykovou deskou a importu tuhosti v pootočení z Návrhového modulu Ocelové přípoje
(Steel Connection).

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
1. Parametrické tenkostěnné, za studena tvarované profily
• Široká škála profily pro návrh tenkostěnných za studena tvarovaných profilů
• Rychlá a jednoduchá definice rozměrů profilu
2. Možnost posouzení průhybu u deformací spočtených podle 2. řádu
3. Rozšíření posudků analýzy tenkostěnných za studena tvarovaných profilů
4. Import tuhosti v pootočení z Návrhového modulu Ocelové přípoje (Steel Connection)

3.1 Parametrické tenkostěnné za studena tvarované profily
Advance Design 2023 umožňuje uživatelům definovat několik typů za studena tvarovaných profilů
parametricky (zadáním rozměrů).
Je možné definovat profily typů: Omega, Sigma, L, Z, Zed, Zeta, C a Cee.

Nové parametrické profily použitelné pro návrh tenkostěnných za studena tvarovaných prvků
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Některé z těchto profilů, jako jsou profily Sigma nebo C, mohou mít okrajové výztuhy. V tomto případě
si uživatel bude moci vybrat příslušný podtyp.

Profil Sigma s rovnými a natočenými okrajovými výztuhami s odlišnou horní a spodní přírubou

Profil C s, nebo bez okrajových výztuh, s odlišnou horní a spodní přírubou
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Profil Z s, nebo bez okrajových výztuh (rovné nebo natočené)
Návrh prvků tvarovaných za studena podle EN1993-1-1 byl implementován v předchozí verzi Advance
Design 2022 a byl k možný na profilech z knihovny Graitec Profiles (u těch, které byly definovány jako
'Tvarovány za studena…) a parametrických profilech C.
Posouzení je nyní možné na všech nových parametrických profilech.

Příklad – profil Omega
Během návrhu za studena tvarovaných ocelových profilů, určuje Advance Design efektivní průřez s
uvažováním:
•
•

Lokálního vyboulení: Advance Design automaticky určí efektivní šířky podle postupu
EN1993-1-5
Distorzního vyboulení (boulení okrajových výztuh): Advance Design automaticky určí
redukci tloušťky okrajové výztuhy podle §5.5 v EN1993-1-3

Na obrázku níže je zobrazen efektivní průřez profilu Omega v prostém ohybu, s tlačenou horní částí
prvku
Neúčinná šířka horní příruby je zobrazena červeně. Okrajové výztuhy vlevo a vpravo jsou tažené a
nejsou tedy lokálním boulením ovlivněny.
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Účinný průřez v prostém ohybu (tlačená horní část prvku)

Výsledky návrhu za studena tvarovaného prvku jsou k dispozici na záložce Únosnost CFD:

Posouzení profilu Omega v ohybu
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Toto posouzení průřezu je dostupné i v podrobné verzi:

Podrobné výsledky posouzení dostupné ve výstupním dokumentu
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3.2 Editovatelné dílčí součinitele spolehlivosti pro návrh ocelových konstrukcí
Při návrhu ocelových prvků podle Eurokódu 3 se automaticky načítají dílčí součinitele v souladu s
ustanoveními příslušných národních příloh norem. Jelikož však některé národní přílohy umožňují v
konkrétních případech úpravu těchto součinitelů, je v nejnovější verzi programu možné tyto hodnoty
upravit.
Proto byla v okně Předpoklady Navrhování OK přidána nová záložka "Součinitele spolehlivosti" pro
dimenzování ocelových prvků podle Eurokódu.

Nové nastavení v dialogovém okně Předpoklady (Návrhu OK)

Upozorňujeme:Je nutné upozornit na fakt, že úpravy hodnot se projeví pouze při generování kombinací
zatížení.
Hodnoty součinitelů použitých v jednotlivých kombinacích můžete zkontrolovat na záložce Ocel v
dialogovém okně kombinací.

Dialogové okno kombinací – záložka Ocel
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3.3 Možnost posouzení průhybu u deformací spočtených podle 2. řádu
Do seznamu parametrů prvků týkajících se návrhu ocelových prvků podle EC3 byla přidána nová volba
v části Pokročilá stabilita (2. řádu) s názvem Použít pro posouzení průhybu.
Tuto volbu je možné vybrat pouze tehdy, když je pro prvek umožněna Pokročilá stabilita (analýzy 2.
řádu s použitím 7 stupňů volnosti).
Pokud je tato volba aktivovaná, provede se posouzení průhybu provede na základě výsledků analýzy
Pokročilé stability, tzn.podle výpočtu 2. řádu.

Nová volba v části Pokročilá stabilita (2. řádu)
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Výsledky posouzení průhybu ocelového prvku

TIP: Chcete-li rychle zkontrolovat hodnoty průhybu ze statické analýzy a analýzy pokročilé stability,
můžete je snadno zobrazit pomocí grafů průběhů vnitřních sil.

Průběhy deformací (průhybu) prvku pro vybranou kombinaci
statické analýzy (vlevo) a analýzy pokročilé stability (vpravo)
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3.4 Rozšíření posudků analýzy tenkostěnných za studena tvarovaných profilů
Analýza za studena tvarovaných prvků byla rozšířena o další posudky týkající se stability podle EN
1993-1-3:
•
•
•

Vzpěrná únosnost prvků namáhaných tlakem (6.2.2 v EN 1993-1-3)
Klopení prvků namáhaných ohybem (6.2.4 v EN 1993-1-3)
Interakce normálové síly a ohybového momentu (6.2.5 v EN 1993-1-3)

Posouzení průřezu za studena tvarovaného prvku
Další posudky lze aktivovat ve vlastnostech prvku pomocí volby Vzpěrná únosnost v části Návrh za
studena tvarovaných.
Pokud je tato volba povolena, provede se posouzení podle článků 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 a 6.3 v EN19931-3.
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Nová volba pro aktivaci doplněných posudků

Upozorňujeme:Ve výše uvedených posouzeních jsou rozhodujícími parametry Ncr (kritická síla) a Mcr

(kritický moment).

Pokud je aktivována Pokročilá stabilita 2.řádu hodnoty Ncr a Mcr jsou dopočítány numerickými
metodami.
Pokud Pokročilá stabilita 2.řádu není aktivována hodnoty Ncr a Mcr jsou dopočítány podle vzorců
uvedených v kapitole Stabilita EN 1993-1-1, které jako kritickou délku uvažují délku prvku Nicméně EN
1993-1-1 umožňuje výpočet Ncr_tf podle vzorce pouze pro monosymetrické průřezy.

3.5 Import rotační tuhosti spočtené v Návrhovém modulu Ocelové přípoje (Steel
Connection)
Nová verze programu byla doplněna o automatický import rotační tuhosti určené v Návrhovém
modulu Ocelové přípoje (Steel Connection) do dat ocelových přípojů v Advance Design.
Tyto výsledky jsou nyní k dispozici jak ve vlastnostech připojení, tak v nové tabulce pro dokument
posudku.
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➢ 3.5.1 Rotační tuhost
Během analýzy v Návrhovém modulu Ocelové přípoje (Steel Connection) je vypočtena rotační tuhost
a určena klasifikace přípoje (podle EN 1993-1-8, 6.3.1).
Tento výpočet je dostupný pro čtyři typy přípojů, které lze zadat v modelu Advance Design:Kotevní
deska, Ohybově tuhá čelní deska, Hřebenový styčník a Čelní deska pro štítový sloup .

Výsledky rotační tuhosti přípoje v Návrhovém modulo Ocelové přípoje (Steel Connection)
Po dokončení návrhu v Návrhovém modulu Ocelové přípoje (Steel Connection) a použití příkazu 'Zavřít
a aktualizovat' se v aktuální verzi Advance Design informace o rotační tuhosti automaticky přenesou
do dat přípoje v Advance Design.

Tyto výsledky jsou k dispozici v nové skupině vlastností přípoje, včetně:
•
•
•
•

hodnoty rotační tuhosti
hodnoty počáteční rotační tuhosti
hodnoty momentové únosnosti
a klasifikace přípoje (zda je tuhý, nebo polotuhý)
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Nová skupina výsledků ve vlastnostech přípoje
Aktuálně v závislosti na tom, zda je výsledný moment kladný nebo záporný, jsou hodnoty importovány
buď z kladných momentů (Sj +, Sjini +, MjRd +) nebo ze záporných momentů (Sj-, Sjini-, MjRd-).
V případě přípoje kotevní deska sloupu z kruhového nebo obdélníkového uzavřeného profilu, kdy je
přípoj posuzován na momenty v obou směrech současně, jsou importovány samostatné hodnoty pro
oba směry (X-X a Y-Y).

Výsledky pro kotevní desku sloupu z kruhového uzavřeného profile

➢ 3.5.2 Nová tabulka výsledků pro rotační tuhost
Kromě již výše uvedených dat dostupných v seznamu vlastností přípoje je rovněž k dispozici nová
tabulka dokumentu posudku ocelových přípojů s informacemi o rotační tuhosti.
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Tabulka obsahuje informace pro ty typy připojení, pro které se provádí klasifikace ( Kotevní deska,
Ohybově tuhá čelní deska, Hřebenový styčník a Čelní deska pro štítový sloup).
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4.Dřevěné konstrukce
Advance Design 2023 je zajímavý i pro naše uživatele v Severní Americe, jelikož přináší možnost
posouzení prvků dřevěných konstrukcí podle amerických a kanadských norem a zároveň zavádí I
novou databázi průřezů a materiálů určenou specificky pro tyto oblasti.

