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Witamy w Advance Design 2023
GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję wiodącego oprogramowania do analizy
statyczno-wytrzymałościowej – Advance Design 2023, będącego częścią pakietu Graitec Advance.
GRAITEC nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości postępów w zakresie innowacyjnych
rozwiązań programowych swoim klientom, a niedawne wprowadzenie nowej i ulepszonej gamy
produktów na rok 2023 nie jest wyjątkiem, udowadniając, że jesteśmy liderem pod względem
dostarczania najwyższej klasy rozwiązań w zakresie oprogramowania przeznaczonego dla
budownictwa na świecie.

Wersja 2023 programu Advance Design została wzbogacona o wiele nowych funkcji i korzyści dla
użytkowników, a jej tematyka koncentruje się wokół kilku głównych zagadnień:
•
•
•
•
•
•
•

•

Wydajność - znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie obliczeń
Etapy konstrukcyjne - nowy mechanizm definiowania, zarządzania i obliczania konstrukcji z
wykorzystaniem etapów
Zaawansowane podpory nieliniowe - nowe możliwości definiowania nieliniowych zależności
dla podpór
Konstrukcje murowane - możliwość modelowania i weryfikacji ścian murowanych (wg. EN
1996) z wykorzystaniem nowego modułu do projektowania ścian murowanych
Wiatr na ścianach wolnostojących - możliwość generowania wiatru na ścianach
wolnostojących wg EN 1991-1-4
Tabele wyników - szybkie i łatwe sprawdzanie wyników MES za pomocą Tablic wyników
Lokalizacja dla Hiszpanii i Portugalii - adaptacja Advance Design dla rynku hiszpańskiego i
portugalskiego, w tym wprowadzenie nowych załączników krajowych do Eurokodów oraz
nowych języków pracy dla obu krajów
Nowe opcje i udoskonalenia dla projektowania żelbetu
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Wersja 2023 programu Advance Design zawiera również wiele ulepszeń i poprawek wprowadzonych
na podstawie opinii tysięcy użytkowników z całego świata. Szczególnie dużo nowych funkcji
wprowadzono do modułów wymiarujących RC, które zyskały dziesiątki różnych ulepszeń.
Poniżej znajduje się lista nowych i ulepszonych funkcji z opisami.
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1. Możliwości obliczeniowe
Najnowsza wersja 2023 Advance Design wnosi wiele zmian i ulepszeń do możliwości obliczeniowych,
począwszy od znacznego zwiększenia szybkości, poprzez możliwość przeprowadzania analizy
etapowej, aż po nowe zaawansowane podpory nieliniowe i zwolnienia liniowe.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
1.Większa szybkość obliczeniowa
• Szybsze obliczenia statyczne
• Szybsze wymiarowanie stali
• Mniejszy rozmiar projektów
2.Nowy mechanizm definiowania, zarządzania i obliczania konstrukcji z wykorzystaniem etapów
3.Zaawansowane podpory nieliniowe
• Definiowanie podpór o różnej specyfice w każdym kierunku
• Definiowanie podpór ze szczeliną i wzmocnieniem
• Definiowanie podpór o zdefiniowanej przez użytkownika charakterystyce nieliniowej
4.Możliwość definiowania nieliniowych (tylko rozciąganie/ściskanie) zwolnień krawędziowych

1.1 Wydajność
Aby zaoszczędzić najcenniejszy zasób - czas, w najnowszej wersji Advance Design wprowadzono
kilka zmian, które znacznie skracają czas potrzebny na obliczenia. Zmianie uległy trzy obszary:
•

Ulepszenie solvera obliczeniowego i architektury programu

Zmiany te polegały na optymalizacji operacji, dzięki czemu zwiększono szybkość obliczeń metodą
elementów skończonych.
•

Zmieniono sposób obliczania wyników dla kombinacji

Poprzednio wyniki dla każdej kombinacji liniowej dla każdego węzła były wyznaczane i zapisywane do
pliku podczas obliczeń. Obecnie wyniki są obliczane podczas wyświetlania wyników, co znacznie
zmniejszyło rozmiar projektu na dysku oraz znacząco skróciło czas obliczeń. Jednocześnie wydłużenie
czasu generowania wyników graficznych jest niezauważalne.
•

Optymalizacja procedur weryfikacyjnych dla elementów stalowych

Zmiany te dotyczą procedur projektowania elementów stalowych według Eurokodu 3, ale w pewnym
stopniu odnoszą się także do innych norm oraz weryfikacji elementów drewnianych, co prowadzi do
znacznego skrócenia czasu projektowania.
Łączny efekt tych zmian został przedstawiony poniżej w tabeli i na pięciu przykładach.
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➢ 1.1.1 Średni wzrost wydajności
W tabeli poniżej przedstawiono wartości dotyczące skrócenia wymaganego czasu i zmniejszenia
rozmiaru pliku projektu w porównaniu z poprzednią wersją programu. Tabela zawiera uśrednione
wartości dla dziesięciu różnych przykładów.

Spadek (wersja 2023 vs 2022.1)
Czas
obliczeń
metodą
elementów skończonych
Czas wymiarowania stali (EC3)

60 %

2.5 x szybciej

70 %

3.0 x szybciej

Rozmiar projektu

85 %

6.5 x mniejszy

UWAGA: Powyższe wartości są wartościami uśrednionymi i mogą się różnić w zależności od liczby i

typu elementów, liczby kombinacji obciążeń oraz rodzaju przeprowadzonych analiz. Największe
różnice są widoczne dla dużych konstrukcji z dużą liczbą kombinacji liniowych.

➢ 1.1.2 Przykłady

Przykład 1 - Betonowy budynek wysokościowy
1850 kombinacji obciążeń
418 elementów liniowych
249 elementów powierzchniowych
2022.1
2023
Obliczenia metodą elementów
20:51
3:03
skończonych
Rozmiar projektu
116 GB
1.6 GB

Przykład 2 - Budynek betonowy
56 kombinacji obciążeń
509 elementów liniowych
248 elementów powierzchniowych
2022.1
Obliczenia metodą elementów
5:18
skończonych
Rozmiar projektu
7.6 GB

Zmniejszenie
85 %
99 %

2023
1:37

Zmniejszenie
70 %

1.6 GB

79 %

2022.1
1:02

2023
0:08

Zmniejszenie
87 %

5:32

1:48

68 %

4.8 GB

0.5 GB

89 %

Przykład 3 - Hala stalowa
465 kombinacji obciążeń
476 elementów liniowych
Obliczenia metodą elementów
skończonych
Projektowanie
konstrukcji
stalowych
Rozmiar projektu
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Przykład 4 - Hala stalowa
871 kombinacji obciążeń
295 elementów liniowych
Obliczenia metodą elementów
skończonych
Projektowanie
konstrukcji
stalowych
Rozmiar projektu

2022.1
0:59

2023
0:31

Zmniejszenie
47 %

2:25

0:22

85 %

1.16 GB

0.04 GB

97 %

2022.1
0:17

2023
0:07

Zmniejszenie
59 %

0:18
0.21 GB

0:11
0.08 GB

39 %
62 %

Przykład 5 - Dach drewniany
73 kombinacje obciążeń
252 elementy liniowe
Obliczenia metodą elementów
skończonych
Wymiarowanie drewna
Rozmiar projektu

1.2 Etapy konstrukcyjne
W najnowszej wersji programu wprowadzono zupełnie nowy mechanizm definiowania, zarządzania i
obliczania konstrukcji z wykorzystaniem etapów.

➢ 1.2.1 Wprowadzenie

W konwencjonalnej analizie statyczno-wytrzymałościowej jednoetapowej wszystkie obciążenia są
przyłożone jednocześnie do kompletnej konstrukcji końcowej bez analizy ich skutków w
poszczególnych fazach. Innymi słowy, do momentu zakończenia całego procesu budowy na
konstrukcję nie działają żadne obciążenia.
W praktyce jednak konstrukcje są wznoszone etapami (kondygnacja po kondygnacji), a obciążenia
takie jak ciężar własny, obciążenia konstrukcyjne i wykończeniowe występują na każdym etapie przed
ukończeniem konstrukcji.
Dlatego na każdym etapie budowy na rozkład przemieszczeń i sił wewnętrznych w ukończonych
częściach konstrukcji (ze względu na istniejące obciążenia) nie mają wpływu elementy górnych
kondygnacji, które jeszcze nie istnieją.
Ponadto beton jest materiałem zależnym od czasu i zdarza się, że elementy konstrukcyjne na pewnych
etapach są rozformowywane przed osiągnięciem pełnej wytrzymałości betonu. W związku z tym
elementy konstrukcyjne będą miały różne właściwości betonu w zależności od ich wieku na
poszczególnych etapach budowy. Wpływa to na rozkład przemieszczeń i sił wewnętrznych w
istniejącej konstrukcji.
Jak widać, zaniedbanie etapowego efektu konstrukcyjnego w konwencjonalnej analizie czasami
daje błędne wyniki. Prawidłowe przemieszczenia i rozkład sił wewnętrznych należy obliczyć,
kumulując wyniki analiz z każdego etapu budowy.
8
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Etapowa analiza konstrukcji nie dotyczy wyłącznie nowo projektowanych obiektów. Może być
również wykorzystywana do badania wpływu modyfikacji konstrukcyjnych na istniejące kompletne
budynki, takich jak prace modernizacyjne, zmiany w elementach konstrukcyjnych i warunki podparcia.

➢ 1.2.2 Definiowanie etapów

W programie Advance Design użytkownik określa liczbę etapów oraz elementy konstrukcyjne,
podpory i obciążenia, które należy przypisać do każdego etapu zgodnie z planowaną kolejnością
wznoszenia konstrukcji. Etapy można również generować automatycznie na podstawie kondygnacji
zdefiniowanych w programie Advance Design.
W zależności od preferencji użytkownika, tworzenie etapów i przypisywanie do nich obiektów może
odbywać się na podstawie przygotowanego modelu lub poprzez rozpoczęcie od pustego modelu,
dodając nowe elementy do kolejnych etapów.
Ponadto użytkownik ma możliwość usunięcia elementów konstrukcyjnych i podpór z konstrukcji na
pewnym etapie.

Przypisywanie do etapów w Advance Design
Dzięki temu, że etapy są prezentowane w Przeglądarce projektu, dość łatwo jest wybrać aktywny
etap i dokonać w nim zmian.
Na każdym etapie wznoszenia konstrukcji można modyfikować właściwości podpór i elementów
konstrukcyjnych zaznaczonych na zielono.
W przypadku podpór ograniczenia na każdym Stopni swobody (ang. DOF) można włączyć lub
wyłączyć w każdym etapie. W przypadku elementów liniowych, przekroje, zwolnienia i
charakterystyki materiału mogą być modyfikowane na każdym etapie.

9

Co nowego w Advance Design 2023
W przypadku elementów powierzchniowych właściwości materiału można zmieniać na każdym
etapie.

Właściwości, które można modyfikować na każdym etapie dla podpór punktowych,
elementów liniowych i elementów powierzchniowych
W przypadku konstrukcji żelbetowych Advance Design ma możliwość uwzględnienia zależnych od
czasu cech sztywności betonu na każdym etapie. Ta opcja obliczeniowa powinna być aktywowana
we właściwościach etapów konstrukcyjnych. Należy określić czas trwania etapu (czas trwania
między wylewaniem betonu a rozformowywaniem).

Właściwości betonu zależne od czasu w etapach konstrukcyjnych
Aby zweryfikować przypisanie elementów do etapu i sztywność betonu zmieniającą się w czasie (jeśli
aktywowałeś uwzględnienie sztywności betonu w zależności od czasu), możesz zapoznać się z
nowymi tabelami w raporcie.

10
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“Właściwości materiałów betonowych, a wiek według elementu" tabela raportu

➢ 1.2.3 Wyniki
Po uruchomieniu analizy Advance Design oblicza każdy etap konstrukcyjny osobno. Warto zaznaczyć,
że analiza etapowa w Advance Design zakłada, że elementy dodawane w kolejnych etapach są
umieszczane na niezdeformowanej konstrukcji, a nowe obciążenia przypisywane są tylko do jednego
etapu.
Pozwala to na zsumowanie (skumulowanie) wyników z konkretnego przypadku/kombinacji z każdego
etapu. Dla wybranego etapu możemy wyświetlić skumulowane wyniki ze wszystkich poprzednich
etapów lub obwiednię skumulowanych wyników dla wszystkich etapów.
Ideę skumulowanych wyników i ich obwiedni widać w poniższym przykładzie prostej ramy
modelowanej w dwóch etapach. Na pierwszym obrazku widać wyniki (moment zginający) danego
obciążenia określone osobno dla każdego etapu.

Model wykonany w dwóch etapach i wykres momentu
zginającego uzyskany dla każdego etapu

Poniższy obrazek pokazuje dwa wykresy momentów zginających dla drugiego etapu - po lewej
stronie znajduje się połączony wykres sił (tj. odpowiednie sumy wykresów z etapów 1 i 2), a po
prawej stronie przedstawiono połączony wykres obwiedni sił (tj. obwiednia skumulowanych
wyników ze wszystkich poprzednich etapów).
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Wykres skumulowanych momentów zginających (po lewej) i
obwiednia skumulowanych momentów (po prawej)

Przykład – Belka transferowa
Aby zademonstrować ideę analizy etapowej, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi, w którym
doskonale widać różnicę między analizą klasyczną a analizą etapową. Rozważmy żelbetową
konstrukcję ramową z belką transferową w kondygnacji 1. Konstrukcja ta jest obciążona ciężarem
własnym oraz końcowym obciążeniem stałym na każdej kondygnacji.

Żelbetowa konstrukcja ramowa
z belką transferową
Zdefiniowano cztery etapy konstrukcyjne zgodnie z rzeczywistą kolejnością wznoszenia obiektu.
UWAGA: W kolejnych etapach dodawane są tylko nowe obciążenia, co pozwoli na późniejsze
zsumowanie wyników z poszczególnych etapów (tzw. wyników skumulowanych).
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Etapy konstrukcyjne żelbetowej konstrukcji szkieletowej
Aby podkreślić znaczenie etapowej analizy konstrukcji, poniżej przedstawiono porównanie wyników
analizy klasycznej, w której wszystkie obciążenia są przyłożone jednocześnie do całej konstrukcji
końcowej, z wynikami etapowej analizy konstrukcji.
Przedstawiono wyniki obciążenia stałego (ciężar własny + kombinacja obciążeń liniowych) z analizy
etapowej (model po lewej stronie) oraz analizy klasycznej (model po prawej stronie). W przypadku
analizy etapowej są to skumulowane wyniki dla danej kombinacji ze wszystkich etapów.

