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Advance Design 2011 – część pakietu GRAITEC BIM
Advance Design 2011 jest częścią pakietu GRAITEC BIM nazwanego GRAITEC Advance zawierającego
Advance Steel, Advance Concrete oraz Advance Design.
Zintegrowany pakiet 2011 zawiera kilka nowych, wspólnych cech:





Wspólny instalator dla wszystkich programów dostarczany na jednej płycie DVD
Nowy menadżer produktów Graitec Advance - Graitec Advance Manager
Usprawniona integracja CAD / Design

Graitec Advance jest pierwszym kompletnym oprogramowaniem na rynku, które umożliwia zarówno analizę,
wymiarowanie oraz detalowanie różnych konstrukcji w jednym pakiecie.

Advance Design 2011 – główne obszary wykonanych usprawnień:







Wydajność
Implementacja Eurokodów
Nowe możliwości stosowania elementów skończonych
Narzędzia analizy wyników (post-processing’u)
Raporty
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Nowy, wspólny instalator
GRAITEC Advance 2011 jest dostarczany na jednej płycie DVD zawierającej wspólny instalator, który
umożliwia wykonanie pełnej instalacji całego pakietu za jednym razem.

Æ

Instalator został przebudowany tak, aby zawierał więcej informacji o poszczególnych składnikach pakietu:
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Możliwość łatwego wyboru, które moduły mają być zainstalowane
Bezpośredni dostęp do dokumentacji
Bezpośrednie odnośniki do stron GRAITEC zawierających dodatkowe informacje

Co nowego w Advance Design 2011

Graitec Advance Manager
Æ

Nowy menadżer dla produktów Graitec Advance - Graitec Advance Manager (GAM) został wyposażony
w następujące możliwości:









Nowy interfejs (GUI) wprowadzania ustawień
Proste dostosowywanie bibliotek
Zarządzanie projektami
Zarządzanie licencjami
Bezpośredni dostęp do pomocy on-line oraz dokumentacji
Interaktywne podpowiedzi
Uruchamianie programów GRAITEC Advance

GAM jest dostępny dla 32 i 64-bitowych systemów operacyjnych.

Nowy interfejs (GUI) wprowadzania ustawień
Æ

Nowoczesny interfejs sprawia, że użytkownik może w łatwy sposób uzyskać dostęp do wielu różnych
ustawień.
Uruchamiając GAM, użytkownik ma dostęp do głównych składników programu bezpośrednio z centralnego
panelu. W dolnej części okna startowego użytkownik znajdzie interaktywne podpowiedzi dotyczące pracy
z programami.

Panel centralny umożliwiający dostęp
do poszczególnych składników GAM.

Interaktywne podpowiedzi połączone
ze stroną internetową Graitec.
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Ustawienia
Æ

W panelu ustawień, użytkownik może zarządzać globalnymi ustawieniami dla pakietu Graitec Advance:






Zarządzanie jednostkami (również dostępne, bezpośrednio w Advance Design)
Domyślny folder projektów
Domyślne wpisy bibliotek materiałów i profili współdzielonych pomiędzy Advance Design i Advance Steel
Ustawienia kotew dla projektowania połączeń oraz rysunków w Advance Steel

Programy
Æ
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W sekcji Programy, użytkownik znajdzie skróty do uruchomienia poszczególnych programów: Advance
Design, Advance Concrete lub Advance Steel.
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Projekty
Æ

W sekcji Projekty, użytkownik może:




Przeglądać istniejące projekty (rozmiar na dysku, liczbę plików, nazwy plików, podfoldery itp.)
Tworzyć nowe foldery

Pomoc
Æ

W sekcji Pomoc, użytkownik ma bezpośredni dostęp do dokumentacji:
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Zarządzanie licencją
Æ
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W tej sekcji, użytkownik może zarządzać systemem licencyjnym:
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Optymalizacja programu
Wykonano duży krok naprzód w celu umożliwienia pracy na dużych modelach w Advance Design 2011:






Nowy silnik renderingu
Przyspieszenie procesów Importu / Eksportu
Szybszy dostęp do baz danych
Ogólna optymalizacja programu

Nowy silnik renderingu
Æ

Zaimplementowano nowy silnik renderingu, którego zastosowanie daje kilka korzyści dla użytkowników:



Niezależny silnik renderujący, który
może pracować w środowisku
OpenGL, DirecX lub na innych
platformach.