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
1. Posouzení prvků dřevěných konstrukcí podle severoamerických norem
2. Knihovna průřezů pro různé druhy dřeva standardně používaných v Severní
AmericeAmerice

4.1 Posouzení prvků dřevěných konstrukcí podle severoamerických norem
Prvky dřevěných konstrukcí lze nyní navrhnout a posoudit na základě specifikací severoamerických
norem:
•
•

CSA O86-19 - Kanada
NDS2018 (ASD a LRFD) – USA

Nové normy je možné vybrat v dialogovém okně Konfigurace
Pomocí Advance Design lze provést následující posouzení:
•
•
•
•
•
•
•

Únosnost ve smyku (včetně zazubení a otvorů)
Ohybová únosnost pro hlavní a vedlejší osu průřezu
Únosnost v tlaku rovnoběžně s vlákny
Únosnost v tlaku kolmo k vláknům
Únosnost v tahu
Únosnost v kombinované namáhání
Posouzení průhybu
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Skupina parametrů pro posouzení prvku dřevěné konstrukce podle kanadské normy

Okno výsledků posouzení prvku dřevěné konstrukce

4.2 Aktualizované knihovny materiálů a průřezů
Uživatelé mají k dispozici novou databázi dřevěných profilů a rovněž i novou knihovnu materiálů (různé
druhy dřeva běžně používané v Severní Americe).
Nová knihovna průřezů North America Timber Profiles obsahuje dřevěné průřezy rodin:
•
•
•

Řezivo - Sawn lumber (SL)
kompozitní konstrukční dřevo (SCL)
Lepené laminované dřevo - Glue-Laminated (GL).
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Knihovna průřezů North America Timber Profiles
Stejně jako novou knihovnu materiálů různých typů dřeva standardně používaných v Severní Americe:
•
•
•

Kanadské vizuálně konttrolované řezivo/dřevo - Canadian Visual grade lumber/timber
Severoamerické pevnostně tříděné dřevo - Machine stress rated (MSR) & strojově ohodnocené
dřevo - Machine evaluated lumber (MEL)
USA Vizuálně tříděné řezivo / dřevo - Visually graded lumber / timber pro nejpoužívanější druhy
dřeva (Douglas-Fir-Larch / Hem-Fir / Spruce-Pine-Fir / Southern-Pine, atd.).
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Nový seznam materiálů pro dřevěné konstrukce pro USA
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5.Zděné konstrukce
Advance Design 2023 přináší jako významnou novinku možnost modelování a analýzy zděných stěn
zavedením nového Návrhového modulu Zděné stěny (Masonry walls). Modul umožňuje provádět
návrh a posouzení zděných stěn podle Eurokódu 6 (EN 1996) a příslušných národních aplikačních
dokumentů (NAD) pro Francii, Polsko, Českou republiku, Slovensko a Velkou Británii) a dále podle
italské normy NTC2018 a rumunské normy CR6.

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
1. Možnost modelování několika typů zděných stěn pomocí nového typu materiálu
2. Posouzení zděných stěn pomocí nového Návrhového modulu

5.1 Modelování zděných stěn
Aktuální verze Advance Design (2023) přináší řadu novinek, které umožňují snadnou definici zděných
stěn. Zděné stěny se modelují pomocí plošných prvků, přičemž informace o tloušťce stěny i typu
konstrukce stěny se určují při definici materiálu.
Materiál Zdivo lze použít k definování různých typů stěn z hlediska jejich konstrukce – jednovrstvé
(včetně ztužených), dvouvrstvé, stěny s lícovou vrstvou, nebo dutinové (s vyplněnou nebo
nevyplněnou dutinou).
Typ stěny ovlivňuje mechanické parametry materiálu jako jsou pevnostní parametry zdiva, ale i
parametry tuhosti. Tímto způsobem lze definovat stěny z více materiálů a automaticky určit parametry
požadované pro analýzu MKP, včetně tuhosti stěny.

Parametry materiálů pro zděné stěny
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Byl implementován nový typ materiálů ZDIVO a příslušné národní normy, včetně EN 1996 s národními
přílohami (Francie, Polsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko a Velká Británie), italské NTC 2018
a rumunské CR6 2013.

Nový výběr – konfigurace norem pro zděné konstrukce
Definice nového průřezu zděné stěny je možná přidáním nového materiálu typu zdivo.

Kroky definice materiálu typu zdivo: 1 – přidání nového materiálu (a zadání jeho názvu),
2 – nastavení typu materiálu ZDIVO, 3 – nastavení vlastností podle příslušné normy

Po přidání nového materiálu se ve vlastnostech nastaví všechny podrobnosti průřezu stěny.
58

Co je nového v Advance Design 2023

V závislosti na zvoleném typu konstrukce stěny jsou definovány parametry jedné nebo dvou vrstev a
další informace - např. u dutinových stěn jsou to tloušťka a výplň dutiny.
Obsah knihovny dostupných malt a zdicích prvků, jakož i další parametry a pravidla pro stanovení
vlastností stěny závisí na zvolené normě a národní příloze EN 1996-1-1 (Eurokód 6 - Navrhování
zděných konstrukcí).
Upozorňujeme:Rovněž je třeba také připomenout, že v závislosti na nastavení (jako je zvolený typ

stěny, zda je vrstva nosná a zda jsou vrstvy propojeny) se tloušťka stěny použitá pro výpočet metodou
konečných prvků může lišit od celkové tloušťky.

Parametry průřezu dutinové zděné stěny
Kromě možnosti definovat liniová uvolnění na hranách stěn (včetně možnosti, že tahová napětí nejsou
na stěnu přenášena) jsou zděné stěny ve výpočtech MKP řešeny stejně jako stěny z jiných materiálů.
Posouzení stěn podle příslušných norem pro zdivo se provádí pomocí nového Návrhového modulu
Zděná stěna (Masonry wall).
Postup posouzení je obdobný jako u železobetonových prvků pomocí Návrhových modulů pro ŽB
konstrukce (RC modulů), tzn. danou stěnu lze otevřít nebo exportovat do modulu Zděná stěna
(Masonry wall) pomocí příkazů z kontextového menu (pravé tlačítko myši) nebo ze záložky Design.
Během této operace se přenášejí geometrická data stěny, informace o průřezu a vnitřní síly.
Zděná stěna modelovaná v Advance Design musí splňovat několik podmínek, aby mohla být
exportována/otevřena v modulu Zděná stěna (Masonry wall):
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•
•
•
•

Svislý plošný prvek
Materiál: Materiál: zdivo
Tvar: obdélníkový,
S/bez otvorů.

Zděná stěna otevřená pro analýzu v Návrhovém modulu Zděná stěna (Masonry Wall)

5.2 Navrhování zděných stěn
Zcela nový Návrhový modul pro posuzování zděných stěn.
Návrh a posouzení jsou založeny na Eurokódu 6 a odpovídajících národních aplikačních dokumentech
(NAD) (pro Francii, Polsko, Rumunsko, Českou republiku, Slovensko a Velkou Británii), italské NTC 2018
a rumunské CR6 2013.
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Návrhový modul Zděná stěna (Masonry Wall)

➢ 5.2.1 Pracovní postup
Návrhové moduly Advance Design umožňují dva pracovní postupy:
1.

Použití Návrhového modulu pro stěny přímo na MKP modelu v Advance Design

2. Spuštění samostatné aplikace, kde uživatel může načíst informace z MKP modelu, nebo zadá
stěnu a její zatížení přímo v modulu.

Stěna ze 3D modelu otevřená v Návrhovém modulu Zděná stěna (Masonry Wall) přímo v Advance
Design

Při práci se zděnou stěnou v Advance Design je důležité, jakým způsobem jsou data stěny přenesena
do Návrhového modulu.
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Nejprve se přenese celá modelovaná stěna spolu se všemi požadovanými daty o geometrii, včetně
velikosti otvorů a jejich umístění, a údajů o průřezu stěny.
Následně se přenese výpočtový model, včetně úplné sady vnitřních sil na konečných prvcích.
V rámci jednoho stěnového prvku pak mohou být současně posouzeny jednotlivé pilíře (části mezi
otvory) v takové stěně. Tento postup je umožněn převodem vnitřních sil z výpočtu MKP na výslednice
v jednotlivých pilířích (panelech).
Důležité je zmínit, že uživatel má možnost editovat šířku pruhů použitých pro integraci sil a použít
vlastní rozdělení na pilíře (panely).

Automatická integrace sil z výpočtu MKP do výslednic na pilířích (panelech)

Při použití modulu jako samostatné aplikace se všechna data zadávají přímo, včetně informací o
geometrii, konstrukčním uspořádání a průřezu stěny.
Zatížení se rovněž zadávají přímo jako vnější zatížení působící přímo na stěnu (liniové, bodové, plošné,
zemním tlakem), ale i jako zatížení na přilehlých stropních deskách.
Na základě zadaných údajů se automaticky vytvoří návrhové panely(pilíře) a následně se určí vnitřní
síly a pro každý panel(pilíř) se provedou požadovaná posouzení.