Przemieszczenie wywołane obciążeniem stałym w
konstrukcji etapowej (po lewej) i w analizie klasycznej (po prawej)

13
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Momenty zginające wywołane obciążeniem stałym
w konstrukcji etapowej (po lewej) i w analizie klasycznej (po prawej)

Powyższy przykład z belką transferową jest jednym z najlepszych przykładów pokazujących różnicę
między rzeczywistym zachowaniem konstrukcji zilustrowanym przez analizę etapową, a wynikami
analizy klasycznej.

Przykład - zasypywanie kondygnacji podziemnych
W przypadku konstrukcji z kondygnacjami podziemnymi zachowanie ściany piwnicy zależy od etapu,
na którym wykonywane są prace zasypowe. Możliwe są dwa scenariusze:
1. Zasypywanie wykonuje się po zakończeniu budowy płyty fundamentowej.
2. Wokół ścian piwnicy wykonuje się zasypkę, a następnie wykonuje się płytę fundamentową.
W klasycznej procedurze analizy wszystkie obciążenia są przykładane jednocześnie do całej
konstrukcji końcowej. Dlatego scenariusz pierwszy może być obliczany tylko w tego typu analizie.
Wcześniej, aby obliczyć scenariusz drugi, użytkownik musiał badać ścianę piwnicy w osobnym
modelu i ręcznie sumować wyniki.
Obecnie, dzięki funkcji etapowej analizy konstrukcji, możliwe jest obliczenie dwóch scenariuszy w tym
samym modelu konstrukcyjnym. Aby zilustrować scenariusz 2 obliczeń, należy rozważyć
przedstawiony poniżej budynek żelbetowy.

14

Co nowego w Advance Design 2023

Budynek żelbetowy z parciem gruntu
Podczas etapów konstrukcyjnych, budynek poddawany jest jedynie naciskowi zasypki i ciężarowi
własnemu.

Etapy konstrukcyjne dla budynku
Poniżej przedstawiono porównanie wyników obliczeń Advance Design dla rozważanego budynku
pomiędzy klasycznymi i etapowymi analizami konstrukcji.

15
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Moment zginający w kierunku pionowym dla ścian piwnic spowodowany parciem
gruntu w klasycznej (po lewej) i etapowej analizie konstrukcji (po prawej)
Na powyższym rysunku widać wyraźnie, że analiza etapowa konstrukcji pozwoliła na obliczenie
scenariusza drugiego. W przypadku tego typu analizy ściana piwnicy działa jak wspornik w kierunku
pionowym.

1.3 Podpory złożone
Advance Design 2023 to wersja, w której szczególny nacisk położono na rozwój możliwości w
bardziej zaawansowanych (nieliniowych) obszarach.
Jedną z powiązanych innowacji jest nowy rodzaj podpór, zwany Podporami złożonymi.
Ten nowy typ podpór z jednej strony ułatwia tworzenie podpór o różnych charakterystykach w
różnych kierunkach, ale także wprowadza zupełnie nowe możliwości definiowania zależności
nieliniowych, co jest szczególnie ważne w przypadku niektórych typów konstrukcji wymagających
bardziej złożonej definicji podpór.
Nowe Podpory złożone są dostępne dla podpór punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Wybór nowego rodzaju porpory

16
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➢ 1.3.1 Najważniejsze właściwości
Najważniejsze właściwości i możliwości nowego typu podpór:
•

Definiowanie podpór o różnej specyfice i w każdym kierunku (każdym stopniu swobody)

Chociaż możliwość ta dotyczy wszystkich rodzajów podpór, jest ona szczególnie ważna w przypadku
nieliniowych podpór T/C (tylko rozciąganie/ściskanie).
Dotychczas można było zdefiniować podpory jako przenoszące tylko ściskanie lub tylko rozciąganie
we wszystkich kierunkach jednocześnie. Ponieważ możemy mieć różne relacje dla każdego kierunku,
możemy na przykład utworzyć relację tylko ściskania dla translacji pionowej i relację tylko
rozciągania dla translacji poziomej.
Typ zależności można ustawić osobno dla każdego stopnia swobody (DOF) bezpośrednio z listy
właściwości.

Nadawanie niezależnych stopni swobody
w podporach złożonych

•

Definiowanie podpór ze szczeliną

Są to podpory, które umożliwiają przemieszczenia/obroty w określonych granicach. Po osiągnięciu
tych limitów podpory są aktywowane.
Ponadto można określić, czy relacja jest sprężysta po aktywacji i czy relacja jest symetryczna (tj.
warunek jest aktywny w obu kierunkach działania).

17
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Charakterystyki dla podparcia ze szczeliną (luz 2 cm) przy definicji jako
symetryczna bez sprężystości (po lewej) lub sprężystej (po prawej)

•

Definiowanie podpór ze wzmocnieniem

Te podpory blokują przemieszczenia/obroty aż do osiągnięcia określonych limitów reakcji w postaci
sił/momentów. Po osiągnięciu tych granic dozwolone są przemieszczenia/obroty przy zachowaniu
granicznej reakcji sił/momentów.
W przypadku tego typu podpór możemy również określić, czy działa ona jednostronnie czy
dwustronnie i czy ma właściwości sprężyste.

Charakterystyka dla podpory ze wzmocnieniem (granica 10 kN) zdefiniowanej
jako jednostronna bez sprężystości (po lewej) lub sprężystej (po prawej)

•

Podpory o dowolnej charakterystyce nieliniowej

Na koniec możemy stworzyć podpory, dla których relacja siła-przemieszczenie jest zdefiniowana
przez diagram.W takim przypadku należy określić w tabeli kolejne punkty nieliniowego diagramu siłyprzemieszczenia lub sztywności-przemieszczenia.
Daje nam to wiele możliwości, m.in. określenie nieliniowej odpowiedzi gruntu, podpór ze narastającą
sztywnością, czy np. podpór, które ulegają zniszczeniu przy określonej sile.

Wykres zdefiniowanych przez użytkownika nieliniowych charakterystyk podparcia,
tylko ściskanie (po lewej) i symetryczna (po prawej)
18
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➢ 1.3.2 Modyfikowanie parametrów
Dodatkowe parametry podpory dla każdego stopnia swobody można określić za pomocą specjalnego
okna dialogowego otwieranego za pomocą ikony z wiersza opisującego więzy na każdym kierunku.
Aby ułatwić wizualizację typu relacji i wpływu wprowadzonych parametrów, w tym oknie
przedstawiono wykres Siła-Przemieszczenie lub Sztywność-Przemieszczenie.

Przypisywanie charakterystyk podpory złożonej
Ponieważ te elementy modelu Advance Design wykazują nieliniowe zachowanie, podpory złożone
wymagają wykonania analizy nieliniowej.
W poniższym przykładzie przyjrzyjmy się wpływowi wykorzystania jednego typu podpory złożonej:

Przykład – Podpora ze szczeliną
Rozważmy dwie identyczne konstrukcje ramowe: po lewej stronie obie mają podparcie przegubowe,
a po prawej stronie zastosowana jest podpora złożona.
Rama 2 obciążona jest podwójne w stosunku do ramy 1.
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Obie ramki mają te same podpory
(podpora złożona oznaczona jest czerwonym kółkiem)
Podpora złożona obu ram jest zablokowana na przesuw w pionowej i posiada 2 cm graniczną szczelinę
przemieszczenia w kierunku poziomym.

Charakterystyka podpory złożonej ze szczeliną

20
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Wyniki analizy przedstawiono na poniższych rysunkach:

Przemieszczenie ram

Siły reakcji w kierunku poziomym
Analizując powyższe rysunki, jasne jest, że dla ramy 1 podpora ze szczeliną nie osiągnęła swojej
wartości granicznej (1,67 cm < 2 cm), dlatego nie wywołało to reakcji podporowej w celu
zablokowania przemieszczenia.
W przypadku ramy 2 powinniśmy uzyskać podwójną przemieszczenie. Osiągnięto jednak granicę luzu
podpory wynoszącą 2 cm, a reakcja podporowa blokuje dalszego przemieszczenia.

21
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1.4 Zwolnienia krawędziowe ściskane/rozciągane
Kolejną nowością w Advance Design 2023 związaną z definicją złożonych (nieliniowych) relacji
między elementami konstrukcyjnymi są zaawansowane zwolnienia zdefiniowane na krawędziach
elementów powierzchniowych.
Tak jak poprzednio,
powierzchniowego:

zwolnienia

liniowe

są

definiowane

poprzez

właściwości

elementu

Zwolnienie krawędzi elementów powierzchniowych
Do tej pory można było definiować tylko krawędzie połączone przegubowo. Obecnie możliwości są
znacznie większe i obejmują:

•

Zwolnienia całkowite krawędzi

Dla wybranych krawędzi możemy łatwo określić, że nie są one w żaden sposób połączone z innymi
obiektami.

Zwolnienie całkowite dla krawędzi elementów powierzchniowych

•

Określanie zwolnienia oddzielnie dla każdego kierunku

Możemy ustawić zwolnienia niezależnie dla trzech kierunków przemieszczenia i obrotu wokół
krawędzi. Ponadto można zdefiniować zwolnienie jako częściowo sztywne, wprowadzając wartość
sztywności.
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Zwolnienia sprężyste krawędzi dla elementów powierzchniowych

•

Zwolnienia krawędzi przy ściskaniu/rozciąganiu

Najważniejszą zmianą jest możliwość ustawienia zwolnienia tak, aby działało tylko przy ściskaniu lub
tylko przy rozciąganiu. W takim przypadku można również określić wartość sztywności dla zwolnienia.
Ta opcja jest szczególnie przydatna podczas modelowania konstrukcji zawierających ściany
murowane, jeśli chcesz mieć pewność, że ściany działają tylko na ściskanie podczas obliczeń MES.

Liniowe zwolnienie sprężyste ściskane/rozciągane dla elementów powierzchniowych

UWAGA: Ponieważ wykazują one nieliniowe zachowanie, zwolnienia krawędziowe sprężyste

przenoszące wyłącznie ściskanie/rozciąganie wymagają analizy nieliniowej, gdy są używane w
modelu Advance Design.
W poniższym przykładzie
powierzchniowych:

przedstawiono

użycie

nowych

krawędziowych

dla

elementów
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Przykład - Płyta oparta na ścianach murowanych
Rozważmy dwie identyczne konstrukcje (model 1 i model 2) wykonane ze ścian murowanych i płyty
żelbetowej. Płyta jest podparta na obwodzie ściany murowanej (zwolnienia krawędziowe dla
swobodnego podparcia) i obciążona obciążeniem równomiernie rozłożonym.
W modelu 1 ściany murowane zapewniają pionowe podparcie płyty zarówno przy ściskaniu i
rozciąganiu podczas gdy ściany w modelu 2 zapewniają pionowe wsparcie tylko przy ściskaniu.

Konstrukcje z ścian murowanych

Zwolnienia krawędziowe ścian murowanych

Zwolnienie ściany murowanej zapewniające
pionowe podparcie tylko przy ściskaniu
24
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Wyniki analizy przedstawiono na poniższych rysunkach:

Przemieszczenie konstrukcji

Powyższy rysunek pokazuje, że model 2 był w stanie uchwycić uniesienie płyty w narożnikach, gdyż
założono, że podtrzymujące ściany murowane zapewniają tylko pionowe podparcie przy ściskaniu.

Pionowa siła osiowa w ścianach murowanych
Powyższy rysunek pokazuje koncentrację pionowych sił rozciągających w ścianach przy narożnikach
modelu 1, podczas gdy siły te znikają w modelu 2, ponieważ ściany mogą przenosić obciążenia
pionowe tylko przy ściskaniu.
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2. Modelowanie obciążeń
Advance Design 2023 wprowadza nowe funkcje związane z definiowaniem obciążeń, w tym
możliwość automatycznego definiowania obciążeń wiatrem na ścianach wolnostojących oraz zestaw
usprawnień związanych z obciążeniami od suwnic.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
1.Możliwość generowania wiatru na ścianach wolnostojących (EN 1991-1-4)
• Budynki w znacznym stopniu otwarte
• Automatyczne określanie stref wiatru i współczynników ciśnienia
• Redukcja sił wiatru dzięki efektowi zasłonięcia przez ścianą nawietrzną
2.Ulepszenia obciążeń suwnic
• Przegląd danych suwnicy i odpowiadających im obciążeń suwnicowych
• Łatwe sterowanie siłami od suwnicy obliczonymi przez program
3.Lepsza komunikacja z innymi stronami zaangażowanymi w projekt

2.1 Możliwość generowania wiatru na ścianach wolnostojących (EN 1991-1-4)
Advance Design 2023 jest teraz w stanie generować siły wiatru na wolnostojących ścianach, zgodnie
z § 7.4 z EN1991-1-4.
Ściany powinny być traktowane jako ściany wolnostojące, gdy budynek jest w znacznej mierze
otwarty. Dokładniej, jak określono w § 7.2.9, jeśli dwie strony budynku (dach lub fasada) mają
powierzchnię otworów większą od 30% każdej z nich:
•

Ściany powinny być traktowane jak ściany wolnostojące (§7.4)

•

Dach powinien być traktowany jako zadaszenie (§7.3)

Na przykład poniższy budynek posiada dwie otwarte strony. Dlatego ściany (2) należy traktować jako
ściany wolnostojące, a dach (1) jako zadaszenie dwuspadowe.

Budynek wymagający uwzględnienia ścian wolnostojących
26
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➢ 2.1.1 Typy ścian wolnostojących
Eurokod 1 definiuje dwa rodzaje ścian wolnostojących:
•

Bez narożnika

•

Z narożnikiem

Ściany wolnostojące bez narożnika (po lewej) i z narożnikiem (po prawej)

W programie Advance Design dwie wolnostojące ściany połączone pod kątem od 45° do 135° są
rozpoznawane jako ściana z narożnikiem.