Poprawa
szybkości
wizualizacji
i obrotu renderowanego modelu
w 3D - przyspieszenie od 3 do 4 razy.



Optymalizacja wyświetlania opisów
i symboli.

Inne usprawnienia
Æ

Dzięki wykonanej optymalizacji, wiele procesów wykonywanych na etapie modelowania, w trakcie obliczeń
oraz w trybie analizy wyników, w nowej wersji przebiega znacznie szybciej:










38% krótszy czas importu pliku GTC
50% krótszy czas otwierania dużego modelu
85% krótszy czas zapisu dużego modelu
44% krótszy czas wyboru dużej liczby elementów
57% krótszy czas tworzenia modelu analitycznego
30% krótszy czas obciążania ścian wiatrowych
50% krótszy czas zapisu graficznych widoków post-processing’u
43% krótszy czas aktualizacji istniejących widoków oraz raportów

Powyższe testy przeprowadzone zostały na modelu zawierającym:







2268 elementów liniowych
4970 elementów powierzchniowych
2375 ścian wiatrowych
21793 obciążeń powierzchniowych
160000 węzłów

Testy przeprowadzone zostały na komputerze o następującej konfiguracji:





Advance Design 2011 wersja 64-bit
Procesor Intel Xeon E5506 @ 2.13 GHz, 12 GB pamięci RAM
Windows 7 64-bit
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Modelowanie
Zapis widoków graficznych
Æ

Proces zapisu graficznych widoków zarówno w trybie modelowania jak i w trybie analizy został
usprawniony w celu lepszego zarządzania ich aktualizacją w sytuacji gdy utworzone zostały nowe
elementy.
Podczas zapisu widoku, Advance Design 2011 zachowuje plik XML zawierający numery ID wyświetlonych
elementów. Wprowadzenie zmian lub dodanie nowych elementów w obszarze widoku 3D, nie powoduje
wyświetlenia ich w istniejącym widoku, poza przypadkiem kiedy użytkownik wykona pełną aktualizację:

Na pasku narzędzi “Modelowanie” użytkownik może
“zastąpić” widok tzn. wygenerować go ponownie
z uwzględnieniem nowo dodanych elementów (jeśli są
wyświetlone na ekranie).
Opcja aktualizacji dostępna w menu kontekstowym
pilota wykonuje aktualizację uwzględniającą wyłącznie
elementy, które istniały w chwili tworzenia widoku.
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Generator obciążeń klimatycznych
Obciążenie wiatrem
Æ

Generator obciążeń klimatycznych wg EC1umożliwia poprawne generowanie obciążeń dla dachów
wielospadowych.
Obciążenie wiatrem generowane jest zgodnie z punktem 7.2.7 normy EN 1991-1-4.

Parcie wiatru po zawietrznej stronie ścian wolnostojących i attyk
Æ

Wartość współczynnika zewnętrznego parcia po zawietrznej stronie ścian wolnostojących i attyk jest
przyjmowana jako 0, zgodnie z punktem 7.4.1 (1) francuskiego dodatku narodowego.

Nagromadzenie śniegu
Æ

Nagromadzenie śniegu w ramach portalowych o ujemnym spadku jest generowane automatycznie.
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Nowy moduł kombinacji obciążeń
Advance Design 2011 posiada całkowicie nowy moduł kombinacji obciążeń w pełni zgodny z normami Eurokod.
Zastosowanie nowego modułu daje możliwość pełnego zarządzania relacjami (współwystępowaniem) przypadków
obciążeń, przed wygenerowaniem pełnego zestawu kombinacji zgodnie z Eurokodem.