Liniové zatížení definované přímo na stěně
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Zatížení definovaná na přilehlých stropních deskách

➢ 5.2.2.Databáze zdících prvků
Součástí software jsou i specifické výchozí databáze malt a zdicích prvků podle dané lokalizace.
Databázi zdících prvků je možné jednoduše doplňovat o vlastní položky nebo vytvořit zcela novou a
nezávislou databázi.

Editovatelná databáze zdících jednotek

➢ 5.2.3 Průřezy stěn
Průřezy zděných stěn nejsou homogenní a obecně jsou složené ze svislých vrstev – jedné nebo dvou
vrstev zdících prvků + případně prázdnou nebo vyplněnou vrstvu dutiny mezi.
Zděné vrstvy mohou být tvořeny různými typy zdících prvků (např. – jedna vrstva cihlová, druhá z
betonových tvárnic).
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Návrhový modul Advance Design Zděná stěna (Masonry Wall) umožňuje definovat 6 typů průřezů
zděné stěny:

Jednovrstvá
stěna

SStěna bez dutiny
nebo průběžné svislé
spáry v své rovině.
Jedná se o základní
typ stěny a je použit
jeden typ zdícího
prvku

Ztužená
jednovrstvá
stěna

Jednovrstvá
stěna ztužená
pilíři.

Dvouvrstvá
stěna

Stěna sestávající ze
dvou rovnoběžných
vrstev se svislou
spárou mezi nimi
plně vyplněnou
maltou.

Stěna
lícovou
vrstvou

Stěna se skládá ze
dvou různých typů
zdících prvků, které
jsou spojeny
dohromady a tvoří
jednolitou stěnu.

Dutinová
stěna

s

Stěna sestávající ze
dvou rovnoběžných
jednovrstvých stěn.
Prostor mezi
vrstvami je
ponechán jako
souvislá vzduchová
dutina nebo dutina
vyplněna tepelně
izolačním
materiálem. Vrstvy
jsou navzájem
propojeny
stěnovými sponami
nebo výztuží v
ložných spárách.
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Vrstvená
stěna
s
vyplněnou
dutinou

Stěna sestávající ze
dvou rovnoběžných
vrstev s dutinou
vyplněnou betonem.

Výběr typu stěny má vliv na modelování průřezu stěny a návrhové výpočty.
Při modelování průřezu stěny definujeme pro typy jednovrstvé a jednovrstvé ztužené stěny jednu
vrstvu zdících prvků, zatímco pro ostatní typy stěn definujeme dvě vrstvy zdících prvků, tedy dvě
oddělené sady zdicích prvků a malt a dvě sady pevnostních parametrů.
Pro návrhové výpočty se v závislosti na zvoleném typu průřezu stěny, je stěna považována buď jako
plná stěnou, posouzení je tedy provedeno pro jednu vrstvu, nebo se stěna považuje za dutinovou stěnu
a poté se posouzení provádí samostatně pro každou z obou vrstev.
Při zadávání průřezů zděných stěn v programu se data jako zdicí prvky a zdicí malty vybírají z databází.
Během tohoto procesu program kontroluje, že jsou definovány pouze povolené kombinace materiálů,
protože v závislosti na zvoleném Národním aplikačním dokumentu (NAD) normy, nejsou všechny
kombinace zdících prvků a malt povoleny.
Pevnostní charakteristiky se určují automaticky podle normových předpisů, ale je rovněž možné
parametry uživatelsky editovat.

Definice parametrů jedné z vrstev stěny
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➢ 5.2.4 Tvar (geometrická data)
Modul nabízí širokou škálu možností pro definici tvaru (geometrie) stěny. Součástí stěny může být
několik okenních a dveřních otvorů, definovaných graficky nebo zadáním rozměrů.
Po vytvoření otvorů se stěna automaticky rozdělí na výpočetní panely (pilíře). V případě potřeby lze
panely (pilíře) dále jednoduše rozdělit, případně upravit jejich šířku. Všimněte si, že posouzené se
provádí pouze pro panely (pilíře) plné výšky stěny.

Automatické rozdělení stěny na panely (pilíře)
Během definice parametrů stěny je možné definovat, zda se jedná o vnitřní nebo vnější stěnu a rovněž
její výškovou polohu – zda se jedná o stěnu v posledním patře, mezipatře nebo jde o stěnu podzemního
podlaží (suterénní stěnu).
V případě, že je stěna řešena v standalone modulu, je nutné definovat další systémové parametry, jako
je poloha a typ navazujících stropních desek a stěn nad a pod uvažovanou stěnou a rovněž podmínky
podepření.

Geometrické parametry stěny
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➢ 5.2.5 Návrhové výpočty
Nejširší rozsah návrhových výpočtů je k dispozici pro návrh a posouzení podle Eurokódu 6. Pro návrh
je možné použít jak podrobnou metodu podle normy EN 1996-1-1, nebo zjednodušenou metodu
vycházející z normy EN 1996-3.

Rozsah návrhu a posouzení zděných stěn :
•
•
•
•

posouzení stěn namáhaných převážně svislým zatížením (v zhlaví, ve středu a v patě stěny)
posouzení stěn zatížených soustředěným zatížením
posouzení stěn namáhaných ohybem kolmo k rovině stěny (např. zatížení větrem / zemním
tlakem)
posouzení smyku v rovině a kolmo k rovině stěny

Uživatel si může vybrat, zda chce provést všechny nebo pouze vybrané posudky.

Výběr posudků zděné stěny podle Eurokódu 6
Kromě toho lze posoudit i napětí podle postupů teorie klasické mechaniky.

Napětí kolmá k rovině stěny pro jednotlivé vrstvy dutinové stěny
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Výsledky základních posudků jsou dostupné v informačním panelu.
Můžete vybrat, zda budou výsledky zobrazené pro rozhodující panel (pilíř), nebo pro vybraný panel
(pilíř). V případě, že je průřez stěny složen ze dvou vrstev, lze výsledky zobrazit samostatně pro každou
vrstvu.

Výsledky posouzení v informačním panelu pro zděnou stěnu z příkladu

➢ 5.2.6 Generování dokumentů
Podrobné výsledky návrhových výpočtů a posouzení jsou k dispozici v dokumentu posudku (zprávě).
Stejně jako u ostatních Návrhových modulů Advance Design můžete vygenerovat buď zkrácenou, nebo
podrobnou zprávu posudku s detailním rozepsáním všech provedených posouzení.

Ukázka podrobné zprávy posudku
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Stejně jako u ostatních Návrhových modulů je možné zvolit rozsah zprávy posudku podle potřeb
uživatele.

Dialogové okno nastavení zpráv posudků
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6.Různé
Advance Design 2023 přináší řadu změn a novinek na základě požadavků současných i
potencionálních budoucích uživatelů, např. možnost rychlé prezentace výsledků výpočtů v tabulkové
formě a přizpůsobení systému pro španělský a portugalský trh.

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
•
•
•

Rychlá a snadná kontrola výsledků MKP pomocí výsledků v tabulkové formě
Nové národní aplikační dokumenty (NAD) Eurokódu a jazyková mutace pro Španělsko a
Portugalsko
Řada zdokonalení týkající se různých oblastí software pro usnadnění každodenní práce

6.1 Výsledky v tabulkové formě
Nová verze Advance Design 2023 umožňuje uživatelům ještě rychlejší a pohodlnější filtrování a
kontrolu výsledků MKP výpočtů.
Pomocí nové funkcionality Tabulky výsledků, je nyní možné rychle zobrazit výsledky v tabulkové formě
přímo na monitoru, bez nutnosti generace příslušných dokumentů.
Tato funkce je dostupná po dokončení výpočtu MKP na pásu karet.

Volby nastavení tabulek výsledků na pásu karet
Je možné generovat tabulkové výsledky pro:
•
•
•
•

Uzly (deformace)
Prutové prvky (deformace, vnitřní síly, napětí)
Plošné prvky (deformace, vnitřní síly, napětí, výslednice)
Podpory (deformace, vnitřní síly)
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Výchozí tabulka vnitřních sil na prutovém prvku
Je možné použít výchozí tabulky výsledků, nebo je uživatelsky upravit a zobrazit pouze požadované
sloupce.

Jednoduché ovládání zobrazovaných výsledků

Uživatel má rovněž možnost vytvořit si šablonu s vlastním nastavením a formou zobrazovaných
výsledků. Uložené šablony tabulek je pak možné použít ve všech dalších projektech. Šablony je možní
z dialogového okna i mazat.

Příklad uživatelského nastavení a odpovídající tabulka výsledků pro prutové prvky
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Pro usnadnění detekce vybraných řádků v tabulce a pro snadno filtraci rozsahu tabulky je výběr
objektů v tabulce a v modelu navzájem propojený.

•

Pokud jsou vybrány řádky v tabulce, budou v modelovém okně zobrazen odpovídající výběr.

•

Pokud jsou prvky vybrány v modelovém okně, pak bude tabulka výsledků po generaci
obsahovat pouze řádky s vybranými prvky.

Je také možné filtrovat výsledky v tabulce podle vybraných zatěžovacích stavů a jejich kombinací. K
tomu slouží dialogové okno pro výběr zatěžovacích stavů, které se spouští z pásu karet skupiny
Tabulky výsledků.

Součástí tabulek jsou i funkce pro snadné třídění výsledků v již vygenerované tabulce.
•

Jednoduchým způsobem (dvojklikem do záhlaví sloupce) lze třídit hodnoty ve sloupcích.