Ściana wolnostojąca traktowana jako ściana z narożnikiem

➢ 2.1.2 Kierunek wiatru
W ścianach wolnostojących uwzględniono wiatry oddziaływujące pod kątem do ściany, a także
wiatry prostopadłe.

➢ 2.1.3 Współczynniki ciśnienia
Współczynniki ciśnienia na ściany wolnostojące podano w tabeli 7.9.Zależą one od dwóch
parametrów:

•
•

Współczynnik wypełnienia (φ)
Stosunek długość/wysokość (l/h)
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Wyznaczenie współczynników ciśnienia wymaga zwykle jednej lub kilku interpolacji liniowych.

➢ 2.1.4 Strefy oddziaływania wiatru na powierzchni ściany
Stosunek długości do wysokości ściany również decyduje o podziale na strefy. Długie ściany będą
miały strefy A, B, C i D, podczas gdy krótkie ściany będą miały tylko strefy A i B:

Strefy oddziaływania wiatru dla ścian wolnostojących

➢ 2.1.5 Współczynnik osłonięcia
W Advance Design uwzględniono również efekt osłonięcia, który może wynikać z obecności ściany
nawietrznej (osłaniającej) (wg.§ 7.4.2).
Współczynnik osłonięcia (ψs) redukuje ciśnienie w rozpatrywanej ścianie:

C p,net ,s =  s  C p,net
Współczynnik osłonięcia ψs zależy od:
•

Odstęp między ścianą osłaniającą a rozpatrywaną ścianą

•

Współczynnik osłonięcia ściany osłonowej
28
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➢ 2.1.6 Definicja w Advance Design
W Advance Design ściany wolnostojące są definiowane jako szczególny rodzaj okładzin. Umożliwia
to dostęp do parametru Współczynnik wypełnienia. Współczynnik osłonięcia (dla danego kierunku
wiatru) może być określony przez Advance Design lub narzucony przez użytkownika.

Właściwości wiatrowe dla ścian wolnostojących

Na poniższym przykładzie pokazano jak Advance Design uwzględnił, że rozpatrywana ściana może
skorzystać z efektu osłonięcia przy wiatrach Y+, ze względu na obecność ściany nawietrznej.

Automatyczne określanie efektu osłonięcia dla danego kierunku wiatru

W związku z tym współczynniki ciśnienia na rozpatrywanej ścianie mają współczynnik osłonięcia
równy 0,3. Powoduje to zmniejszenie o 70% w porównaniu ze ścianą nawietrzną (z wyjątkiem
odległości h od zewnętrznej krawędzi, gdzie efekt osłonięcia nie ma zastosowania).
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Współczynniki ciśnienia przy skośnym wietrze Y+ z odchyleniem -45°

Jeśli jest kilka ścian nawietrznych, do określenia współczynnika osłonięcia Advance Design weźmie
pod uwagę najbliższą z nich.
Aby zapobiec sytuacji, w której mała ściana nawietrzna wywołuje efekt osłonięcia w stosunku do
znacznie większej ściany, we właściwościach rodziny wiatrowej wprowadzono parametr "Minimalny
% powierzchni osłoniętej":

Ściana wolnostojąca może być zbudowana z jednej lub kilku okładzin.

W przypadku wielu okładzin parametry długości, wysokości i współczynnika wypełnienia określa
się w następujący sposób:
•
•
•

Długość będzie sumą długości okładzin tworzących ścianę wolnostojącą
Wysokość będzie maksymalną wysokością okładzin tworzących ścianę wolnostojącą
Współczynnik wypełnienia będzie średnią ważoną współczynników wypełnienia wszystkich
okładzin tworzących ścianę wolnostojącą
30
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Ściana wolnostojąca składająca się z kilku okładzin

2.2 Ulepszenia obciążeń suwnic
Advance Design 2023 oferuje kilka ulepszeń funkcji obciążenia suwnicowego wprowadzonej w wersji
2022.

➢ 2.2.1 Ulepszenia w oknie Wartości obciążeń kół
Jedną z dostępnych metod definiowania danych dotyczących obciążeń suwnicy jest metoda
Oddziaływania suwnicy (EN 1991-3), w której ręcznie definiuje się obciążenia dla różnych składowych
na każdym kole.
W najnowszej wersji programu można przyspieszyć proces edycji danych, używając przycisków do
kopiowania sił z jednej szyny do drugiej.

Nowe polecenia do kopiowania wartości do drugiej szyny
31
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➢ 2.2.2 Nowe okno dialogowe Ustawienia generacji obciążenia
Aby ułatwić generowanie sił i zwiększyć kontrolę nad nią, do listy właściwości suwnicy dodano nową
opcję, otwierającą oddzielne okno ustawień.
W oknie dialogowym Ustawienia generacji obciążeń można teraz zdecydować, które grupy obciążeń
mają być generowane oraz jak ma być zorientowana siła podłużna (Fx) i poprzeczna (Fy).

Okno dialogowe Ustawienia generacji obciążenia
Dodatnia siła Fx będzie miała tę samą orientację, co lokalna oś x elementu liniowego podpierającego
tor jezdny suwnicy.
Ujemna siła Fx będzie działać w kierunku przeciwnym do lokalnej osi x. To samo dotyczy siły Fy.

Domyślna orientacja jest oparta na osiach lokalnych elementu liniowego
na którym spoczywa tor jezdny suwnicy
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UWAGA: Zawartość listy grup zależy od metody wprowadzania danych:

Ustawienia generacji obciążenia dla Metody wprowadzania:
Parametry suwnicy (ASCE/NBCC)

➢ 2.2.3 Grupowanie generowanych obciążeń suwnicowych
Podczas generowania obciążeń z suwnicy zmodyfikowano sposób grupowania generowanych sił w
Przeglądarce projektu Dane są pogrupowane najpierw według suwnicy, następnie według grupy
obciążeń, kroku, a następnie sił.
Upraszcza to weryfikację sił i prezentację graficzną, zwłaszcza gdy w modelu zdefiniowany jest
więcej niż jedna suwnica.

Obciążenia z 2 suwnic w Przeglądarce projektu
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➢ 2.2.4 Nowe tabele w raporcie poświęconemu obciążeniom suwnicowym
W generatorze raportów jest teraz dostępny nowy zestaw tabel dotyczących obciążeń suwnic

Generator raportów z Advance Design 2023

Dostępne są cztery tabele:
•

Parametry torów suwnicowych

Ta tabela zawiera podstawowe informacje o torze suwnicowym, takie jak długość oraz odsunięcia

•

Parametry suwnic

Tabela ta jest generowana osobno dla każdej suwnicy i składa się z dwóch części. W górnej części
znajdują się podstawowe informacje identyfikacyjne i geometryczne, takie jak liczba osi kół i rozstaw
kół.
Zawartość dolnej części zależy od metody użytej do generowania sił (Metoda wprowadzania,

Oddziaływania suwnicy (EN 1991-3),Parametry suwnicy (EN 1991-3), Parametry suwnicy
(ASCE/NBCC)) i zawiera listę parametrów wymaganych do wygenerowania sił - na przykład ciężar i
udźwig suwnicy lub współczynniki dynamiczne.
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•

Definicja systemu suwnicy

Tabela ta zawiera informacje dotyczące zdefiniowanej liczby i położenia suwnic, w tym położenia sił
początkowych i końcowych, odstępów między położeniami oraz liczby kroków.

•

Wygenerowane obciążenia suwnicowe
W tej tabeli podano siły (Fx, Fy i Fz) działające na każde koło suwnicy w każdym położeniu,
oddzielnie dla każdego kroku.
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2.3 Wiatr na dachach wiat dla Polski
W przypadku generowania obciążenia wiatrem dla wybranego polskiego Załącznika krajowego
dodano zróżnicowanie metod określania obciążenia dla dachu jednospadowego.
Jeśli opcja stosowania przepisu dla wiatru zgodnie z CNC2M (od lipca 2017 r.) jest wyłączona, stosuje
się zasady z Eurokodu 1 (EN 1991-1-3, 7.3).
Gdy ta opcja jest włączona (domyślnie), wiatr na dachach zadaszeń jest generowany zgodnie z
zasadami CNC2M.

Jeden z przypadków wiatru według EC1 (po lewej) i
ten sam przypadek według CNC2M (po prawej)
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3. Konstrukcje stalowe
Advance Design 2023 wprowadza kilka nowych, ciekawych funkcji do analizy statycznowytrzymałościowej, w tym możliwość szybkiego definiowania przekrojów formowanych na zimno czy
importu sztywności obrotowej połączenia z modułu połączeń stalowych.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
1. Parametryczne kształtowniki gięte na zimno
• Szeroka gama przekrojów poprzecznych, które można teraz stosować w konstrukcjach
formowanych na zimno
• Szybkie i łatwe definiowanie wymiarów przekroju poprzecznego
2. Możliwość wykonywania weryfikacji ugięcia z przemieszczeniami II rzędu
3. Rozszerzenie zakresu analizy dla przekrojów formowanych na zimno
4. Import sztywność obrotową obliczonej przez moduł połączeń stalowych

3.1 Parametryczne profile formowane na zimno
Advance Design 2023 umożliwia teraz użytkownikom definiowanie kilku typów kształtowników
zimnogiętych w sposób parametryczny (poprzez określenie wymiarów).
Istnieje możliwość definiowania profili z rodzin: Omega, Sigma, L, Z, Zed, Zeta, C i Cee.

Obsługiwane nowe przekroje parametryczne dla konstrukcji zimnogiętych
W niektórych z tych sekcji, takich jak Sigma czy C, mogą występować występy. W takim przypadku
użytkownicy będą mogli również wybrać podtyp.
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Kształtowniki Sigma z prostymi lub nachylonymi występami
oraz z różnymi górnymi i dolnymi półkami

Przekroje C z występami lub bez oraz z różnymi górnymi i dolnymi półkami
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Profile Z z lub bez występów (proste lub nachylone)
Projektowanie elementów konstrukcyjnych formowanych na zimno według normy EN1993-1-1 zostało
wprowadzone w wersji 2022 Advance Design i było dostępne w przekrojach z biblioteki Profile Graitec
(tych, w których zastosowano rodzaj typu Formowane na zimno...) oraz w parametrycznych
przekrojach C.
Teraz weryfikacja obejmuje także wszystkie nowo dodane profile parametryczne.

Przykład - profil omega
Podczas sekwencji projektowania stali dla kształtowników giętych na zimno, w programie Advance
Design określa się efektywny przekrój poprzeczny, biorąc pod uwagę:
•
•

Miejscowe wyboczeni: W Advance Design określono efektywne szerokości, stosując
procedurę opisaną w normie EN1993-1-5
Wyboczenie dystorsyjne (wyboczenie giętne krawędzi usztywnienia): Advance Design
określa zmniejszoną grubość usztywnienia krawędzi zgodnie z §5.5 z EN1993-1-3

Poniższy rysunek pokazuje efektywny przekrój profilu Omega, w czystym zginaniu, ze ściskaniem na
górze elementu.
Nieefektywna szerokość ściskającego fragmentu przekroju jest wyświetlana na czerwono. Ścianki na
brzegu po lewej i prawej stronie są poddawane rozciąganiu, a zatem nie występuje w nich wyboczenie
dystorsyjne.
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Efektywny przekrój poprzeczny przy czystym zginaniu
(ściskanie górnego fragmentu przekroju)

Wyniki obliczeń dla konstrukcji zimnogiętych są dostępne w wynikach dla profilu, w zakładce Nośność
zimnogiętych:

Wyniki dla przekroju Omega przy zginaniu
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Wyniki dla profilu są również dostępne w szczegółowej wersji raportu:

Szczegółowe wyniki dostępne w raporcie

3.2 Częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla konstrukcji stalowych
dostępne do edycji
Podczas wymiarowania elementów stalowych według Eurokodu 3 współczynniki częściowe są
automatycznie przyjmowane zgodnie z postanowieniami odpowiednich Załączników krajowych.
Ponieważ jednak w niektórych Załącznikach krajowych dopuszcza się modyfikację tych
współczynników w szczególnych przypadkach, w najnowszej wersji programu możliwa jest
modyfikacja zastosowanych wartości.
W tym celu w oknie ustawień dodano nową zakładkę Współczynniki bezpieczeństwa do
wymiarowania prętów stalowych według Eurokodu.
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Nowa zakładka w oknie Ustawienia obliczeń dla elementów stalowych

UWAGA: Modyfikacje wartości będą stosowane tylko podczas generowania kombinacji obciążeń .
Wartości współczynników stosowanych w poszczególnych kombinacjach można sprawdzić w
zakładce Stal w oknie kombinacji.

Okno kombinacji - zakładka Stal

3.3 Możliwość wykonywania weryfikacji ugięcia z przemieszczeniami drugiego
rzędu
Do listy parametrów elementów związanych z projektowaniem elementów stalowych według EC3
dodano nową opcję w części Analiza skręcania skrępowanego o nazwie Użyj do weryfikacji ugięcia.
Opcja ta może być włączona tylko wtedy, gdy dla elementu jest uruchomiona funkcja Analizy
skręcania skrępowanego (analiza II rzędu z wykorzystaniem 7 stopni swobody).
Gdy ta nowa opcja jest włączona, weryfikacja ugięcia jest wykonywana na podstawie wyników
zaawansowanej analizy stateczności, tzn. obliczenia II rzędu.
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Nowa opcja w grupie Analiza Skręcania Skrępowanego

Wyniki analizy ugięcia stalowego elementu konstrukcyjnego

WSKAZÓWKA: Aby szybko sprawdzić wartości ugięć uzyskane w wyniku analizy statycznej i analizy
skręcania skrępowanego, można je łatwo wyświetlić za pomocą Wykresów wyników.
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Wykresy przedstawiające ugięcie elementu dla wybranej kombinacji
analiza statyczna (po lewej) i Analiza skręcania skrepowanego (po prawej)

3.4 Rozszerzenie zakresu analizy dla przekrojów formowanych na zimno
Analiza elementów zimnogiętych została rozszerzona o dodatkowe weryfikacje związane ze
statecznością, zgodnie z normą EN 1993-1-3:
•
•
•

Nośność elementów ściskanych osiowo z wyboczeniem (6.2.2 normy EN 1993-1-3)
Nośność elementów zginanych ze zwichrzeniem (6.2.4 normy EN 1993-1-3)
Nośność przy ściskaniu i zginaniu (6.2.5 normy EN 1993-1-3)

Wyniki dla profilu zimnogiętego elementu liniowego
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Dodatkowe weryfikacje można aktywować przez właściwości elementu za pomocą opcji Weryfikacja
wyboczenia w grupie dodatkowe opcje projektowania elementów formowanych na zimno.
Gdy ta opcja jest włączona, wykonywane są weryfikacje 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 i 6.3 zgodnie z normą
EN1993-1-3.