Tabela relacji (współwystępowania)
Æ

Użytkownik może otworzyć tabelę relacji (współwystępowania) bezpośrednio z okna kombinacji:

W każdej komórce tabeli, użytkownik może wprowadzić jedną z 3 dostępnych wartości:
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“0” oznacza, że dwie pozycje nigdy nie mogą występować razem w kombinacji
“1” oznacza, że dwie pozycje mogą występować zarówno razem jak i osobno
“2” oznacza, że dwie pozycje muszą występować razem w kombinacji
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Definicja reguł kombinacji obciążeń
Æ

Poprawne wypełnienie całej macierzy, w sposób ręczny, przy dużej liczbie przypadków obciążeń może być
bardzo czasochłonne. Aby zaoszczędzić czas, użytkownik może zdefiniować parametryczne reguły, które
mogą być zastosowane w tabeli relacji (współwystępowania).
Reguły można definiować pomiędzy przypadkami i rodzinami obciążeń. Definicję reguł można wywołać za
pomocą opcji “Reguły” w oknie macierzy relacji:

W tym oknie użytkownik może zdefiniować
relacje “współwystępowania” lub “wykluczania
się” pomiędzy rodzinami i/lub przypadkami
obciążeń. Utworzone reguły można zapisać
w celu ich ponownego użycia w innym
projekcie.
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Projektowanie konstrukcji żelbetowych
EN1992-1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
Æ

Advance Design 2011 umożliwia wykonanie weryfikacji odporności ogniowej dla elementów żelbetowych
w oparciu o metodę opisaną w rozdziale 5 normy EN1992-1-2 (metoda uproszczona).
W celu wykonania weryfikacji, użytkownik musi podać wymaganą klasę odporności ogniowej w oknie
hipotez obliczeniowych, które dostępne jest w menu “Hipotezy > Wymiarowanie żelbetu”:

Weryfikacja odporności ogniowej wykonywana jest
w trakcie obliczeń elementów żelbetowych.
Advance Design 2011 wykonuje sprawdzenie
wymiarów przekroju oraz parametrów otulenia.
Podczas gdy z wyników obliczeń wyniknie, iż rozmiar
przekroju lub wielkość otulenia jest niewystarczająca,
w linii komend, program wyświetli komunikat błędu.
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Projektowanie konstrukcji stalowych
EN1993-1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
Æ

Advance Design 2011 umożliwia wykonanie weryfikacji odporności ogniowej dla elementów stalowych.
Weryfikacja przeprowadzana jest w zgodnie z punktem 4.2 normy EN1993-1-2 (metoda uproszczona).
Program wykonuje porównanie sił otrzymanych z kombinacji częstych z maksymalnymi siłami jakie
element może przenieść w danej temperaturze.

W celu wyznaczenia sił maksymalnych, Advance Design 2011 uwzględnia warunki zawarte
w następujących punktach normy EN1993-1-2:




Klasyfikacja przekrojów zgodnie z punktem 4.2.2
Temperatura stali i odpowiadające jej współczynniki zgodnie z Tabelą 3.1



Maksymalne siły według punktu 4.2.3 dla:
- Ściskania / rozciągania
- Zginania
- Złożonego zginania ukośnego
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Advance Design wyznacza wartość temperatury krytycznej

θ a,cr

zgodnie z jej definicją opisaną

w punkcie 4.2.4.
W celu przeprowadzenia weryfikacji, użytkownik powinien zdefiniować:



Czas ekspozycji



Liczbę powierzchni eksponowanych na działanie ognia

Po wykonaniu obliczeń, wskaźniki wytężenia dotyczące weryfikacji ogniowej dostępne są w oknie wyników
dla profilu, w zakładce „Odporność ogniowa”.
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Solver - Analiza
Optymalizacja solvera
Æ

Advance Design 2011 posiada silnik obliczeniowy MES obsługujący wielordzeniowość (multi-core)
i wielowątkowość (multi-thread) oraz zapewniający bezpieczeństwo poszczególnych wątków (thread-safe).
Wykonana optymalizacja pozwoliła znacząco skrócić czas obliczeń szczególnie dla dużych modeli
zawierających tysiące przypadków obciążeń i kombinacji.

Liczby ilustrujące wyniki optymalizacji:





32% szybszy proces siatkowania
Nawet 15-krotne skrócenie czasu
kompletnej sekwencji obliczeń
30% szybszy zapis wyników na dysk

Pełna sekwencja obliczeń poniższego modelu w AD 2010 trwała około 13 godzin – w AD 2011 te same
obliczenia wykonane zostały w 52 minuty:

Musée des confluences
BET Polybatic
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Warunki brzegowe dla elementów powierzchniowych
Æ

W modelu 3D, w którym płyty oraz ściany modelowane są jako elementy powierzchniowe, ważne jest aby
można było szczegółowo definiować ich warunki brzegowe, które mogą być zastosowane np. w sytuacji
płyty połączonej przegubowo z podpierającymi ją ścianami.
Advance Design 2011 zawiera opcje pozwalające zdefiniować warunki brzegowe bezpośrednio w zakładce
właściwości elementu powierzchniowego:




Użytkownik może zdefiniować warunki odpowiadające „Przegubowi” lub „Utwierdzeniu” na krawędzi
elementu.
Użytkownik może skorzystać z okna szczegółowej definicji, w którym dla każdej krawędzi elementu
może zdefiniować inne warunki brzegowe.