•

Výsledky je rovněž možné filtrovat pomocí speciálních polí pod záhlavím sloupců. V tabulce se
pak zobrazí jen řádky, které splňují zadaná kritéria. Zároveň je možné jednotlivé filtry
kombinovat.

Je možné použít vice typů filtrů:
•
•
•
•
•

Textové – vybraná pole obsahují zadaný text (např. IPE)
Číselné – vybraná pole obsahují zadaný text (např. 101)
Rozsah pomocí operátorů <, >, <=, >= (např. >25)
Rozsah pomocí '-' (např. 101-105)
Seznamy a rozsahy oddělení mezerami (např. >10 <20 nebo 2 3 6)

Definice vícenásobných filtrů ve speciálních polích
Tabulky je rovněž pomocí tlačítka export exportovat do Excelu.
Pro export použijte tlačítko Export Je tak dále možné pracovat s výsledky i mimo Advance Design
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Tabulka výsledků vyexportovaná do Excelu
Upozorňujeme:Pro práci s tabulkami výsledků bylo přidáno i tlačítko "Zrušit export", které umožní

export do Excelu přerušit a vrátit se k práci s tabulkami výsledků.

6.2 Lokalizace pro Španělsko a Portugalsko
Verze 2023 AD je první verzí, která byla přizpůsobena i pro španělský a portugalský trh. Advance
Design je tak možný používat pro navrhování v obou těchto zemích. Mohou ho samozřejmě využít i
všichni, kteří potřebují provádět posouzení podle španělských a portugalských norem nebo chtějí
generovat dokumentaci v jednom ze dvou nově dostupných jazyků.
Výběr nastavení pro obě země, včetně jazyka a norem je dostupný v okně Konfigurace lokalizace.
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Výběr národních nastavení

V nové verzi programu jsou rozhraní i výstupní dokumenty k dispozici ve španělštině a portugalštině.

Rozhraní ve španělštině
Součástí úprav je i implementace národních aplikačních dokumentů (NAD) Eurokódu do generátorů
zatížení (kombinace, vítr, sníh a seizmicita) a do návrhových výpočtů a posouzení prvků ocelových a
dřevěných konstrukcí.

74

Co je nového v Advance Design 2023

Mapa pro výběr seismických zón Portugalska
Upozorňujeme:Výpočet podle národních aplikačních dokumentů (NAD) Eurokódu 2 (železobetonové

konstrukce) zatím není v této verzi pro Španělsko a Portugalsko implementován.Návrhové moduly pro
ŽB konstrukce nejsou zatím v portugalštině k dispozici.

6.3 Import modelů z aplikace Tricalc
Počínaje verzí Graitec Tricalc 2022.1 je možné exportovat geometrický model do GTCX formátu.
Díky tomu je možné takový model naimportovat do Advance Design pro další typy analýz (např.
nelineární, seismická, dynamická).
Ve verzi Tricalc 2023 byly možnosti exportu do Advance Design rozšířeny o export zatěžovacích
stavů, kombinací a zatížení.

*.gtcx
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6.4 Další drobné úpravy a změny
U každé aktualizace a nejnovější verze programu se soustředíme na zkvalitňování našeho řešení
konstrukční analýzy.
Nejinak je tomu i u této verze, kdy jsme implementovali řadu drobných vylepšení a oprav, z nichž
některé jsou uvedeny níže.

➢ 6.4.1 Použití výchozích materiálů v návrháři konstrukcí (Structure Designer)
Pokud používáte pro modelování konstrukcí Návrhář konstrukcí (Structure Designer) můžete na
konstrukci (která je součástí jedné skupiny) použít výchozí třídu materiálu Advance Design pro
ocelové prvky (která je nastavena uživatelem nebo na základě výchozích nastavení podle
země/oblasti při vytváření nového modelu).

➢ 6.4.2 Možnost použití super-prvků pro výběr na základě kritérií
V okně pro výběr prvku podle kritérií je nyní k dispozici nová kategorie prvků Super-prvek. Umožňuje
rychlou kontrolu a výběr prutových nebo plošných super-prvků.

Možnost použití super-prvku pro výběr podle kritérií
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Možnost použití super-prvku pro definici výběrových filtrů

➢ 6.4.3 Vylepšený vzhled některých dialogových oken
Řada dialogových oken v programu byla aktualizována za účelem standardizace jejich vzhledu a lepší
práce s dialogovými okny.

Vybraná aktualizovaná dialogová okna
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➢ 6.4.4 Zabránění nechtěného spuštění výpočtu
V předchozích verzích, pokud bylo aktivní zobrazení Model, bylo možné výpočet spustit stisknutím
klávesy Enter.
To vedlo k nechtěným spuštěním výpočtu. Nyní se po stisknutí klávesy Enter otevře dialogové okno
Sekvence výpočtu a Uživatel musí potvrdit, zda chce výpočet provést.

➢ 6.4.5 Zdokonalené analýzy a export uživatelských průřezů
Modul Editor průřezu byl rozšířen o výpočty plastických modulů průřezu. Export dat do Advance Design
byl rozšířen o plastický modul průřezu a moment setrvačnosti Ixy.

Dialogové okno modulu Editor průřezů
Kromě toho bylo upraveno I dialogové okno exportu dat pro lepší přehlednost exportovaných dat.
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Dialogové okno export průřezu do knihovny průřezů

➢ 6.4.6 Tabulka posudku protlačení podle severoamerických norem
Při analýze ŽB desek v Advance Design podle severoamerických norem (USA / Kanada) je nyní možné
posoudit desku na protlačení. Zároveň je možné generovat dokument posudku s tabulkou obsahující
výsledky tohoto posouzení.

➢ 6.4.7 Opravy (vybrané)
•

Oprava problému, kdy ve vlastnostech prvků dřevěných konstrukcí (podle EC5) nebylo
možné vybrat, zda se jedná o ztužený, či neztužený uzel. (#88917)

•

Oprava problému, kdy se nezobrazovaly výsledky optimalizace průřezů prvků dřevěných
konstrukcí, pokud byla optimalizace provedena podle průhybu. (#87336)
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•

Oprava problému, kdy v případě posouzení protlačení při síle působící shora (např.
základová deska) nebyl vždy uvažován poměr plochy podélné výztuže k ploše spodní
výztuže. (#128119)

•

Oprava problému, kdy nebyl brán v potaz dodatek AC:2009 NF EN 1993-1-2 (Francie) pro
stanovení únosnosti ocelových profilů namáhaných kombinací tlaku a tlaku v otlačení při
analýze požární odolnosti. (#126521)

•

Oprava problému, kdy se při synchronizaci modelu ze souboru GTCX u některých ocelových
profilů v Advance Design jejich názvy mírně lišily od názvů uložených v souboru GTCX, což
způsobovalo, že byly označeny jako Upravené. (#127897)

•

Oprava problému souvisejícího s výpočty trhlin podle EC2. Problém byl způsoben tím, že v
některých případech nebyla uvažována zadaná mezní hodnota napětí pro kvazistálou
kombinaci MSP, pokud byla povolena mezní šířka trhlin pro tyto kombinace (#87347)
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7.Návrhové moduly – obecně
Advance Design 2023 přináší řadu nových funkcí a zdokonalení ve všech Návrhových modulech
Advance Design. Níže najdete seznam vybraných novinek a zdokonalení, které jsou společné pro
všechny Návrhové moduly Advance Design.

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
•
•
•
•

Nový postup automatického číslování výztuže – použití stejného čísla položky pro identické
pruty výztuže
Zjednodušení použití a úpravy různých rozhraní a dialogových oken
Snazší uživatelské nastavení výkresů
Adaptace výkresových stylů pro Německo

7.1 Použití stejného čísla položky pro identické pruty výztuže
Pro adaptaci různých postupů číslování výztuže byla doplněna nová možnost, kdy položkám výztuže
stejného tvaru je přiřazeno shodné číslo výztuže.
Ve výchozím nastavení je při generování výztuž v Návrhových modulech Advance Design pro
železobetonové konstrukce číslována podle pravidla, že pouze výztuž náležící stejnému typu (výztuž
spodního a horního stupně je považována za odlišný typ) může mít stejné číslo.
Například pro základ, jak je znázorněn na obrázku níže, má všechna spodní výztuž ve směru X stejné
číslo (1), ale horní výztuž v tomto směru, i když je tvarově totožná, je samostatně číslována jako
položka (2 ).
Obdobné je to pro spodní a horní výztuž ve směru Y, kdy jsou položky očíslovány čísly (3) a (4).

Tento výchozí postup lze nyní změnit pomocí nové volby Stejné číslo pro výztuž stejného tvaru
Malé dialogové okno s touto volbou lze otevřít z kontextového menu pravým tlačítkem (pomocí příkazu
Číslování výztuže) nebo z pásu karet.
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Po aktivaci této volby se položky výztuže přečíslují podle pravidla, že veškerá výztuž prvku (nebo
celého modelu v případě vícepolového nosníku nebo skupiny stěn) bude mít stejné číslo položky, pokud
je jejich geometrie shodná: stejný tvar + stejný průměr + stejná délka.
Pro identický příklad základů výše budeme nyní mít položky číslo (1) pro spodní i horní výztuž v obou
směrech.