Nowa opcja aktywacji nowych weryfikacji

UWAGA:W powyższych weryfikacjach kluczowymi parametrami są Ncr (siła krytyczna) i Mcr
(moment krytyczny).
Po przeprowadzeniu Analizy skręcania skrępowanego wartości Ncr i Mcr są uzyskiwane z obliczeń
numerycznych.
Gdy Analiza skręcania skrępowanego jest wyłączona, siła krytyczna i moment krytyczny są
obliczane przy użyciu wzorów z rozdziałów Stateczność EC3-1-1, używając jako długości krytycznej
długości elementu. Jakkolwiek EC3-1-1 zapewnia wzory na Ncr_tf tylko dla przekrojów mono
symetrycznych.
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3.5 Synchronizacja sztywności obrotowej obliczonej przez moduł połączeń
stalowych
Najnowsza wersja programu wprowadziła automatyczną synchronizację informacji i wyników
związanych ze sztywnością obrotową określoną w module Steel Connection z właściwościami
połączeń stalowych w Advance Design.
Te wyniki są teraz dostępne zarówno we właściwościach połączenia, jak i w nowej tabeli w raporcie.

➢ 3.5.1 Sztywność obrotowa
Sztywność obrotowa i klasyfikacja połączeń (zgodnie z EN 1993-1-8, 6.3.1) są obliczane podczas
analizy w module Steel Connection.
Takie obliczenia są dostępne dla czterech typów połączeń, które można utworzyć w modelu w
Advance Design: Podstawa słupa, Blacha czołowa (belka-słup), Doczołowe (belka-belka) i Belka na
słupie.

Wyniki analizy sztywności w module Steel Connection
Po zakończeniu projektowania w module połączenia i powrocie do środowiska Advance Design,
informacje o sztywności obrotowej są teraz automatycznie przesyłane do właściwości połączenia w
Advance Design.
Wyniki te są dostępne w nowej grupie właściwości połączenia, w tym:
•
•
•
•

wartość sztywności obrotowej
wartość początkowej sztywności obrotowej
wartość nośności na zginanie
klasyfikacja połączenia (Sztywne lub Podatne)
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Nowa grupa wyników we właściwościach połączenia
Obecnie w zależności od tego, czy występuje moment dodatni czy ujemny, wartości są uzyskiwane
albo z momentu dodatniego (Sj+, Sjini+, MjRd+) lub z momentu ujemnego (Sj-, Sjini-, MjRd-).
W przypadku połączenia płyty podstawy dla słupa rurowego o przekroju okrągłym lub prostokątnym,
ponieważ połączenie jest weryfikowane dla momentów w obu kierunkach jednocześnie, uzyskuje się
oddzielne wartości dla obu kierunków (X-X i Y-Y).

Wyniki połączenia blachy podstawy do słupa z rury

➢ 3.5.2 Nowa tabela raportu dotycząca sztywności obrotowej
Oprócz danych dostępnych na liście właściwości połączeń dostępna jest nowa tabela raportów dla
połączeń stalowych z informacjami o sztywności obrotowej.
Tabela zawiera informacje dla tych typów połączeń, dla których przeprowadzana jest klasyfikacja
(Podstawa słupa, Blacha czołowa, Doczołowe, Belka na słupie).
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4. Konstrukcje drewniane
Najnowsza wersja Advance Design jest również wyjątkowa dla użytkowników z Ameryki Północnej,
ponieważ wprowadza możliwość przeprowadzania weryfikacji elementów drewnianych w oparciu o
normy amerykańskie i kanadyjskie, a także wprowadza nowe bazy przekrojów i materiałów
drewnianych dedykowane tym rynkom.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
1. Weryfikacja elementów drewnianych zgodnie z normami północnoamerykańskimi
2. Biblioteka profili drewnianych dla różnych gatunków drewna powszechnie stosowanych w
Ameryce Północnej

4.1 Wymiarowanie drewna według norm północnoamerykańskich
Pręty drewniane można teraz zweryfikować na podstawie norm północnoamerykańskich:
•
•

CSA O86-19 - Kanada
NDS2018 (ASD i LRFD) – Stany Zjednoczone

Nowe standardy dostępne w oknie konfiguracji
Advance Design może wykonać kilka weryfikacji, jak poniżej:
•
•
•
•
•
•
•

Nośność na ścinanie (w tym podcięcia i otwory)
Nośność na moment zginający dla silnej i słabej osi
Nośność na ściskanie równoległa do włókien
Odporność na ściskanie prostopadła do włókiem (odporność ma docisk)
Nośność na rozciąganie
Nośność przy obciążeniu złożonym
Weryfikacja ugięcia
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Zestaw parametrów do analizy elementów drewna zgodnie z normą kanadyjską

Okno z wynikami weryfikacji elementów drewnianych
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4.2 Zaktualizowane biblioteki materiałów i przekrojów
Dostępna jest nowa baza danych profili drewnianych, a także nowa biblioteka materiałów dla różnych
gatunków drewna powszechnie stosowanych w Ameryce Północnej.
Nowa biblioteka profili o nazwie North America Timber Profiles zawiera przekroje drewna z rodzin:
•
•
•

Tarcica obrzynana (SL)
Tarcica kompozytowa (SCL)
Glue-Laminated (GL).

Biblioteka profili drewnianych Ameryki Północnej
Dodano również nową bibliotekę materiałów dla różnych gatunków drewna powszechnie
stosowanych w Ameryce Północnej:
•
•
•

Kanada - Visual grade lumber/timber
Ameryka Północna - Machine stress rated (MSR) & machine evaluated lumber (MEL)
Aneryka Północna - Visually graded lumber / Timber for most used species (Douglas-Fir-Larch
/ Hem-Fir/ Spruce-Pine-Fir / Southern-Pine, etc.)..
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Nowa lista materiałów drewnianych dla Stanów Zjednoczonych

52

Co nowego w Advance Design 2023

5. Konstrukcje murowane
Advance Design 2023 jest wyjątkowy w zakresie modelowania i analizy murów, ponieważ
wprowadza możliwość modelowania ścian murowanych i zupełnie nowy moduł Ścian murowanych
do wymiarowania ścian murowanych zgodnie z Eurokodem 6 (EN 1996) wraz kilkoma załącznikami
krajowymi (dla Francji, Polski, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii), włoskim NTC2018 i rumuńską normą
CR6.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
1.

Możliwość modelowania kilku rodzajów ścian murowanych przy użyciu nowego rodzaju
materiału
2. Weryfikacja ścian murowanych za pomocą nowego modułu projektowego

5.1 Modelowanie ścian murowanych
W najnowszej wersji programu wprowadzono kilka nowych funkcji, aby umożliwić łatwe definiowanie
ścian murowanych. Ściany murowane modelowane są za pomocą elementów powierzchniowych,
natomiast informacja o grubości oraz konstrukcji ściany jest określana podczas definiowania
materiału.
Materiał murowy może być stosowany do definiowania różnych rodzajów ścian pod względem ich
budowy - jednowarstwowych (w tym usztywnionych), dwuwarstwowych, elewacyjnych lub
szczelinowych (wypełnionych lub nie).
Rodzaj ściany wpływa na parametry mechaniczne materiału takie jak parametry wytrzymałościowe
muru, ale także parametry sztywności. W ten sposób można zdefiniować ściany wielomateriałowe, a
parametry wymagane do analizy MES, w tym sztywność ściany, są automatycznie określane.

Parametry materiałowe ściany murowanej
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Wdrożono nową rodzinę materiałów MUR wraz z odpowiednimi normami krajowymi, w tym Eurokodem
6 z załącznikami krajowymi (dla Francji, Polski, Rumunii, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii), włoskim
NTC 2018 i rumuńskim CR6 2013.

Nowy wybór w konfiguracji norm dla konstrukcji murowych
Definicja nowego przekroju ściany murowanej jest możliwa poprzez dodanie nowego materiału z
rodziny murów.

Etapy definiowania materiału murowanego:
1 - dodaj nowy (z określeniem nazwy),
2 - ustaw MUR, 3 - przejdź do właściwości
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Po dodaniu nowego materiału wszystkie szczegóły dotyczące budowy przekroju ściany są ustalane
we właściwościach.
W zależności od wybranego typu konstrukcji ściany, definiowane są parametry jednej lub dwóch
warstw oraz dodatkowe informacje – np. dla ścian szczelinowych są to grubość i wypełnienie
szczeliny.
Zawartość wykazów dostępnych zapraw i jednostek murowych, a także dodatkowe parametry i
zasady określania właściwości ścian, zależy od wybranej normy i Załącznika Krajowego do EN 19961-1 (Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych).
UWAGA:W zależności od ustawień (takich jak wybrany typ ściany, czy warstwa jest nośna i czy

warstwy są połączone kotwami), grubość ścianki używana do obliczeń MES może różnić się od
całkowitej grubości.

Parametry przekroju muru dla ściany szczelinowej
Oprócz możliwości definiowania zwolnień liniowych na krawędziach ścian (w tym możliwości nie
przenoszenia rozciągania na ścianę), ściany murowane są traktowane w taki sam sposób, jak ściany
wykonane z innych materiałów w obliczeniach MES.
Weryfikacja ścian zgodnie z normami murowymi odbywa się za pomocą nowego modułu
wymiarowania ścian murowanych.
Sposób pracy jest podobny do weryfikacji elementów żelbetowych za pomocą modułów
wymiarujących np. daną ścianę można otworzyć lub wyeksportować do modułu ściany murowanej za
pomocą poleceń z menu kontekstowego lub zakładki Design.
Podczas tej operacji przenoszone są dane geometryczne ściany, informacje o przekroju i siłach
wewnętrznych.
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Ściana murowana modelowana w Advance Design musi spełniać kilka warunków, aby mogła zostać
wyeksportowana /otwarta w module ścian murowanych:
•
•
•
•

Pionowy element powierzchniowy,
Materiał: materiał MUR,
Kształt: prostokątny,
Z otworami lub bez.

Ściana murowana otwarta do analizy w module

5.2 Wymiarowanie ścian murowanych
Całkowicie nowy moduł projektowy do weryfikacji ścian wykonanych z elementów murowanych.
Obliczenia opierają się na Eurokodzie 6 z załącznikami krajowymi (dla Francji, Polski, Rumunii, Czech,
Słowacji i Wielkiej Brytanii), włoskim NTC 2018 i rumuńskim CR6 2013.

Moduł ścian murowanych
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➢ 5.2.1 Przepływy pracy
Zgodnie z ideą modułów Advance Design dostępne są dwa scenariusze pracy:
1. Zastosowanie modułu na ścianach w modelu MES
2. Niezależne uruchomienie aplikacji, w której użytkownik określi geometrię ściany i obciążenia,
obliczy dowolną część ściany bez tworzenia modelu MES.

Ściana z modelu 3D otwierana w module Ściana murowana bezpośrednio w Advance Design

Podczas pracy ze ścianą murowaną w Advance Design ważne jest, w jaki sposób dane ściany są
przesyłane do modułu.
Po pierwsze, cała modelowana ściana jest przesyłana wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami
geometrycznymi, w tym rozmiarem i lokalizacją otworu, a także danymi przekroju ściany.
Po drugie, przenoszony jest model obliczeniowy, w tym pełny zestaw sił wewnętrznych w elementach
skończonych.
Następnie w ramach jednego elementu ściany wszystkie filary w takiej ścianie mogą być
zweryfikowane jednocześnie. Jest to możliwe, ponieważ siły z obliczeń MES są przeliczane na siły
zredukowane w filarach (panelach).
I co ważne, użytkownik może zarządzać szerokością pasm służących do redukcji sił i wprowadzić swój
podział paneli.

Automatyczna redukcja sił MES do sił zredukowanych w filarach
Podczas korzystania z modułu jako samodzielnej aplikacji wszystkie dane są wprowadzane
bezpośrednio, w tym informacje o geometrii, układzie konstrukcyjnym i przekroju ściany.
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Ponadto obciążenia są wprowadzane bezpośrednio jako obciążenia zewnętrzne przyłożone
bezpośrednio na ścianę (liniowe, skupione, powierzchniowe, od gruntu), ale także jako obciążenia na
dochodzących stropach.
Na podstawie wprowadzonych danych automatycznie tworzone są panele obliczeniowe, a następnie
określane są siły wewnętrzne i przeprowadzane są wymagane weryfikacje dla każdego panelu.

Obciążenia liniowe zdefiniowane bezpośrednio na ścianie

Obciążenia zdefiniowane na dochodzących płytach

➢ 5.2.2.Baza danych elementów murowanych
Program zawiera specyficzne dla rynku domyślne bazy danych dla zapraw i elementów murowych.
Możesz łatwo rozszerzyć bazę danych elementów murowych o swoje wpisy lub stworzyć zupełnie
nowe i niezależne listy.
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Edytowalna baza danych elementów murowych

➢ 5.2.3 Przekroje ścian
Część ścian murowanych nie jest jednorodna i zawiera pionowe warstwy - jedną lub dwie warstwy
wykonane z elementów murowanych + opcjonalnie pustą lub wypełnioną szczelinę.
Warstwy można zdefiniować za pomocą różnych elementów murowych (na przykład – jedna warstwa
jest wykonane z cegieł, a druga z bloczków betonowych).
Moduł Advance Design Ściana Murowana pozwala na zdefiniowanie 6 rodzajów przekrojów ścian
murowanych:

Ściana
jednowarstwow
a

Ściana bez szczeliny lub
ciągłej spoiny pionowej w
swojej płaszczyźnie. Jest
to podstawowy typ
ściany i jest wykonany z
jednego typu elementu
murowego.

Usztywniona
ściana
jednowarstwow
a

Jednowarstwowa
ściana usztywniona
przez pilastry.