7.2 Možnost úpravy výšky informačního panelu
Pro přehlednější zobrazení obsahu dialogového okna s informačním panelem je nyní možné upravit
rozsah okna pohledu a informačního panelu.
Je tak možné graficky upravit výšku oblasti výsledků. V případě, že je rozsah obsahu informačního
panelu delší, zobrazí se po straně posuvníky.
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7.3 Výkresy: Stálé popisy na výkrese
Do výkresů generovaných všemi Návrhovými moduly je nyní možné umístit textové popisy jako novou
komponentu výkresu.
S těmito popisy se zachází jako s nezávislými součástmi výkresu, a proto se během regenerace výkresu
nemění jejich obsah ani poloha.Popisy lze umístit kamkoli na výkres a editovat je nebo přesunout podle
potřeby.
Do výkresu můžete přidat libovolný počet popisů a každý popis může mít nezávisle nastavené
parametry, jako je barva, písmo a velikost.

7.4 Výkresy: Nová výchozí šablona rozpisky pro Německo
Byly upraveny výchozí šablony rozpisek pro Německo.
Formát a obsah rozpisek tak lépe vyhovuje požadavkům německých zákazníků.
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7.5 Výkresy: Nové tagy pro uživatelské rozpisky
Pro větší přizpůsobitelnost šablon používaných pro generaci výkresu, byly doplněny další parametry,
které lze použít v šablonách rozpisek.
Parametry se používají jako atributy bloku v souborech šablon, které jsou uloženy ve formátu Auto CAD
DWG.

Níže najdete seznam nových parametrů:

1.Zdroj parametru: dialogové okno Nastavení projektu / Záložka Data projektu
•
•

STRUCTURE_TYPE - Typ konstrukce
REVISION – Revize

2.Zdroj parametru: dialogové okno Nastavení projektuZáložka Uživatelská data
•
•
•
•
•

COMPANY – Společnost
CITY – Město
USER_ADRESS – Adresa
PHONE – Telefon
DESIGNED_BY – Navrženo
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•
•
•
•

DESIGNED_DATE – Datum návrhu
VERIFICATION_DATE – Datum posouzení
VERIFIED_BY – Ověřil
CLIENT_NAME – Jméno klienta

3.Zdroj parametru: Dialogové okno Nastavení projektu / Záložka Data prvku
•
•

DRAWING – Výkres
REVISION – Revize

4.Zdroj parametru: Dialogové okno Nastavení posouzení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCRETE_CLASS – Třída (betonu)
YIELD_STRENGTH – fyk (mez kluzu výztuže)
EXPOSURE_CLASS – Stupeň vlivu prostředí
LATERAL_COVER – Boční krytí (výztuže)
TOP_COVER – Horní krytí (výztuže)
BOTTOM_COVER – Dolní krytí (výztuže)
SUPPORTED_ELEMENT_COVER – Krytí výztuže horního stupně (ŽB Patka (RC Footing))
CONCRETE_COVER – Krytí výztuže (ŽB Sloup (RC Column))
UPPER_COVER – Krytí (výztuže) horních startovacích prutů (ŽB Sloup (RC Column))
LOWER_COVER – Krytí (výztuže) spodních startovacích prutů (ŽB Sloup (RC Column))
EXTERIOR_COVER – Vnější krytí výztuže (ŽB Stěna (RC Wall))
INTERIOR_COVER – Vnitřní krytí výztuže (ŽB Stěna (RC Wall))
OTHER_COVER – Ostatní krytí výztuže (ŽB Stěna (RC Wall))

5.Zdroj parametru:Výkresy
•

SCALES – tag s informacemi o všech použitých měřítcích na výkresu

7.6 Další vylepšení
Kromě výše zmíněných byly přidány i další drobné novinky a zdokonalení do Návrhových modulů pro
ŽB konstrukce.
Níže najdete některé z nich.

➢ 7.6.1 Vylepšená dialogová okna – možnost rozbalit/sbalit stromovou
strukturu
V dialogových oknech, které obsahují stromovou strukturu, je nyní možné strom rychle sbalit nebo
rozbalit, což usnadňuje přístup k obsahu.
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➢ 7.6.2 Výkresy: Dva řádky popisu výztuže
Pro lepší přizpůsobení výkresu požadavkům uživatelů byla přidána možnost generovat popisy výztuže
ve dvou řádcích.
Obsah a styl obou řádků lze nastavit na záložce Popisy v okně Rozkreslení výztuže a nastavení měření.
V obou polích je možné použít různé parametry přidáním z kontextového menu (pravé tlačítko myši)
anebo přidat vlastní text vložený mezi dva znaky “>”.

Definice obsahu popisu
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Jednořádkový (vlevo) a dvouřádkový (vpravo) popis

➢ 7.6.3 Zdokonalený import kombinací zatížení a výsledků z Advance Design
Byla provedeny dvě úpravy importu zatížení z Advance Design do Návrhových modulů. Změna se týká
Návrhových modulů ŽB Patka (RC Footing) a ŽB Sloup (RC Column) a návrhových skupin
1.

Pokud import obsahuje nejen zatěžovací stavy, ale i jejich kombinace, je v případech, kdy je
vygenerováno více než sto kombinací (počet zatěžovacích stavů vynásobený počtem prvků v
návrhové skupině), provedeno automatické přečíslování, aby se předešlo chybám
způsobených nenávazností čísel kombinací (překrytí mezi ID kombinací a ID zatěžovacích
stavů).

2. Druhá změna se týká importu sil v případě použití návrhové skupiny Pokud jsou nyní
importované výsledky i s kombinacemi, jsou již importovány a zobrazeny správně.
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➢ 7.6.4 Export kombinací zatížení a hodnot zatížení, které byly nejprve
naimportovány z Advance Design, do Excelu
Jednou ze stávajících funkcí Návrhových modulů je možnost exportu obsahu tabulky definice
kombinací zatěžovacích stavů (platí pro všechny Návrhové moduly) a seznamu zatížení (pro Návrhové
moduly ŽB Patka (RC Footig), ŽB Sloup (RC Column) a Ocelové přípoje (Steel Connection)) do
tabulkového procesoru Excel.
V aktuální verzi je možné exportovat tato data I v případě, že vnitřní síly byly nejprve importovány z
kombinací z Advance Design.

➢ 7.6.5 Úpravy dialogového okna Nastavení posouzení
V dialogovém okně Nastavení posouzení byla nastavení týkající se trhlin v betonu přesunuta na novou
kartu. Vyhledání a úpravy souvisejících parametrů je tak jednodušší.
Tato změna se týká Návrhových modulů pro nosníky, sloupy a základy.
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➢ 7.6.6 Generace dokumentu posudku jako separátní proces
Proces generace dokumentu posudku nyní běží samostatně a nezávisle na Návrhovém modulu a
aplikaci je tak možné na rozdíl od předchozích verzí dále používat i při generování dokumentu.

➢ 7.6.7 Úpravy nápovědy
Pro snazší přístup k nápovědám, byla sjednocena pravidla jejich zobrazení. Nápověda se nyní zobrazí
jak při najetí myší na text, tak i na jeho odpovídající editační pole / zaškrtávací políčko / rozvírací
menu.

Nápověda se zobrazí při najetí myší na text (nahoře)
a při najetí myší na textové pole (dole)
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8.Návrhový modul ŽB Nosník (RC Beam)
Advance Design 2023 přináší nové volby a zdokonalení Návrhového modulu ŽB Nosník (RC Beam).
Níže najdete seznam nejdůležitějších z nich

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
1. Úprava výpočtů vrcholových (peak) průhybů podle francouzské normy FD P18-717
• Soulad s poslední verzí normy FD 18-717
• Přesný výpočet pomocí rozkladu stálého zatížení na složky
• Snížení deformací zohledněním vlivu dotvarování mezi jednotlivými složkami zatížení
2. Možnost nastavení krytí výztuže v jednotlivých polích
3. Dopočet objemu betonu na světlém rozpětí
4. Oddělené řešení kotvení pro horní a dolní výztuž
5. Možnost zadání minimální délky dolní podélné výztuže
6. Dokonalejší přizpůsobení smykové výztuže u otvorů
7. Možnost vycentrování horní výztuže nad podporou
8. Import excentricit podpor
9. Možnost zobrazení čísla podélné výztuže na řezech ve výkresu
10. Online nápověda

8.1 Úprava výpočtů vrcholových (peak) průhybů podle francouzské normy FD P18717
Výpočet vrcholových (peak) průhybů podle francouzské normy FD P18-717 byl upraven tak, aby byl v
souladu s její poslední verzí.
Verze normy FD P18-717 ze srpna 2021 nahrazuje starší verzi z prosince 2013.
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Tato aktualizace upravuje výpočet skutečných průhybů betonových prvků:
•

Místo momentu setrvačnosti průřezu s trhlinami je zaveden fiktivní moment setrvačnosti

•

Odhad kritického momentu Mcr již není potřebný

•

Součinitel αe (poměr mezi elastickým modulem betonu a výztuže) je definován hodnotou
15

•

Stálá zatížení se stále rozkládají, ale názvy složek byly upraveny

•

Moment se počítá na světlém rozpětí (ne na rozpětí podpor)

•

The ψ0 and ψ1 creep coefficients (from EN1992-1-1, Annex B) can still be used to subtract
a certain amount of deflection

•

Mezní hodnoty jsou odlišné

➢ 8.1.1 Fiktivní moment setrvačnosti
V nové verzi stále využíváme momentu setrvačnosti neporušeného průřezu (I0), která však byla
doplněna o koncept fiktivních momentů setrvačností (pro krátkodobé a dlouhodobé stálé zatížení)
místo momentů setrvačnosti porušeného trhlinami, tak jak bylo definováno ve verzi 2013.

•

Dlouhodobé zatížení:

•

Krátkodobé zatížení:

I fv = 1,1
I fi = 1,1 

I0
1 + v .

I0
1 + i .

Kde:

v = 0, 02 

f ctw

b
 2 + 3  w
beff



  


i = 0, 05 

f ctw

b
 2 + 3  w
beff



  


 = 1 − 1,75 

f ctw
0
4   s   + f ctw

Součinitel μ zohledňuje hodnotu zatížení.
Vypočítá se na základě σs (napětí výztuže v tahu se zohledněním momentu na světlém rozpětí prvku
pro uvažovaný zatěžovací stav).

➢ 8.1.2 Rozklad stálého zatížení
Nová metoda používá stejný rozklad stálého zatížení jako v přechozích verzích, pouze bylo změněno
názvosloví:
•

pp je vlastní tíha (dříve p0)

•

fr je zatížení odpovídající vzniku 1. trhliny (dříve c)

•

per je zbývající stálé zatížení (dříve r)
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Suma pp a fr je nyní označena jako j (stálé zatížení při vzniku 1. trhliny)

pp + fr  j
Suma všech stálých zatížení (pp, fr a per) je nyní označena jako g

pp + fr + per  g
Suma všech stálých zatížení (g) a užitných zatížení (q) je nyní označena jako p

g +q p

➢ 8.1.3 Peak deflection Δft
Vrcholový (peak) průhyb Δft

ft = f gv − f ji + f pi − f gi
v – dlouhodobá deformace (spočtená pomocí Ifv a Ec,eff)
i – krátkodobá deformace (spočtená pomocí Ifi a Ecm)

In case the installation of the brittle elements is delayed (creep coefficients ψ0 and ψ1 not null), we can
subtract the creep deflection of the pp component:

ft = f gv − f ji + f pi − f gi − c (t fr , t0 )  ( f ppv − f ppi )
βc(tfr,t0).(fppv – fppi) je průhyb od dotvarování v okamžiku vzniku 1. trhliny.

Upozorňujeme:Pokud je vybrána 'Obecná metoda', složka pp se rozdělí na dvě části (pp0 a pp1) a
vzorec se upraví:

ft = f gv − f ji + f pi − f gi − c (t fr , t0 )  ( f pp0v − f pp0i ) − c (t fr , t1 )  ( f pp1v − f pp1i )
Výpočet βc(tfr,t0) a βc(tfr,t1) stále používá předpokladů Přílohy B EN1992-1-1.
In the RC Beam module, these parameters are named ψ0 and ψ1

 0 = c (t fr , t0 )
 1 = c (t fr , t1 )
The ψ1 parameter is used only if General method is activated.
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➢ 8.1.4 Dovolený průhyb
Limitní průhyby se liší pro prostě podepřené nebo spojité nosníky a pro konzoly.

•

Prostě podepřený nebo spojitý nosník

Limit =

o

pokud ln ≤ 5 m,

o

jinak Limit = 0, 005 +

ln
500

ln
1000

Kde ln je světlé rozpětí nosníku (mezi líci podpor) v metech.

Příklad: Pro rozpětí 7 m, limitní průhyb = 0,005 + 7/1000 = 1,2cm

•

Konzoly
o

pokud ln ≤ 2,50m Limit =

o

jinak Limit = 0, 005 +

ln
250

ln
500

Příklad: Pro konzolu délky 2 m, limitní průhyb = 2/500 = 0,8cm

➢ 8.1.5 Definice v Návrhovém modulu ŽB Nosník (RC Beam)
V dialogovém okně Nastavení posouzení je možné použít všechny metody, jak aktualizované (z roku
2021), tak i předchozí (z roku 2013).
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Upozorňujeme:Obě metody FD P18-717 (2021 i 2013) vypočítají průhyb od ohybových momentů

pomocí zjednodušené rovnice:

Pomocí obecné metody (2021 i 2013) bude průhyb vypočten numerickou integrací zakřivení.
Limitní hodnoty budou spočteny přesněji, pokud bude výpočet nastaven na Auto.

Dialogové okno definice zatížení se zobrazením aktualizovaných názvů složek stálého zatížení:
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➢ 8.1.6 Výsledky v Návrhovém modulu ŽB Nosník (RC Beam)
The Deflection result page mentions all the deflection components leading to the final value (Δft).

Výsledky průhybů

V podrobném dokumentu posudku (zprávě jsou uvedeny podrobné informace a popsány všechny
parametry použité při výpočtu.
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Ukázka výtahu z podrobného dokumentu posudku (zprávy)
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8.2 Dopočet objemu betonu na světlém rozpětí
Ve výkazu materiálu může nyní Uživatel vybrat, zda se objem betonu má spočítat pro světlé rozpětí
prvku, nebo pro rozpětí mezi podporami.

Světlé rozpětí (mezi líci podpor)

8.3 Oddělené řešení kotvení pro horní a dolní výztuž
V nové verzi je možné nastavit výchozí způsob kotvení výztuže samostatně pro spodní a horní podélnou
výztuž.
V dialogovém okně Výztuž předpoklady jsou tedy k dispozici dvě nastavení úhlů háků .
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Samostatné nastavení úhlů háků výztuže pro horní a spodní výztuž

8.4 Možnost nastavení krytí výztuže v jednotlivých polích
Krytí výztuže vícepolových nosníků lze nyní definovat nezávisle pro každé pole nosníku.
Zadání je možné v dialogovém okně Nastavení výztuže v záložce Speciální funkce.
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Přidané volby pro možnost přepsání výchozích hodnot v polích

8.5 Možnost zadání minimální délky dolní podélné výztuže
V nové verzi je možné definovat minimální délku dolní výztuže.
Toto nastavení je možné definovat jako globální a aplikovat jej na všechna pole pomocí nové volby v
dialogovém okně Nastavení výztuže na záložce Podélné výztuž, ale je rovněž možné toto nastavení
přepsat nezávisle pro každé pole v záložce Speciální funkce.

Nové volby v dialogovém okně Nastavení výztuže
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Výsledek v případě nepovolené možnosti minimální délky – výztuž délky 950 mm

Výsledek v případě povolené volby minimální délky (min. délka = 1500 mm )

8.6 Dokonalejší přizpůsobení smykové výztuže u otvorů
Na záložku Smyková výztuž v dialogovém okně Nastavení výztuže byly doplněny dvě nové volby pro
snazší přizpůsobení smykové výztuže okolo otvorů:
•

Minimální rozteč vlevo a vpravo od otvoru
Definuje minimální rozteč výztuže, která má být použita při generaci smykové výztuže vpravo
a vlevo od otvoru.

•

Symetrická smyková výztuž vlevo a vpravo od otvoru
Touto volbou se vygenerují symetrické řady třmínků po obou stranách otvoru.
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Nové volby v dialogovém okně Nastavení výztuže

Vliv nastavení roztečí smykové výztuže

8.7 Možnost vycentrování horní výztuže nad podporou
Vzdálenost konců horní výztuže od podpory (sloupu) bývá obvykle s ohledem na výpočet různá. Pro
eliminaci chyb vzniklých chybnou pozicí výztuže je často použita symetrická výztuž.
Za tímto účelem byla na záložku Konstrukční výztuž v dialogu Nastavení výztuže přidána nová volba
Symetrická horní výztuž nad mezilehlými podporami.
Při aktivaci této volby je horní výztuž nad mezilehlými podporami umístěna symetricky.
Tato volba neovlivňuje horní výztuž and podporami konzolově přetažených nosníků, nebo nosníků, kde
je vybrání blízko podpoře.
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Nová volba v dialogovém okně Nastavení výztuže

Nová volba neaktivovaná – horní výztuž není symetrická

Nová volba aktivovaná – horní výztuž je symetrická
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8.8 Možnost vybrat ignorování maximálního průměru
Jedním z výchozích nastavení výztuže je vazba maximálního průměru použité výztuže pro různé
rozměry ŽB průřezu.
Tato nastavení jsou dostupná na záložce Min. vzd. vložek/Maximální průměry v okně Nastavení
výztuže. V nové verzi byla do tohoto okna přidána nová volba Ignorovat maximální průměr.
Pokud je tato volba aktivována (výchozí), je nastavení maximálních průměrů ignorováno, pokud
požadovanou plochu výztuže nelze vykrýt pomocí výztuže definovaného maximálního průměru. Pokud
není volba aktivovaná, pak je vždy respektován předepsaný maximální průměr výztuže.

Nové volby v dialogovém okně Nastavení výztuže

8.9 Import excentricit podpor
Při importu tvaru (geometrie) železobetonového nosníku z modelu Advance Design do Návrhového
modulu ŽB Nosník (RC Beam) se v aktuální verzi přenášejí excentricity podpor (např. sloupů)
definovaných v modelu. Na základě toho pak může být přesněji definované světlé rozpětí nosníku.
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Sloup s definovanou excentricitou v modelu Advance Design
Hodnoty excentricity jsou viditelné na kartě Hlavní geometrie v dialogovém okně Geometrie. Tyto
hodnoty se načítají pouze během importu z Advance Design a nejsou dále editovatelné.