Ściana
dwuwarstwowa

Ściana składająca się z
dwóch równoległych
warstw z podłużnym
połączeniem
wypełnionym zaprawą.
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Ściana
elewacyjna

Ściana składa się z
dwóch różnych typów
elementów murowych,
które są połączone ze
sobą, tworząc jednolitą
ścianę.

Ściana
szczelinowa

Ściana składająca się z
dwóch równoległych
ścian
jednowarstwowych.
Przestrzeń między
warstwami pozostawia
się jako ciągłą szczelinę
niewypełnioną lub
wypełnia materiałem
termoizolacyjnym.Warst
wy są skutecznie wiązane
ze sobą za pomocą kotew
lub zbrojenia spoin
wsporych.
Ściana składająca się z
dwóch równoległych
warstw z wypełnioną
betonem szczeliną.

Ściana
szczelinowa
wypełniona

Wybór typu ściany wpływa na modelowanie przekroju ściany i obliczenia.
Podczas modelowania przekroju ściany, dla typów ścian jednowarstwowych i usztywnionych
definiujemy pojedynczą warstwę jednostek murowych, natomiast dla pozostałych typów ścian
definiujemy dwie warstwy jednostek murowych, co oznacza, że mamy oddzielne dwa zestawy
jednostek murowych i zapraw oraz dwa zestawy parametrów wytrzymałościowych.
W przypadku obliczeń, w zależności od wybranego typu przekroju ściany, ściana jest traktowana jako
ściana lita, więc weryfikację są wykonywane tak, jak dla pojedynczej warstwy lub ściana jest
traktowana jako ściana szczelinowa, a następnie weryfikacje są wykonywane osobno dla każdej z
dwóch warstw.
Podczas definiowania przekrojów ścian murowanych w programie dane takie jak jednostki murowe i
zaprawy murarskie są wybierane z list baz danych.
Podczas tego procesu program kontroluje czy dozwolone są takie kombinacje, ponieważ w zależności
od wybranego załącznika krajowego normy nie wszystkie kombinacje jednostek murowych i zapraw
są dopuszczalne.
Parametry wytrzymałościowe są określane automatycznie zgodnie z przepisami norm, ale możliwe
jest również modyfikowanie parametrów zgodnie z własnymi potrzebami.
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Definicja parametrów jednej z warstw

➢ 5.2.4 Dane geometrii
Moduł oferuje szerokie możliwości definiowania geometrii. Ściana może zawierać wiele otworów
okiennych i drzwiowych, zdefiniowanych graficznie lub poprzez wprowadzenie wartości.
Podczas tworzenia otworów ściana jest automatycznie dzielona na panele obliczeniowe. W razie
potrzeby panele można łatwo podzielić lub zmienić ich szerokość. Należy pamiętać, że weryfikacje są
przeprowadzane dla paneli (filarów) o pełnej wysokości ściany.

Automatyczny podział ścian na panele
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Podczas definiowania parametrów ściany można określić, czy jest to ściana wewnętrzna czy
zewnętrzna, a także jej położenie - na najwyższym piętrze, piętrze pośrednim lub piwnicy.
W przypadku modelowania ściany w samodzielnym module konieczne jest zdefiniowanie
dodatkowych parametrów systemu, takich jak położenie i rodzaj stropów i ścian powyżej i poniżej
oraz warunki podparcia.

Parametry geometrii ściany

➢ 5.2.5 Wymiarowanie
Najbardziej szczegółowy zakres obliczeń jest dostępny dla obliczeń zgodnie z przepisami Eurokodu 6.
Można stosować zarówno metody szczegółowe oparte na części 1 normy (EN 1996-1-1), jak i metody
uproszczone oparte na części 3 (EN 1996-3).

Zakres obliczania ścian murowanych:
•
•
•
•

weryfikacja ścian poddawanych głównie obciążeniom pionowym (na górze, w środku i u
dołu)
weryfikacja ścian obciążonych siłą skupioną
weryfikacja zginania ścian od obciążeń prostopadłych do płaszczyzny ściany (np. parcie
wiatru/gruntu)
weryfikacja ścinania w płaszczyźnie i od obciążeń prostopadłych do płaszczyzny ściany.

Możesz wskazać, czy chcesz przeprowadzić wszystkie, czy tylko wybrane weryfikacje.
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Wybór analiz dla Eurokodu 6

Ponadto naprężenia można zweryfikować zgodnie z klasycznymi zasadami mechaniki.

Naprężenia w płaszczyźnie ściany w warstwach ściany szczelinowej

Podstawowe wyniki weryfikacji prezentowane są w panelu informacyjnym.
Możesz zdecydować, czy są to wyniki dla panelu decydującego, czy wyniki dla konkretnego filarka. W
przypadku, gdy przekrój ściany składa się z dwóch warstw, wyniki mogą być wyświetlane osobno dla
każdej warstwy.

Wyniki w panelu informacyjnym zaprezentowane dla przykładowej ściany
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➢ 5.2.6 Raporty
Szczegółowe wyniki obliczeń dostępne są w raportach. Podobnie jak w przypadku innych modułów
Advance Design, można wygenerować raport podsumowujący lub szczegółowy raport z pełnym
opisem wszystkich przeprowadzonych weryfikacji.

Wyciąg z raportu szczegółowego

Podobnie jak w przypadku innych modułów projektowych, możliwe jest dobranie zakresu raportu do
własnych potrzeb.

Okno ustawień raportu
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6. Różne
Advance Design 2023 wprowadza kilka zmian i nowości w różnych obszarach programu, zgodnie z
życzeniami obecnych i przyszłych klientów, w tym możliwość szybkiego przedstawienia wyników
obliczeń w formie tabelarycznej oraz dostosowanie systemu do rynku hiszpańskiego i portugalskiego.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
•
•
•

Szybkie i łatwe sprawdzanie wyników MES za pomocą tabel wyników
Nowe załączniki krajowe do Eurokodu i języki dla Hiszpanii i Portugalii
Zestaw usprawnień w różnych obszarach programu zwiększających wygodę codziennej pracy

6.1 Tabele z wynikami
W Advance Design 2023 użytkownicy mogą jeszcze szybciej filtrować i sprawdzać wyniki obliczeń
MES.
To wszystko dzięki nowej funkcjonalności Tabele Wyników, która pozwala nam szybko wyświetlać
wyniki w formie tabelarycznej bezpośrednio na ekranie.
Ta funkcja jest dostępna po zakończeniu obliczeń MES i można uzyskać do niej dostęp bezpośrednio
ze wstążki.

Grupa opcji tabel wyników na wstążce

Możemy wygenerować tabelę z wynikami dla:
•
•
•
•

Węzłów (przemieszczenia)
Elementów liniowych (przemieszczenia, siły wewnętrzne, naprężenia)
Elementów powierzchniowych (przemieszczenia, siły wewnętrzne, naprężenia, siły
wynikowe)
Podpór (przemieszczenia, siły)

65

Co nowego w Advance Design 2023

Domyślna tabela wyników sił wewnętrznych dla elementów liniowych
Możemy skorzystać z domyślnych tabel wyników, a jeśli chcemy zawęzić liczbę wyświetlanych
kolumn, możemy łatwo ukryć niepotrzebne.

Szybkie zarządzanie widocznością kolumn
Ale możemy również utworzyć nasz szablon z określonymi kolumnami wyników i ustawieniami.
Zapisane szablony tabel będą mogły być używane we wszystkich projektach lub usuwane, gdy nie
będą już potrzebne.
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Przykład tabeli niestandardowej z danymi i wynikami dla elementu liniowego
Aby ułatwić identyfikację wybranych wierszy w tabeli i umożliwić łatwe zawężenie zawartości tabeli,
zaznaczenie obiektów w tabeli i modelu są ze sobą powiązane:

•

Po pierwsze, jeśli wybierzesz kilka wierszy w tabeli, odpowiednie obiekty zostaną wybrane w
modelu.

•

Po drugie, jeśli niektóre elementy są zaznaczone w modelu, to po wygenerowaniu tabeli będzie
zawierała tylko wiersze z wybranymi elementami.

Możliwe jest również zawężenie wyników w tabeli tylko do wybranych przypadków obciążeń i
kombinacji obciążeń. W tym celu należy użyć okna wyboru wywołanego ze wstążki grupy Tabele
wyników.

Tabele posiadają również przydatne funkcje, które ułatwiają znalezienie interesujących wyników w
już wygenerowanej tabeli:
•

Po pierwsze, w prosty sposób możemy sortować wartości w kolumnach, po prostu klikając
nagłówki.

•

Po drugie, możemy filtrować wyniki za pomocą specjalnych pól pod nagłówkami kolumn. W
wyniku zastosowania filtru w danej kolumnie wyświetlane będą tylko te wiersze, które
spełniają kryteria. Pomocne jest to, że możemy łatwo używać wielu filtrów jednocześnie.

Możemy stosować różnego rodzaju filtry, w tym:
•
•
•
•
•

Tekst - zaznacza pola zawierające dany fragment tekstu (np. IPE)
Numeryczne - wybiera pola z wpisanym numerem (np. 101)
Zakresy z operatorami<, >, <=, >= (np. >25)
Zakresy używające "-" (np. 101-105)
Listy i zakresy wykorzystujące spacje (np. >10 <20 lub 2 3 6)
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Definiowanie wielu filtrów za pomocą specjalnych pól
Wreszcie, kolejną doskonałą cechą tabel jest możliwość eksportowania zawartości tabeli do arkusza
kalkulacyjnego Excel.
Aby to zrobić, wystarczy użyć przycisku eksportu, a cały proces zostanie uruchomiony
automatycznie. Pozwala nam to na różne scenariusze dalszej pracy zewnętrznej z wynikami.

Zawartość tabeli przeniesiona do arkusza programu Excel
UWAGA: W związku z tym ulepszeniem dodano przycisk "Anuluj eksport", który umożliwia przerwanie

eksportu w programie Excel i wznowienie pracy z tabelami wyników.
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6.2 Lokalizacja dla Hiszpanii i Portugalii
Wersja 2023 AD jest pierwszą wersją, która została dostosowany do rynku hiszpańskiego i
portugalskiego tak, aby mógł być wykorzystywany przez projektantów z tych krajów, ale także przez
wszystkich tych, którzy chcą przeprowadzić weryfikację w oparciu o standardy hiszpańskie i
portugalskie lub chcą wygenerować dokumentację w jednym z dwóch nowo dostępnych języków.
Wybór ustawień dla obu krajów, w tym języków i norm, jest dostępny w oknie konfiguracji lokalizacji:

Wybieranie ustawień regionalnych

W obecnej wersji programu język roboczy i raporty są dostępne zarówno w języku hiszpańskim, jak i
portugalskim.
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Hiszpański język interfejsu
Dostosowanie obejmuje wdrożenie krajowych załączników do Eurokodu dla generatorów związanych
z obciążeniem (kombinacji, wiatrowych, śniegowych i sejsmicznych), a także obliczenia dla
elementów stalowych i drewnianych.

Mapa wyboru strefy sejsmicznej dla Portugalii
UWAGA: Obliczenia zgodnie z krajowymi załącznikami Eurokodu 2 (konstrukcje żelbetowe) nie są

jeszcze dostępne w tej wersji programu dla obu krajów. Dodatkowo, w przypadku języka
portugalskiego, tłumaczenie nie obejmuje jeszcze modułów wymiarujących.
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6.3 Import modeli z Tricalc
Począwszy od wersji 2022.1 Graitec Tricalc, możliwe jest eksportowanie modelu geometrycznego do
formatu GTCX.
Pozwala to na zaimportowanie modelu do Advance Design w celu dalszej zaawansowanej analizy (np.
nieliniowych, sejsmicznych, dynamicznych).
W wersji 2023 Tricalc możliwości eksportu do Advance Design zostały rozszerzone o eksport
przypadków obciążeń, kombinacji i wartości obciążeń.

*.gtcx

6.4 Inne drobne ulepszenia i poprawki
Przy każdej aktualizacji i najnowszej wersji programu szczególną uwagę zwraca się na poprawę
jakości.
Również w tej wersji wprowadzono dużą liczbę drobnych ulepszeń i poprawek, z których oto kilka
przykładów:

➢ 6.4.1 Używanie materiału domyślnego w Structure Designer.
Podczas korzystania ze Structure Designer zgrupowana konstrukcja może teraz używać domyślnego
materiału Advance Design dla elementów stalowych (który jest ustawiany przez użytkownika podczas
tworzenia nowego modelu).
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➢ 6.4.2 Możliwość wykorzystania superelementu jako kryterium wyboru
Nowa kategoria superelementów jest teraz dostępna w oknie wyboru elementów. Umożliwia szybkie
sprawdzenie i wybór liniowych lub powierzchniowych superelementów.
Możliwość wybrania superelementu jako kryterium wyboru.

Możliwość użycia typu Superelement podczas definiowania filtrów wyboru
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➢ 6.4.3 Odświeżenie wyglądu kilku okien dialogowych
Zaktualizowano wiele okien dialogowych w programie, aby ujednolicić ich wygląd i ułatwić pracę z
oknami.

Wybrane odświeżone okna

➢ 6.4.4 Zabezpieczenie przed niezamierzonym rozpoczęciem obliczeń
Poprzednio, gdy aktywny był widok Model analityczny, naciśnięcie klawisza Enter powodowało
uruchomienie obliczeń.
Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu obliczeń, otwierane jest teraz okno Sekwencja obliczeń,
w którym można zaakceptować lub anulować decyzję dotyczącą obliczeń.

➢ 6.4.5 Rozszerzone możliwości analizowania i eksportowania przekrojów
użytkownika
Moduł projektowania przekrojów został rozszerzony o obliczenia plastycznego modułu przekroju.
Ponadto eksport danych do programu Advance Design został rozszerzony o moduł sprężystości
plastycznej i moment bezwładności Ixy.
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Okno modułu projektowania przekroju poprzecznego
Ponadto okno eksportu danych zostało zmodyfikowane, aby lepiej prezentować eksportowane dane.