8.10 Výkresy: Možnost zobrazení čísla podélné výztuže na řezech ve výkresu
Do seznamu parametrů výkresu pro řezy v Návrhovém modulu ŽB Nosník (RC Beam) byla doplněna
nová volba, která umožňuje přidat popis podélné výztuže v řezech.

104

Co je nového v Advance Design 2023

8.11 Online nápověda
Již od předešlé verze Návrhového modulu ŽB Nosník (RC Beam) je k dispozici online nápověda. Online
nápovědu lze vyvolat přímo z menu program nebo stisknutím F1.
Lze ji také vyvolat přímo pomocí tohoto odkazu:https://www.graitec.com/Help/Advance-Designmodules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm
Online nápověda obsahuje informace o rozhraní, popis použití software a příklady včetně podkladů
použité teorie. Online nápověda je k dispozici v angličtině.
TIP: Pro překlad do lokálního jazyka nyní doporučujeme použití volně nabízených překladačů.
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9.Návrhový modul ŽB Sloup (RC Column)
Advance Design 2023 přináší nové volby a zdokonalení Návrhového modulu ŽB Sloup (RC Column).
Níže najdete seznam nejdůležitějších z nich

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
•
•

Doplnění postupu generace podélné výztuže zadáním počtu prutů výztuže
Zdokonalení generace výkresů na základě požadavků uživatelů

9.1 Doplnění postupu generace podélné výztuže zadáním počtu prutů výztuže
Pro generaci podélné výztuže v pravoúhlých sloupech byl přidán nový postup zadáním počtu prutů v
jednotlivých směrech.
Za tímto účelem byl na kartě Nastavení výztuže / Podélná výztuž do rozbalovacího menu přidán třetí
postup Způsob vyztužení – uživatelem definovaný počet prutů. Po zvolení tohoto postupu můžete určit
počet prutů v jednotlivých směrech.
Tímto způsobem lze definovat požadovaný počet prutů výztuže v každém směru sloupu. Software pak
dopočítá potřebný průměr výztuže.
To je zvláště důležité pro sloupy stejného průřezu nad sebou v jednotlivých patrech, ale s
předpokladem postupně se zmenšujícími se průměry výztuže ve vyšších patrech. Odpadá tak nutnost
generovat další startovací výztuž.
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9.2 Výkresy: Čára přerušení obrazu
Generované výkresy sloupu v Návrhovém modulu ŽB Sloup (RC Column) byly přizpůsobeny
požadavkům uživatelů a doplněny o čáru přerušení obrazu v místě přerušení navazujících prvků.

9.3 Výkresy: Dokonalejší zobrazení spodní startovací výztuže
V případě, že je vygenerována spodní startovací výztuž a je aktivována volba jejího zahrnutí do výkazu
výztuže, je spodní startovací výztuž očíslována a je popsána v půdorysných řezech.
Nyní lze tuto volbu použít u všech typů průřezů sloupů ( trojúhelník, lichoběžník, šestiúhelník, ve tvaru
T a ve tvaru L.
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10.Návrhový modul ŽB Patka (RC Footing)
Advance Design 2023 přináší nové volby a zdokonalení Návrhového modulu ŽB Patka (RC Footing).
Níže najdete seznam nejdůležitějších z nich

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
•
•
•
•

Posouzení protlačení na základových pasech
Nové volby pro posouzení únosnosti pro metodu s náhradním základem
Nové volby pro generace výztuže a výkresy
Import obálek zatěžovacích stavů z MELODY Bâtiment jako zatěžovacího stavu

10.1 Posouzení protlačení na základových pasech
U základových pasů je nyní možné provést posouzení protlačení.
V případě, že základový pas na protlačení nevychází, je o tom Uživatel informován chybovou hláškou
a je třeba upravit výšku pasu.
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10.2 Nové volby pro posouzení únosnosti pro metodu s náhradním základem
Jednou z dostupných metod výpočtu únosnosti vícevrstvého podloží v Návrhovém modulu ŽB Patka
(RC Footing) je metoda náhradního základu, jejíž použití se doporučuje, pokud je pod mocnou vrstvou,
na které je základ založen, další tenká vrstva.
Pro snazší ovládání výpočtu byl do tabulky v okně Půdní profil přidán nový sloupec pro výběr, zda má
být aktuální půdní vrstva uvažována pouze v odvodněných podmínkách nebo v odvodněných i
neodvodněných podmínkách během výpočtu únosnosti metodou s náhradním základem.
Tato volba je dostupná pouze v případě, že jsou aktivovány obě následující volby: Metoda náhradního
základu (dialogové okno Nastavení posouzení / Posouzení vícevrstvého podloží základu) a Provést
výpočet pro neodvodněné podmínky (dialogové okno Půdní profil).
Upozorňujeme:Při aktivaci volby Soudržná se nastavení automaticky nastaví na Odvodněné +
neodvodněné, zatímco při zrušení této volby se automaticky přepne na Pouze odvodněné. Toto
nastavení však lze v případě potřeby editovat.

10.3 Výkresy: Volba přepnutí mezi realistickým a schématickým zobrazení řady
výztuže
Při generování výkresů výztuže základů je nyní možné v seznamu vlastností výkresu vybrat, zda se řada
výztuže zobrazí symbolicky (tj. je viditelný pouze první prut řady) nebo jako skutečná (tj. všechny pruty
řady jsou viditelné).
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10.4 Nová šablona pro Francii
Výchozí šablona pro Francii byla upravena, aby lépe odpovídala požadavkům francouzských uživatelů
na výchozí nastavení projektu.

10.5 Zdokonalená definice roztečí výztuže
Do nastavení výztuže základové patky byla doplněna volba nastavení jednotné rozteče hlavní výztuže.
Nová volba je dostupná v dialogovém okně Nastavení výztuže na záložce Patka.
Po aktivaci této volby program dohledá průměr výztuže, který při dané rozteči vyhovuje na posouzení.
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10.6 Možnost nastavení počtu iterací pro optimalizaci rozměrů (geometrie)
základu
Pro snazší ovládání procesu optimalizace rozměrů základů byla doplněna volba omezení počtu iterací
během automatického určení optimálních rozměrů základu.
Nová volba je dostupná v dialogovém okně Nastavení posouzení na kartě Návrh základu.
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10.7 Import obálek zatěžovacích stavů z MELODY Bâtiment jako zatěžovacího
stavu
Výměna dat mezi MELODY Bâtiment a Návrhovým module ŽB Patka (RC Footing) byla doplněna o
volbu importu obálek zatěžovacích stavů.
Během exportu z MELODY Bâtiment jsou nyní obálky automaticky importovány do Návrhového modulu
ŽB Patka (RC Footing) jako zatěžovací stavy.

MELODY Bâtiment

Obálky zatěžovacích stavů importované do Návrhového modulu ŽB Patka (RC Footing)
Je tak umožněn přesný návrh základů v případech, kdy by export základních zatěžovacích stavů a
jejich kombinování v Návrhovém modulu ŽB Patka (RC Footing) vedlo k nesprávným výsledkům (např.
při použití nelineární analýzy).
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11.Návrhový modul ŽB Stěna (RC Wall)
Advance Design 2023 přináší nové volby a zdokonalení Návrhového modulu ŽB Stěna (RC Wall). Níže
najdete seznam nejdůležitějších z nich

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
•
•
•
•
•
•

Možnost kopírovat výztuž z jedné stěny ve skupině do druhé
Snazší nastavení parametrů tvaru(geometrie) skupiny stěn
Doplňkový symbol označení řady svislé výztuže
Možnost nastavit průměr a rozteč pro generaci svislé a vodorovné výztuže
Možnost generovat lemovací U výztuž ve stejné rozteči jako u vodorovné výztuže
Aktualizace projektových šablon pro Francii

11.1 Možnost kopírovat výztuž z jedné stěny ve skupině do druhé
Pokud chce Uživatel použít stejnou výztuž na více stěnách ve skupině je nyní snadno možné kopírovat
data výztuže z jedné stěny ve skupině do jiných stěn. Tato funkcionalita je vhodná zejména pro editaci
výztuže ve vybraných stěnách nebo uživatelsky zadat vyztužení pro posouzení stěny.
Volby pro kopírování výztuže jsou dostupné v levém dolním rohu hlavního dialogového okna editace
výztuže.
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Kopírování se provádí tlačítkem nalevo od rozevíracího menu výběru.
Zkopíruje data ze stěny vybrané v prvním rozevíracím menu do stěny vybrané ve druhém rozevíracím
menu. Funkce není dostupná, pokud má některá ze stěn skupiny otvory.
Příkaz zkopíruje data svislé a vodorovné výztuže a spon. Pokud je tvar stěn odlišný, zkopíruje se počet
prutů a dopočítá se rozteč.

11.2 Snazší nastavení parametrů tvaru(geometrie) skupiny stěn
Okno definice parametrů tvaru (geometrie) stěny bylo upraveno a zdokonaleno, definice a úpravy
geometrie stěn je tak jednodušší.
Hlavní úpravou je změna způsobu seskupování dat. Nyní tak lze díky vlastnostem dědičnosti dat ve
stromu upravovat data více stěn současně.

11.3 Doplňkový symbol označení řady svislé výztuže
U řad výztuže se stejnou hodnotou odsazení výztuže od horní hrany stěny byl do stromové struktury
vedle označení řady výztuže doplněn symbol hvězdičky (*). Tato novinka usnadňuje výběr a editaci
svislé výztuže různé délky, zejména pak u stěn s otvory a dalšími případy s výztuží různé délky.
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11.4 Možnost nastavit průměr a rozteč pro generaci svislé a vodorovné výztuže
Pro snazší nastavení generace výztuže byly do generátoru přidány nové volby definice průměrů
výztuže a uniformní rozteče výztuže pro celou stěnu.
V dialogovém okně Předpoklady výztuže jsou k dispozici nové volby pro zadání roztečí a průměrů
samostatně pro svislou a vodorovnou výztuž. Doplněna byla i nová možnost nastavení hodnoty úhlu
háku vodorovné výztuže na krajích stěny.
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11.5 Možnost generovat lemovací U výztuž ve stejné rozteči jako u vodorovné
výztuže
Podél svislých hran na obou koncích stěny je možné definovat lemovací výztuž tvaru U.
Nová verze Advance Design umožňuje zadat použití stejné rozteče jako u vodorovné výztuže stěny.
Nová volba je k dispozici v dialogovém okně Předpoklady výztuže / karta Lemovací výztuž tvaru U.
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11.6 Aktualizace projektových šablon pro Francii
Výchozí šablona projektu pro francouzskou lokalizaci byla upravena, aby lépe vyhovovala
požadavkům francouzských uživatelů.
Změny zahrnují výchozí nastavení parametrů výztuže, například použití KARI sítí jako výchozího
nastavení.
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12.Návrhový modul ŽB Deska (RC Slab)
Advance Design 2023 přináší nové volby a zdokonalení Návrhového modulu ŽB Deska (RC Slab). Níže
najdete seznam nejdůležitějších z nich

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
•
•
•
•
•

Generování řady výztuže s proměnnou délkou jako jedné sady výztuže
Zdokonalení dialogového okna Nastavení výztuže
Doplněné nastavení rozdělení výztuže
Nové nastavení polohy automatického rozdělení výztuže
Nové typy KARI sítí pro Německo

12. Řada výztuže s proměnnou délkou jako jedna sada výztuže
Řada proměnných položek je nyní generována jako jedna sada výztuže. Ve výkresech a výkazech
výztuže je tedy tato výztuž značena jako jedna položka.
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12.2 Drobné úpravy dialogového okna Nastavení výztuže
Pro jednodušší zadávání dat byla provedena některá vylepšení v dialogovém okně Nastavení výztuže
včetně přejmenování a přehlednějšího uspořádání některých voleb a nastavení minimálního vyztužení
v samostatné záložce.

12.3 Nové nastavení polohy automatického rozdělení výztuže
Pokud délka prutů výztuže překročí maximální výrobní délku, program může výztuž automaticky
rozdělit a použít několik typů stykování (přesah, svařování nebo mechanické spojky).
Ve výchozím nastavení je pro tuto operaci nastaven bod rozdělení automaticky. V aktuální verzi je
však možné určit polohu rozdělení výztuže.
Nastavení lze definovat samostatně pro horní a spodní výztuž v jednotlivých směrech.
Tato nastavení je možné provést v dialogovém okně Nastavení výztuže.
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Nová definice polohy rozdělení výztuže samostatně pro spodní a horní výztuž
a jednotlivé směry

Nastavení těchto voleb je možné použít 4 odlišnými postupy:

1.

Výztuž je rozdělena bez ohledu na polohu podpor, rozhodující je maximální výrobní délka
výztuže.

2. Výztuž je rozdělena nad podporami. Toto řešení je vhodné zejména pro spodní výztuž s
polohou maximálního momentu v poli.
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3. Výztuž je rozdělena blízko podpor. Stejně jako v předchozím případě, je toto řešení vhodné
zejména pro spodní výztuž. Pro toto řešení je rovněž možné definovat šířku zóny, v které má
proběhnout rozdělení výztuže (pomocí absolutní hodnoty, nebo relativní hodnoty v poměru k
rozpětí pole).

4. Výztuž je rozdělena uprostřed rozpětí pole. Toto řešení je vhodné zejména pro horní výztuž s
polohou maximálního momentu and podporou. Stejně jako v předešlém případě, je možné
definovat šířku zóny, v které má proběhnout rozdělení výztuže.

V případě bodově podepřené desky (sloupy), kdy konstrukce není podepřena stěnami či trámy, je
možné aktivovat automatickou generaci fiktivních podpor mezi sloupy, která umožní automatickou
generaci rozdělení výztuže.
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12.4 Nové typy KARI sítí pro Německo
V nejnovější verzi Návrhových modulů ŽB Stěna (RC Wall) a ŽB Deska (RC Slab) byla upravena
database KARI sítí pro Německo. .
Aktuálně se jedná o specifickou databázi odpovídající požadavkům německého trhu.
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13.Návrhový modul Ocelové přípoje (Steel Connection)
Advance Design 2023 přináší nové volby a zdokonalení Návrhového modulu Ocelové přípoje (Steel
Connection). Níže najdete seznam nejdůležitějších z nich

Souhrn klíčových funkcí a výhod:
•

Možnost použití vysokopevnostních šroubů pro ohybově tuhou čelní desku, hřebenový styčník a čelní
deska pro štítový sloup

•
•
•

Zdokonalené výkresy
Posouzení rozměrů podložkových plechů
Národní aplikační dokumenty (NAD) Eurokódu 3 pro Španělsko a Portugalsko

13.1 Předepnuté vysokopevnostní šrouby
Od nové verze AD 2023 je možné v Návrhovém modulu Ocelové přípoje (Steel Connection) použít
předepnuté vysokopevnostní šrouby. Aktuálně jsou předepnuté vysokopevnostní šrouby použitelné
pro přípoje ohybově tuhou čelní desku, hřebenový styčník a čelní deska pro štítový sloup.
Z tohoto důvodu bylo do dialogové okna Šrouby v definicích přidána volba výběru těchto kategorií
přípojů.
Přípoj je možné definovat jako spoj namáhaný střihem a otlačením, nebo jako spoj odolný proti
prokluzu (třecí spoj). V Návrhovém modulu Ocelové přípoje (Steel Connection) si Uživatel může vybrat
ze 3 kategorií:
•
•
•

A – Spoje namáhané ve střihu a otlačení
B – Spoje odolné proti prokluzu v MSP
C – Spoje odolné proti prokluzu v MSÚ
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Únosnost spojů odolných proti prokluzu 'a0connections 'a0 závisí na utažení vysokopevnostních
šroubů na kontrolovanou hodnotu utažení a součinitel tření třecích ploch.
Tyto dva parametry byly přidány do dialogového okna definice přípoje v případě použití spoje
odolného proti prokluzu kategorie B nebo C:
•
•

Součinitel tření třecích ploch
Úroveň předepnutí (utahovací moment)

Únosnost v tření je velmi závislá na stavu povrchu třecích ploch. Toto je zohledněno v návrhu přípoje
pomocí součinitele prokluzu, který je možné nastavit v rozbalovacím menu, kde je možné vybrat
příslušnou kategorii přípoje a jí odpovídající hodnotu součinitele prokluzu definovaného normou.

13.2 Zdokonalené výkresy
Ve verzi 2023 byly zdokonaleny výkresy ocelových přípojů. Změny se týkají:
•
•
•

Informací v rozpiskách
Nové výchozí kóty
Zobrazení prvků

Rozpisky (pro Francii)
Šablona rozpisky pro Francii byla upravena následovně:
•
•
•

Změny některých názvů
Odstranění parametrů nepoužívaných ve Francii
Přeskupení informací o šroubech
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Nové výchozí kóty
Výkresy přípojů Kotevní deska a Kotevní deska sloupu uzavřeného kruhového průřezu byly doplněny
o další výchozí kótovací čáry.
Zde jsou některé příklady nových kót:

Zobrazení prvků
Příliš dlouhé kotvy jsou nyní kresleny s přerušením. ale okótovány skutečnou délkou kotvy.
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13.3 Posouzení rozměrů podložkových plechů
V nejnovější verzi modulu je doplněno posouzení podložkových plechů.
Jedná se o posouzení konstrukčních předpokladů podle bodu 6.2.4.3 EN 1993-1-8. Toto posouzení se
provádí pro všechny typy přípojů, kde je použita teorie náhradního T průřezu: Kotevní deska, Kotevní
deska sloupů z uzavřených profilů, Ohybově tuhá čelní deska, Hřebenový styčník a čelní deska pro
štítový sloup.

Posouzení spočívá v ověření limitních hodnot podle EC 3 tak, jak je vidět na následujícím obrázku,
kdeleff je účinná délka příruby sloupu (používá se při stanovení únosnosti náhradního T průřezu
sloupu).

Obrázek 6.3 z EN 1993-1-8, kde je zobrazen podkladní plech (1) a posouzení předpokladů (vpravo)

Dokument posudku pro tyto typy přípojů byl doplněn o tento nový posudek.
Vlastní posouzení najdeme v podkapitole metoda náhradního T průřezu.
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Nová podkapitola v dokumentu posudku

13.4 Nové normy – Španělsko a Portugalsko
Přípoje je možné od verze 2023 navrhovat podle nových národních aplikačních dokumentů (NAD) EN
1993 pro Španělsko a Portugalsko.
Lokalizaci je možné nastavit v dialogovém okně Lokalizace přístupného přes záložku Nastavení.
V obou případech je možné nastavit lokalizaci pro příslušnou zemi a španělština může být použita i jako
jazyk prostředí a dokumentů.
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