Okno eksportu sekcji do biblioteki

➢ 6.4.6
Tabela
raportów
północnoamerykańskich

z

weryfikacji

przebicia

dla

norm

Podczas analizowania płyt żelbetowych w programie Advance Design według norm
północnoamerykańskich (USA/Kanada) sprawdza się ścinanie przebicia w płycie. Teraz możemy
wygenerować raport z tabelą zawierającą wyniki tej weryfikacji.
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➢ 6.4.7 Korekty (wybrane)
•

Poprawiono błąd, w którym we właściwościach elementów drewnianych (zgodnie z EC5)
nie można było wybrać, czy węzły są stężone czy niestężone (układ
przesuwny/nieprzesuwny). (#88917)

•

Poprawiono błąd, w wyniku którego nie były wyświetlane wyniki optymalizacji elementów
drewnianych ze względu na ugięcie. (#87336)

•

Usunięto problem polegający na analizie przebicia płyty z góry (np. w płytach
fundamentowych) stosunek zbrojenia podłużnego do zbrojenia dolnego nie zawsze był
brany pod uwagę. (#128119)

•

Korekta problemu nieuwzględnienia poprawki AC:2009 do normy NF EN 1993-1-2 (dla
Francji)) podczas określania nośności kształtowników stalowych w analizie w warunkach
pożaru poddanych łącznemu zginaniu i ściskaniu osiowemu. (#126521)

•

Poprawiono błąd polegający na tym, że podczas synchronizowania modelu z pliku GTCX
nazwy niektórych profili stalowych w programie Advance Design różniły się nieznacznie od
nazw zapisanych w pliku GTCX, co powodowało, że były one oznaczane jako zmodyfikowane.
(#127897)

•

Poprawka problemu związanego z obliczeniami pękania EC2 - problem polegał na tym, że w
niektórych przykładach nie uwzględniano wprowadzonej granicy naprężenia dla kombinacji
SGU Prawie stałych, podczas gdy limity w ustawieniach dla zarysowania dla tych kombinacji
była włączona. (#87347)
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7. Moduły wymiarujące - Ogólne
Wersja 2023 wprowadza wiele nowych opcji i ulepszeń do wszystkich modułów wymiarujących
Advance Design. Poniżej znajduje się lista wybranych nowości i ulepszeń, które są wspólne dla
wszystkich modułów wymiarujących Advance Design.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
•
•
•
•

Nowy scenariusz dla automatycznej numeracji prętów - stosowanie tego samego oznaczenia
dla identycznych prętów
Zwiększona łatwość użytkowania dzięki różnym udoskonaleniom interfejsu
Łatwiejsze dostosowywanie rysunków za pomocą niestandardowych opisów
Lepsze dostosowanie rysunków do rynku niemieckiego

7.1 Stosowanie tego samego numeru pozycji do identycznych prętów
Aby dostosować się do różnych scenariuszy numerowania prętów zbrojeniowych, wprowadzono
nową opcję, dzięki której pręty o tym samym kształcie mogą otrzymać ten sam numer znaku pręta.
Domyślnie podczas generowania zbrojenia w modułach żelbetowych Advance Design pręty
zbrojeniowe są numerowane zgodnie z zasadą, że tylko pręty zbrojeniowe należące do tej samej
rodziny otrzymują identyczny numer.
Na przykład w przypadku stopy fundamentowej, jak pokazano na rysunku poniżej, wszystkie pręty
zbrojeniowe w dolnym rozkładzie w kierunku X mają ten sam numer (1), ale pręty zbrojeniowe w górnym
rozkładzie w tym kierunku, mimo że są identyczne, mają osobny numer (2).
Podobnie dla rozkładu dolnego i górnego w kierunku Y otrzymujemy odpowiednio liczby (3) i (4).

Ten scenariusz można jednak zmienić, korzystając z nowej opcji Taki sam numer dla prętów o
identycznej geometrii.
Małe okno dialogowe z tą opcją można otworzyć z menu prawego przycisku myszy (za pomocą
polecenia Numeracja prętów) lub ze wstążki.
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Po włączeniu tej opcji następuje przenumerowanie prętów zgodnie z zasadą, że wszystkie pręty w
elemencie (lub w modelu w przypadku belki wieloprzęsłowej lub grupy ścian) powinny mieć takie samo
oznaczenie, jeśli ich geometria jest identyczna: ten sam kształt + ta sama średnica + ta sama długość.
Dla tego samego przykładu stopy uzyskuje się tę samą liczbę (1) dla dolnych i górnych prętów
rozdzielczych w obu kierunkach.

7.2 Możliwość regulacji wysokości panelu wyników
Aby umożliwić lepszy przegląd zawartości okna zawierającego panel z informacjami, można teraz
modyfikować granicę między widokiem a panelem.
Umożliwia to graficzną zmianę wysokości obszaru wyników. W przypadku gdy rozmiar obszaru panelu
informacyjnego jest mniejszy niż jego zawartość, pojawiają się odpowiednie pionowe suwaki.
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7.3 Rysunki: Stałe adnotacje na rysunkach
W rysunkach generowanych przez wszystkie moduły można umieszczać opisy tekstowe jako nowy
element rysunku.
Opisy te są traktowane jako niezależne elementy rysunku, a zatem zachowują swoją treść i położenie
podczas regeneracji rysunku. Opisy można umieszczać w dowolnym miejscu arkusza i w razie potrzeby
edytować lub przenosić.
Do rysunku można dodać dowolną liczbę opisów, a każdy opis może mieć niezależnie ustawione
parametry, takie jak kolor, czcionka i rozmiar.

7.4 Rysunki: Nowe domyślne szablony tabelek rysunkowych dla Niemiec
Zmodyfikowano dostępne szablony bloków tytułowych dla Niemiec.
Format i treść bloków tabel rysunkowych są teraz lepiej dostosowane do potrzeb niemieckich
klientów.
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7.5 Rysunki: Nowe etykiety do przygotowania tabelek rysunkowych użytkownika
Aby zwiększyć możliwości dostosowywania szablonów używanych podczas generowania rysunków,
zwiększono liczbę dostępnych parametrów, które można wykorzystać w szablonach bloków
tytułowych.
Parametry są używane jako atrybuty bloków w plikach szablonów zapisywanych w formacie AutoCAD
DWG.

Poniżej znajduje się lista nowych parametrów:
1.Źródło parametrów: Okno dialogowe Ustawienia projektu / zakładka Dane projektu
•
•

STRUCTURE_TYPE - Typ konstrukcji
REWIZJA - Rewizja

2.Źródło parametrów: Okno dialogowe Ustawienia projektu / zakładka Dane użytkownika
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIRMA - Firma
MIASTO - Miasto
USER_ADRESS - Adres
TELEFON - Telefon
DESIGNED_BY - Zaprojektowane przez
DESIGNED_DATE - Data zaprojektowania
VERIFICATION_DATE - Data weryfikacji
VERIFIED_BY - Sprawdzający
CLIENT_NAME - Nazwa klienta

3.Źródło parametrów: Okno dialogowe Ustawienia projektu / Dane elementu
•
•

RYSOWANIE - Rysunek
REWIZJA - Rewizja

4.Źródło parametrów: Dialog Założeń projektowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCRETE_CLASS - Klasa konstrukcji żelbetowej
YIELD_STRENGTH - Granica plastyczności stali
EXPOSURE_CLASS - Klasa ekspozycji
LATERAL_COVER - Otulina boczna
TOP_COVER - Otulina górna
BOTTOM_COVER - Otulina dolna
SUPPORTED_ELEMENT_COVER - Otulina elementu podpieranego (stopa fund.)
CONCRETE_COVER - Otulina (słup żelb.)
UPPER_COVER - Otulina górna (słup żelb.)
LOWER_COVER - Otulina dolna (słup żelb.)
EXTERIOR_COVER - Zewnętrzna otulina (Ściana żelb.)
INTERIOR_COVER - Wewnętrzna otulina (Ściana żelb.)
OTHER_COVER - Inna otulina (Ściana żelb.)
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5.Źródło parametrów: Rysunki
•

SKALE - znacznik, który pokazuje wszystkie skale użyte w rysunkach

7.6 Inne ulepszenia
Oprócz tego wprowadzono wiele innych, mniejszych nowości i ulepszeń dotyczących wszystkich
modułów żelbetowych.
Poniżej przedstawiamy listę wybranych z nich:

➢ 7.6.1 Usprawnienie okien dialogowych - możliwość zwijania/rozwijania
drzewka edycji
W oknach dialogowych zawierających drzewko można teraz szybko zwinąć lub rozwinąć je, co
ułatwia szybki dostęp do jego zawartości.

➢ 7.6.2 Rysunki: Adnotacje dotyczące prętów zbrojeniowych w dwóch
wierszach
Aby zwiększyć możliwości dostosowania rysunku do wymagań różnych użytkowników, dodano
możliwość generowania opisów prętów zbrojeniowych w dwóch wierszach.
Szczegóły zawartości obu linii można ustawić na karcie Adnotacje w oknie Szczegóły gięcia, obmiaru
i opisów.
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Pamiętaj, że możesz używać różnych parametrów w polach opisu dodawanych przez wybór z menu
prawego przycisku myszy, a także dodawać swój tekst między podwójnymi znakami <<.

Określanie treści opisu

Opis jednowierszowy (po lewej) i dwuwierszowy (po prawej)

➢ 7.6.3 Usprawnienia importowania kombinacji obciążeń i wyników z
programu Advance Design
Wprowadzono dwa ulepszenia w importowaniu obciążeń z programu Advance Design do modułów.
Zmiany dotyczą modułów Stopy i Słupy żelbetowe, i odnoszą się do grup projektowych.
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1.

Gdy import obejmuje nie tylko proste przypadki obciążeń, ale także kombinacje, w sytuacjach,
gdy jest więcej niż sto całkowitych przypadków obciążeń (liczba przypadków obciążeń
pomnożona przez liczbę elementów w grupie obliczeniowej), kombinacje są teraz
automatycznie przenumerowywane, aby uniknąć braku spójności (nakładania się
identyfikatorów kombinacji i identyfikatorów przypadków obciążeń).

2. Druga zmiana dotyczy importu sił w przypadku grup projektowych. Teraz, gdy eksportowane
dane zawierają również wyniki z kombinacji, są one wykrywane i wyświetlane poprawnie.

➢ 7.6.4 Eksportowanie kombinacji i wartości sił do programu Excel,
zaimportowanych wcześniej z programu Advance Design
Jedną z istniejących funkcji modułów jest możliwość eksportu zawartości tabeli definicji kombinacji
obciążeń (dla wszystkich modułów) oraz tabeli listy obciążeń (dla modułu stopy żelbetowe, modułu
słupy żelbetowe i modułu połączenia stalowe) do arkusza kalkulacyjnego Excel.
W tej wersji możliwe jest również eksportowanie tych danych, jeśli siły wewnętrzne zostały
zaimportowane z kombinacji z programu Advance Design.

➢ 7.6.5 Ulepszenia w oknie dialogowym Założenia projektowe
Opcje związane z zarysowaniem żelbetu zostały przeniesione do nowej karty w oknie dialogowym
Założenia projektowe, co ułatwia i przyspiesza wyszukiwanie i edycję powiązanych parametrów.
Ta zmiana dotyczy modułów zawierających te ustawienia (Belki, Słupy, Fundamenty).
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➢ 7.6.6 Generowanie raportów w oddzielnym procesie
Operacja generowania raportu z obliczeń odbywa się teraz w osobnym procesie, dzięki czemu
aplikacja nie jest blokowana podczas przygotowywania raportu.

➢ 7.6.7 Usprawnienie etykiet opisu narzędzi
Aby ułatwić użytkownikom dostęp do etykiet narzędziowych, ujednolicono zasady ich prezentacji.
Etykiety narzędzi będą teraz wyświetlane zarówno po najechaniu kursorem na ciąg znaków, jak i na
odpowiadające mu pole edycji/pole wyboru/pole typu kombo.

Etykieta narzędzia jest wyświetlana po najechaniu kursorem myszy
na ciąg znaków (u góry) a po najechaniu kursorem na pole edycji (na dole)
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8.Moduł belek żelbetowych
W wersji 2023 wprowadzono wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu Belki żelbetowej.
Poniżej znajduje się lista wybranych nowości i ulepszeń.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
1. Aktualizacja obliczeń ugięcia szczytowego dla Francji według FD P18-717
• Zgodność z najnowszą wersją normy FD 18-717
• Dokładne obliczenia dzięki rozdzieleniu obciążeń stałych
• Zmniejszenie odkształceń przez odjęcie efektów pełzania między kolejnymi obciążeniami
2. Możliwość zdefiniowania otuliny dla każdego przęsła
3. Możliwość pomiaru objętości betonu na przęsłach w świetle podpór
4. Oddzielne metody zakotwienia górnych i dolnych prętów
5. Możliwość zdefiniowania minimalnej długości dolnych prętów podłużnych
6. Lepsze dopasowanie zbrojenia poprzecznego w otworach
7. Możliwość centrowania zbrojenia górnego na podporach
8. Import mimośrodów podpór
9. Możliwość pokazania oznaczeń prętów podłużnych na przekrojach
10. Pomoc online

8.1 Aktualizacja obliczeń ugięcia szczytowego dla Francji według FD P18-717
Obliczenia ugięcia szczytowego dla Francji zostały zmodyfikowane, aby spełnić wymagania
zaktualizowanej wersji normy FD P18-717.
Wersja normy FD P18-717 z sierpnia 2021 r. zastępuje obecnie wersję z grudnia 2013 r.
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Ta aktualizacja modyfikuje sposób obliczania ugięć betonu:
•

Wprowadza się bezwładność fikcyjną zamiast bezwładności po zarysowaniu

•

Oszacowanie momentu krytycznego Mcr nie jest już wymagane

•

Współczynnik α'61e (równoważność pomiędzy przekrojem betonowym i stalowym)
wynosi 15

•

Działania stałe są nadal rozdzielone, ale nazwy komponentów zostały zmienione

•

Moment oblicza się między krawędziami podparcia (nie osiami podparcia)

•

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

•

Wartości graniczne są różne

➢ 8.1.1 Sztywności fikcyjne
W aktualizacji nadal wykorzystuje się sztywność niezarysowaną (I0), ale obecnie wprowadza się także
pojęcie sztywności fikcyjnych (krótkoterminowych i długoterminowych) zamiast sztywności po
zarysowaniu z wersji z 2013 r.

•

•

Obciążenia długotrwałe:

I fv = 1,1

Obciążenia krótkotrwałe:

I fi = 1,1 

I0
1 + v .

I0
1 + i .

Z:

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

Parametr μ'b5 odzwierciedla poziom obciążenia.
Oblicza się ją na podstawie σ'73s (naprężenie rozciągające zbrojenie, uwzględniające moment między
krawędziami podpór, dla rozpatrywanego przypadku obciążenia).

➢ 8.1.2 Podział obciążenia stałego
W nowej metodzie nadal wykorzystuje się podział obciążeń stałych, z tą różnicą, że nazwy zostały
zmienione:
•

pp to ciężar własny (poprzednio p0)

•

fr to obciążenie odpowiadające pierwszemu wprowadzonemu elementowi kruchemu
(poprzednio c)

•

per to reszta obciążeń stałych (wcześniej r)
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Suma pp i fr jest teraz określana jako j (obciążenia stałe po wstawieniu pierwszego elementu
kruchego)

pp + fr  j
Suma wszystkich obciążeń stałych (pp, fr i per) jest teraz określana jako g

pp + fr + per  g
Suma wszystkich obciążeń stałych (g) i obciążeń użytkowych (q) jest teraz określana jako p

g +q p

➢ 8.1.3 Peak deflection Δft
Ugięcie szczytowe wyznacza się za pomocą wzoru:

ft = f gv − f ji + f pi − f gi
v oznacza odkształcenia długoterminowe (obliczane za pomocą Ifv i Ec,eff)
i oznacza odkształcenia krótkoterminowe (obliczane za pomocą Ifi i 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 )
β'dfc(tfr,t0).(fppv - fppi) to ugięcie od pełzania, które wystąpiło do czasu wprowadzenia pierwszego
elementu kruchego.

UWAGA: Jeśli wybrano "Metodę ogólną", składnik pp jest dzielony na dwie części (pp0 i pp1), a wzór
staje się:

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 )
Obliczanie β'dfc(tfr,t0) i β'dfc(tfr,t1) nadal opiera się na Załączniku B z normy 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 the General method is activated.
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➢ 8.1.4 Dopuszczalne ugięcie
Granice ugięcia są różne dla belek swobodnie podpartych lub ciągłych oraz wsporników.
•

Belki swobodnie podparte lub ciągłe

Limit =

ln
500

o

Jeśli ln ≤'3d 5m,

o

W przeciwnym przypadku, Limit = 0, 005 +

ln
1000

Przy czym ln oznacza długość przęsła (między krawędziami podpór) w metrach.
Przykład: Dla rozpiętości 7 m granica = 0,005 + 7/1000 = 1,2 cm

•

Wsporniki

ln
250

o

Jeśli ln ≤'3d 2,50 m, Limit =

o

W przeciwnym przypadku, Limit = 0, 005 +

ln
500

Przykład: Dla wspornika o długości 2 m granica = 2/500 = 0,8 cm

➢ 8.1.5 Definicja w module belki
W oknie dialogowym Założenia dostępne są zarówno metody zaktualizowane (z roku 2021), jak i
poprzednie (z roku 2013).
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UWAGA:W metodach FD P18-717 (2021 i 2013) ugięcia oblicza się na podstawie momentów przy

użyciu wyrażeń uproszczonych:

W przypadku Metod ogólnych (2021 i 2013) ugięcia będą obliczane na podstawie numerycznego
całkowania krzywizn.
Wartości graniczne zostaną odpowiednio określone, gdy ustawiona jest opcja Auto.

W oknie dialogowym Definicja obciążenia zostaną wymienione stałe komponenty obciążenia wraz z
ich zaktualizowanymi nazwami:
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➢ 8.1.6 Wyniki dla modułu belki
The Deflection result page mentions all the deflection components leading to the final value (Δft).

Wyniki ugięcia

Szczegółowy raport z obliczeń zawiera obszerne informacje, z wyszczególnieniem każdego parametru
użytego w obliczeniach.
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Fragment szczegółowego raportu
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8.2 Objętość betonu mierzona w świetle przęseł
W oknie dialogowym Zestawienie materiałów nowa opcja pozwala użytkownikowi zdecydować, czy
objętość betonu ma być mierzona względem rozpiętości w świetle (długość mierzona między
powierzchniami podpór), czy względem odległości między osiami podpór.

Rozpiętość w świetle (między krawędziami podpór)

8.3 Oddzielne metody zakotwienia górnych i dolnych prętów
Teraz można ustawić domyślną metodę zakotwienia końców prętów osobno dla podłużnych prętów
dolnych i górnych.
W tym celu ustawienia kąta haka są dostępne niezależnie w oknie Założenia zbrojenia.
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Niezależne ustawienia dla górnych i dolnych haków zbrojenia

8.4 Możliwość zdefiniowania otuliny według przęsła
Aby umożliwić lepszą kontrolę nad założeniami projektowymi, otulinę zbrojenia można teraz
definiować niezależnie dla każdego przęsła belki wieloprzęsłowej.
W tym celu w oknie dialogowym Założenia zbrojenia, w sekcji Funkcje specjalne można teraz
definiować wartości otuliny betonowej osobno dla każdego przęsła.

Dodano zawartość na kartach umożliwiającą nadpisywanie ustawień na przęsłach
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8.5 Minimalna długość dolnych prętów podłużnych
Teraz możemy określić minimalną długość dolnych prętów podłużnych.
Istnieje możliwość nadania temu ustawieniu charakteru globalnego i zastosowania go do wszystkich
przęseł - w tym celu w oknie Założenia zbrojenia w zakładce Pręty podłużne dostępna jest nowa
opcja, ale możliwe jest również nadpisanie tego ustawienia niezależnie dla każdego przęsła w
zakładce Opcje specjalne.

Nowa opcja w oknie Parametry zbrojenia

Wynik dla przykładowej belki z wyłączoną nową opcją
(brak minimalnej długości) - pręty o długości 95 cm

Wynik dla przykładowej belki z włączoną nową opcją (minimalna długość=150cm )
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8.6 Nowe opcje rozstawu zbrojenia poprzecznego przy otworach
W celu lepszego dostosowania zbrojenia poprzecznego w otworach w zakładce Zbrojenie
poprzeczne okna dialogowego Parametry zbrojenia dostępne są dwie nowe opcje:
•

Minimalne odstępy po lewej i prawej stronie otworu
Określa minimalny rozstaw, jaki należy uwzględnić przy generacji zbrojenia poprzecznego po
lewej i prawej stronie otworów

•

Zbrojenie symetryczne po lewej i prawej stronie otworu
Opcja generowania symetrycznych pakietów poprzecznych po lewej i prawej stronie otworu

Nowe ustawienia w Parametrach zbrojenia

Wpływ ustawienia odstępów
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8.7 Opcja centrowania zbrojenia górnego na podporach
Zazwyczaj długość prętów zbrojenia górnego po obu stronach słupa jest różna ze względów
projektowych. Jednak aby uniknąć błędów w konstrukcji, często stosuje się zbrojenie rozmieszczone
symetrycznie.
W tym celu w zakładce Pręty montażowe w oknie dialogowym Parametry zbrojenia dodano nową
opcję Symetryczne pręty górne na podporach pośrednich.
Po aktywacji belki górne na podporach pośrednich są symetrycznie wysunięte z lewej i prawej strony
słupa.
Opcja ta nie będzie miała wpływu na pręty górne podpór przylegających do przęseł wspornikowych
lub znajdujących się w pobliżu podcięcia.

Nowa opcja w Parametrach zbrojenia

Nowa opcja wyłączona - pręty górne nie jest symetryczne

Włączona nowa opcja - zbrojenie górne jest symetryczne
95

Co nowego w Advance Design 2023

8.8 Możliwość ignorowania maksymalnych średnic
Jednym z domyślnych ustawień zbrojenia jest zależność maksymalnej średnicy pręta zastosowanego
zbrojenia dla różnych zakresów szerokości przekroju.
Ustawienia te są dostępne w zakładce Ograniczenia prętów/Średnica maksymalna w oknie
Parametry zbrojenia. Teraz w tym oknie dodano nową opcję Ignoruj średnicę maksymalną.
Jeśli zaznaczone (domyślnie), maksymalne średnice są ignorowane, jeśli wymagany pole zbrojenia nie
może zostać osiągnięte przy użyciu maksymalnych narzuconych średnic. Jeśli nie jest zaznaczone, to
narzucone maksymalne średnice są ściśle przestrzegane.

Nowe ustawienia w Parametrach zbrojenia

8.9 Import mimośrodów podpór
Podczas importowania geometrii belki betonowej z modelu Advance Design do modułu RC Beam
należy uwzględnić mimośrody podpór (np. słupy) zdefiniowane w modelu są teraz również
przenoszone. W ten sposób uwzględnia się długość przęsła w świetle.

Model w projekcie Advance Design, w którym słup jest zdefiniowany z mimośrodem
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Mimośrody są widoczne na karcie Główna geometria w oknie parametrów geometrii. Wartości te są
wypełniane tylko podczas importu z programu Advance Design i nie są dostępne do edycji.

8.10 Rysunki: Możliwość pokazania oznaczeń prętów podłużnych na przekrojach
Na liście parametrów rysunku przekrojów w module Belki znajduje się nowa opcja, która umożliwia
dodanie opisu prętów podłużnych na rysunku przekroju poprzecznego belki.
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8.11 Pomoc online
Od najnowszej wersji modułu belki dostępna jest pomoc online. Pomoc online można wywołać z
poziomu programu za pomocą skrótu (na przykład z menu) lub naciskając F1.
Można
go
również
wywołać
bezpośrednio
linku:https://www.graitec.com/Help/Advance-Designmodules/Beam/desktop/Advance_Design_Rebar_modules_Help.htm

za

pomocą

tego

Pomoc online zawiera informacje o interfejsie, sposobie korzystania z programu i przykładach z
podstawami teoretycznymi. Pomoc online jest dostępna w języku angielskim.
WSKAZÓWKA: Korzystając z bezpłatnych narzędzi oferowanych na przykład przez Microsoft lub
Google, możliwe jest automatyczne tłumaczenie zawartości tej strony na języki lokalne za pomocą
popularnych przeglądarek lub dedykowanych stron internetowych.
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9. Moduł słupa żelbetowego
Wersja 2023 wprowadza kilka nowych opcji i ulepszeń do modułu Słupów. Poniżej znajduje się lista
wybranych nowości i ulepszeń.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
•
•

Dodatkowy scenariusz generowania zbrojenia podłużnego poprzez wymuszenie liczby prętów
Ulepszenia rysunku dostosowane do oczekiwań klientów

9.1 Nowy scenariusz zbrojenia - ilość prętów wymuszona przez użytkownika
Dostępny jest nowy dodatkowy mechanizm generowania zbrojenia podłużnego w słupach poprzez
wymuszenie liczby prętów na bokach.
W tym celu w zakładce Parametry zbrojenia / Zbrojenie podłużne do listy dostępnych scenariuszy
została dodany trzeci - zdefiniowana przez użytkownika liczba prętów. Po aktywacji można określić
liczbę prętów zbrojeniowych po obu stronach słupa.
W ten sposób można zdefiniować liczbę prętów na każdej krawędzi słupa i podczas obliczeń moduł
wybiera odpowiednią średnicę.
Jest to szczególnie ważne, jeśli obliczasz słupy ciągłe o takim samym przekroju na kolejnych
kondygnacja, ale ze stopniowo zmieniającymi się średnicami między piętrami, ponieważ wtedy
unikniesz konieczności generowania dodatkowych prętów startowych.
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9.2 Rysunki: Linie cięcia
W celu lepszego dostosowania rysunku generowanego dla słupa do oczekiwań klienta, wprowadzono
generowanie linii cięcia na końcach elementów dochodzących.

9.3 Rysunki: Ulepszenia rysunku dla dolnych prętów startowych
Po wygenerowaniu dolnych prętów startowych i aktywowaniu opcji uwzględniania ich w
zestawieniach prętów zbrojeniowych dolne pręty startowe otrzymują numer i są opatrzone
oznaczeniami na widoku.
Można to teraz zrobić również dla wszystkich nieprostokątnych słupów, w tym trójkątnych,
trapezowych, sześciokątnych, w kształcie litery T i w kształcie litery L.
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10. Moduł fundamentów żelbetowych
Wersja 2023 wnosi wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu fundamentów. Poniżej znajduje się lista
wybranych nowości i ulepszeń.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
•
•
•
•

Weryfikacja ścinania ław fundamentowych.
Nowe opcje weryfikacji nośności metodą fundamentu zastępczego
Nowe opcje generowania rozkładu zbrojenia i rysunków
Import obwiedni z MELODY Bâtiment jako przypadków obciążeń

10.1 Weryfikacja ścinania ław fundamentowych
W przypadku fundamentów liniowych możliwe jest teraz przeprowadzenie weryfikacji ścinania.
Jeśli warunek ścinania fundamentu nie jest spełniony, podane jest ostrzeżenie i wysokość fundamentu
powinna zostać zwiększona.

10.2 Możliwość wyboru rodzaju analizy dla warstwy gruntu dla metody
fundamentu zastępczego
Jedną z dostępnych metod analizy nośności pionowej gruntu wielowarstwowego w module jest
metoda fundamentu zastępczego, która jest zalecana, gdy poniżej mocnej warstwy, na której opiera
się fundament, występuje słaba warstwa.
Aby umożliwić lepszą kontrolę nad obliczeniami, do tabeli w oknie Profilu gruntu dodano nową
kolumnę, aby wybrać, czy chcesz obliczyć bieżącą warstwę tylko w warunkach z odpływem, czy
zarówno w warunkach bez odpływu.
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Ta opcja staje się aktywna tylko wtedy, gdy obie te opcje są aktywowane: Metoda fundamentu
zastępczego (Założenia projektowe / okno dialogowe podłoże uwarstwione) i Obliczenia dla
warunków bez odpływu (okno dialogowe Profil gruntu).
UWAGA: Podczas ustalania gruntu jako spoisty, automatycznie ustawiane jest obliczanie w
warunkach z odpływem i bez odpływu, a podczas odznaczenia ustawiane są wyłącznie warunki z
odpływem, ale to ustawienie może zostać zmienione ręcznie w razie potrzeby.

10.3 Rysunki: Możliwość przełączania między rzeczywistym i symbolicznym
rozkładem prętów zbrojeniowych
Podczas generowania rysunków zbrojenia dla fundamentów można teraz wybrać na liście
właściwości rysunku, czy pręty zbrojeniowe w rozkładzie są pokazane symbolicznie (tj. widoczny jest
tylko pierwszy pręt rozkładu) lub w sposób rzeczywisty (tj. wszystkie pręty rozkładu są widoczne).
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10.4 Nowe szablony dla Francji
Domyślny szablon dla Francji został zmodyfikowany, aby lepiej dostosować domyślne ustawienie dla
francuskich klientów.

10.5 Ulepszenia definiowania rozstawów zbrojenia
Wprowadzono nową opcję związaną z ustawieniami zbrojenia w podstawie fundamentu, aby
umożliwić wymuszenie rozstawów głównego rozkładu zbrojenia.
Nowa opcja jest dostępna w oknie Parametry zbrojenia na zakładce Podstawa.
Po włączeniu tej opcji program wyszukuje średnicę zbrojenia, która spełnia wymagania dla
określonego rozstawu.
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10.6 Możliwość ustawienia liczby iteracji dla optymalizacji geometrii
Aby zwiększyć kontrolę nad procesem optymalizacji geometrii fundamentu, wprowadzono opcję
ograniczenia liczby iteracji podczas wyszukiwania optymalnych wymiarów.
Nowa opcja jest dostępna w oknie Założenia projektowe, na karcie założenia wymiarowania.

10.7 Poprawa importu obciążeń z MELODY Bâtiment
Wymiana danych pomiędzy MELODY Bâtiment a modułem fundamentów została usprawniona dzięki
możliwości wysyłania obwiedni.
Teraz podczas eksportu z MELODY Bâtiment, obwiednie są automatycznie importowane do modułu
jako przypadki obciążeń.
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MELODY Bâtiment

Obwiednie przeniesione do modułu
Pozwala to na dokładne zaprojektowanie fundamentu w przypadkach, w których eksportowanie
przypadków obciążeń i kombinowanie ich w module skutkowałoby nieprawidłowymi wynikami (np.
Analiza nieliniowa).
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11. Moduł ścian żelbetowych
Wersja 2023 wnosi wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu ściany. Poniżej znajduje się lista
wybranych nowości i ulepszeń.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
•
•
•
•
•
•

Możliwość kopiowania danych zbrojenia między ścianami w grupie ścian
Łatwiejsze ustawianie parametrów geometrycznych dla grupy
Dodatkowy symbol w nazwie pakietu prętów pionowych
Możliwość wymuszenia średnicy i rozstawów dla prętów pionowych i poziomych
Możliwość generowania prętów U w tym samym odstępie co pręty poziome
Zaktualizowane szablony dla Francji

11.1 Możliwość kopiowania danych zbrojenia między ścianami w grupie ścian
Aby ułatwić stosowanie tego samego zbrojenia na wielu ścianach w grupie, możliwe jest łatwe
kopiowanie danych zbrojenia z jednej ściany w grupie do innych ścian. Ta opcja jest szczególnie
przydatna, gdy chcesz zmodyfikować zbrojenie w wybranych ścianach lub wymusić własne w celach
weryfikacyjnych.
Opcje kopiowania danych zbrojenia są dostępne w lewym dolnym rogu głównego okna edycji
zbrojenia.

Operacja kopiowania jest wykonywana za pomocą przycisku po lewej stronie list rozwijanych wyboru.
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Kopiuje dane ze ściany wybranej z pierwszej listy rozwijanej do ściany (ścian) wybranej z drugiej listy
rozwijanej. Przycisk nie jest dostępny, jeśli co najmniej jedna ściana w grupie ma otwory.
Polecenie kopiuje dane dla prętów pionowych, poziomych i poprzecznych. Jeśli geometria ścian jest
inna, liczba prętów zostanie skopiowana, a odstępy zostaną odpowiednio obliczone.

11.2 Łatwiejsze ustawianie parametrów geometrycznych dla grupy
Okno do definiowania parametrów geometrycznych ściany zostało ulepszone w wielu miejscach,
dzięki czemu definiowanie i modyfikacja geometrii jest bardziej intuicyjna.
Główną zmianą jest zmiana sposobu grupowania danych, dzięki czemu teraz dane dla wielu ścian
mogą być edytowane w tym samym czasie, dzięki właściwościom dziedziczenia danych w drzewie.

11.3 Dodatkowy symbol w nazwie pakietu prętów pionowych
Aby ułatwić szybki wybór i modyfikację pionowych prętów w ścianie w przypadku wielu pakietów o
różnych wysokościach, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku ścian z otworami, dla prętów o tej
samej wartości dla przesunięcia górnego symbol gwiazdki (*) jest wyświetlany w drzewie obok numeru
pakietu.
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11.4 Możliwość wymuszenia średnicy i rozstawów dla prętów pionowych i
poziomych
Aby uelastycznić ustawienie generacji zbrojenia, wprowadzono nowe opcje wymuszania średnic
prętów zbrojeniowych i jednolitego rozstawu dla zbrojenia ściany i skrzyżowań ścian.
Nowe opcje są dostępne w oknie Parametry zbrojenia i pozwalają na wymuszanie rozstawów i średnic
oddzielnie dla prętów pionowych i poziomych. Ponadto dodano nową opcję ustawiania wartości kąta
dla haka dla poziomych prętów na krawędziach ściany.
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11.5 Możliwość generowania prętów U w tym samym odstępie co pręty poziome
Wzdłuż pionowych krawędzi na obu końcach ściany można zdefiniować pręty w kształcie litery U.
W najnowszej wersji modułu możliwe jest generowanie prętów w kształcie litery U o takim samym
rozstawie, jak w przypadku poziomych prętów zbrojeniowych w ścianie. Nowa opcja jest dostępna w
oknie Parametry zbrojenia / zakładka Pręty krawędziowe U.

11.6 Zaktualizowane szablony dla Francji
W przypadku ustawień francuskich domyślny szablon został zmodyfikowany, aby lepiej dostosować
się do oczekiwań francuskich klientów.
Zmiany obejmują domyślne ustawienia parametrów zbrojenia, na przykład ustawienie jako domyślne
zbrojenie siatkami.
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12. Moduł płyt żelbetowych
Wersja 2023 wnosi wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu płyt żelbetowych. Poniżej znajduje się
lista wybranych nowości i ulepszeń.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
•
•
•
•
•

Generowanie rozkładu prętów o zmiennej długości jako pojedynczego pakietu
Ulepszenia okna dialogowego Parametrów zbrojenia
Dodatkowe ustawienia automatycznego podziału prętów
Nowe ustawienia lokalizacji automatycznego podziału prętów
Lista nowych siatek dla Niemiec

12. 1 Rozkład prętów o zmiennej długości generowany jako pojedynczy element
W przypadku, gdy rozkład prętów zbrojeniowych zawiera elementy o zmiennej długości, jest on teraz
generowany nie jako zestaw pojedynczych prętów, ale jako grupa. Tak więc w rysunkach i
zestawieniach rozkład prętów zbrojeniowych o zmiennej długości jest traktowany jako jeden rozkład
z tym samym numerem.
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12.2 Drobne ulepszenia w oknie dialogowym Parametrów zbrojenia
Aby zwiększyć intuicyjność wprowadzania danych, wprowadzono pewne ulepszenia w oknie z
definicją ustawień zbrojenia, w tym zmianę nazwy i bardziej intuicyjne rozmieszczenie niektórych opcji
oraz wydzielenie ustawień zbrojenia minimalnego na nową kartę.

12.3 Nowe ustawienia lokalizacji automatycznego podziału prętów
Jeśli długość prętów przekracza maksymalną dopuszczalną długość, program może automatycznie
podzielić pręty za pomocą kilku rodzajów zachowania ciągłości (zakład, spawanie lub łączniki).
Domyślnie podczas tej operacji punkt podziału jest ustawiany automatycznie. Jednak w najnowszej
wersji programu możemy teraz zdecydować, gdzie podzielić pręty zbrojeniowe.
Ustawienia można ustawić osobno dla górnego i dolnego zbrojenia w obu kierunkach.
Te ustawienia są dostępne w oknie Parametry zbrojenia.
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Nowe ustawienia lokalizacji dzielenia są definiowane niezależnie
dla obu kierunków zbrojenia, oddzielnie dla dolnej i górnej warstwy

Korzystając z dostępnych tam opcji, możemy ustawić jeden z czterech scenariuszy:

1.

Pręty są dzielone niezależnie od położenia podpór, tj. decydująca jest tylko maksymalna
długość pręta.

2. Pręty są dzielona na podporach. Szczególnie przydatny do zbrojenia dolnego, gdy
maksymalny moment znajduje się w środku przęsła, a nie nad podporami.
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3. Pręty są dzielone w pobliżu podpory. Podobnie jak w powyższym przypadku, jest to
szczególnie przydatne w przypadku zbrojenia dolnego, ale gdy nie chcemy podziału
bezpośrednio na podporze. W tym scenariuszu można dodatkowo określić szerokość strefy (za
pomocą wartości bezwzględnej lub względem długości przęsła), w której zezwala się na
dzielenie.

4. Pręty są dzielone w środku przęsła. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zbrojenia
górnego, gdy maksymalny moment znajduje się w linii podpór, a nie w środku przęsła. Podobnie
jak w powyższym przypadku, możesz również określić szerokość strefy, w której zezwala się na
dzielenie.

Dodatkowo w przypadku płyty opartej na słupach i bez podpór belkowych/ściennych można
aktywować opcję, która automatycznie generuje fikcyjne podpory między słupami do wykorzystania
podczas podziału.
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12.4 Nowa domyślna lista siatek dla Niemiec
W najnowszej wersji modułów ściany i płyty zmodyfikowano domyślną bazę danych siatek zbrojenia
dla ustawień programu dla Niemiec.
Obecnie jest to dedykowana baza danych zgodna z wymaganiami rynku niemieckiego.
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13. Moduł połączeń stalowych
Wersja 2023 wnosi wiele nowych opcji i ulepszeń do modułu połączeń stalowych. Poniżej znajduje się
lista wybranych nowości i ulepszeń.

Podsumowanie najważniejszych cech i korzyści:
•

Opcja śrub sprężanych dla połączeń sztywnych

•
•
•

Ulepszone rysunki
Weryfikacja wymiarów blach wzmacniających
Załączniki krajowe do Eurokodu 3 dla Hiszpanii i Portugalii

13.1 Śruby sprężone
Począwszy od wersji 2023, śruby sprężone są dostępne w module Steel Connection. W tej wersji
dodano śruby sprężone dla sztywnych połączeń śrubowych.
Dlatego w oknie dialogowym, na karcie definicji śrub, dodano opcję wyboru kategorii połączenia.
Połączenie można zdefiniować jako dociskowe lub cierne. W tym celu w module połączeń użytkownik
może wybrać jedną z trzech kategorii:
•
•
•

A – dociskowe
B – nośność na poślizg w SGU
C – nośność na poślizg w SGN

Nośność na pośliz 'a0connections 'a0zależy od poziomu sprężenia śrub do określonej wartości
minimalnej i współczynnika tarcia między powierzchniami.
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Te dwa warunki zostały dodane w oknie dialogowym jako nowe parametry, gdy połączenie jest
ustawione jako cierne, kategorii B lub C:
•
•

Klasa powierzchni ciernej
Sprężenie wstępne

Odporność na tarcie jest w dużym stopniu zależna od warunków powierzchniowych. Jest to związane
z obliczaniem połączenia za pomocą współczynników poślizgu, które są dostępne w oknie
dialogowym jako menu rozwijane, pokazujące odpowiednią klasę i wartość współczynnika poślizgu,
zgodnie z normami.

13.2 Ulepszenia rysunków
W nowej wersji 2023 poprawiono rysunki połączeń stalowych. Ulepszenia dotyczą:
•
•
•

Tabelki rysunkowej
Nowe wymiary domyślne
Reprezentacja elementów

Tabelka rysunkowa (dla Francji)
Szablon tabelki rysunkowej dla Francji został zaktualizowany o:
•
•
•

Zmiana niektórych nazw
Usunięcie niektórych parametrów niestosowanych na rynku francuskim
Przegrupowywanie informacji o śrubach
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Nowe wymiary domyślne
Rysunki połączeń blachy podstawy i podstawy rur zostały ulepszone poprzez wprowadzenie
dodatkowych domyślnych linii wymiarowych.
Oto kilka przykładów nowych wymiarów:

Reprezentacja elementów
Kotwy, które są zbyt długie, mają nową reprezentację. Rzeczywista długość jest wyświetlana w
wymiarze, a kotew jest rysowana z przerwą.
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13.3 Weryfikacja wymiarów blach wzmacniających
W najnowszej wersji modułu istnieje dodatkowa weryfikacja podkładek.
Weryfikacja podkładek dotyczy warunków konstrukcyjnych, zgodnie z EN 1993-1-8 pkt 6.2.4.3.
Weryfikacja ta jest przeprowadzana dla wszystkich typów połączeń, które mają króciec teowy: Płyta
podstawy, podstawa rur, połączenia sztywne belka-belka lub belka-słup.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu nierówności zgodnie z EC 3, jak widać na poniższym obrazku,
gdzie leff jest efektywną długością półki słupa (stosowaną do określania nośności króćca teowego
półki słupa).

Rysunek 6.3 z EN 1993-1-8 pokazuje blachę (1) i warunki weryfikacji (po prawej)

Raporty dla odpowiednich połączeń zostały zaktualizowane o tę nową weryfikację, którą można
zobaczyć w odpowiednim rozdziale.
Nowy podrozdział można znaleźć w głównym rozdziale metody króćca teowego.

Nowy podrozdział w raporcie
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13.4 Nowe normy – Hiszpania i Portugalia
Od wersji 2023 połączenia mogą być projektowane przy użyciu nowych załączników krajowych do
Eurokodu 3 dla Hiszpanii i Portugalii.
Użytkownik może wybrać nową lokalizację, uzyskując dostęp do okna dialogowego Lokalizacja na
wstążce na karcie Ustawienia.
Ponadto oba kraje można wybrać w ustawieniach lokalizacji, a hiszpański jest również dostępny jako
język pracy i dokumentacji.

119