Prosta definicja “Przegubu” lub “Utwierdzenia”
na krawędzi
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Szczegółowa definicja zwolnień dla każdej krawędzi elementu

Po wykonaniu obliczeń, elementy połączone są ze sobą połączeniem w węzłach typu nadrzędnypodrzędny – połączenie to jest wykonywane automatycznie w modelu analitycznym:
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Połączenie między elementem liniowym i elementami powierzchniowymi
Æ

Podczas modelowania konstrukcji dla analizy MES, użytkownik musi zwrócić uwagę na połączenia
pomiędzy elementami liniowymi a powierzchniowymi znajdującymi się w jednej płaszczyźnie. Jako przykład
można rozważyć przypadek nadproża zamodelowanego jako element liniowy oraz dwóch ścian z nim
sąsiadujących i zamodelowanych jako elementy powierzchniowe:
Nadproże

Ściany
Dzięki wprowadzeniu 6-tego stopnia swobody w powłoce uzyskujemy moment Mzz działający
w płaszczyźnie powłoki pochodzący od zginania nadproża.
Z teoretycznego punktu widzenia, rotacyjny stopień swobody jest uzyskiwany przez kombinację efektów
membrany:

1
2

θ 3 = (u1, 2 − u 2,1 )
Aby otrzymać poprawne wyniki, element nadproża powinien zostać rozszerzony o jeden element
skończony do elementu powierzchniowego.
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W poprzednich wersjach Advance Design, opisane powyżej rozszerzenie musiało być tworzone ręcznie
przez użytkownika i było to czasochłonne.
W AD2011użytkownik, w panelu właściwości elementu liniowego znajdzie nową opcję, której uaktywnienie
pozwala automatycznie wykonać wyżej wspomniane rozszerzenie:

Zastosowanie nowej opcji daje następujące korzyści:




Model analityczny (MES) nie zawiera elementów pochodzących z opcji modelowania MES.
Rozszerzenie tworzone automatycznie podczas etapu siatkowania przekłada się na znaczną
oszczędność czasu dla użytkownika.
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Bezwładność przekrojów zarysowanych
Æ

Dla elementów liniowych oraz powierzchniowych wprowadzono nową właściwość, której celem jest
uwzględnienie bezwładności przekrojów zarysowanych w obliczeniach elementów skończonych.

Elementy liniowe

Elementy powierzchniowe

Rozważając termin EI macierzy sztywności, wprowadzony współczynnik jest przemnażany przez wartość
“E” dla odpowiadającego elementu.
Dodana funkcjonalność jest prosta w użyciu a jej zastosowanie ma na celu uwzględnienie bezwładności
zarysowania w analizie globalnej, gdyż niektóre normy (np. EC8) wymuszają stosowanie takich
współczynników dla poszczególnych rodzajów elementów (belek, słupów, płyt, itp.)
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Analiza wyników (post-processing)
Opcje wygładzania szczytowego dla graficznej analizy wyników
Æ

Czasami, podczas wykonywania obliczeń elementów skończonych, występuje trudność z właściwym
zebraniem (konsolidacją) otrzymanych wyników - na przykład, podczas obliczeń płaskiej płyty
bezpośrednio podpartej na słupach lub podporach punktowych.
W celu ułatwienia poprawnego zebrania (konsolidacji) otrzymanych wyników, AD2011 zawiera nową opcję
pozwalającą uaktywnić automatyczne wygładzanie wyników ponad słupami lub podporami punktowymi.
Opcje wygładzania szczytowego dostępne są w oknie “Opcji programu” pod zakładką “Wyniki”:

Użytkownik może wybrać dla jakich
elementów chce włączyć wygładzanie
oraz określić rozmiar strefy wygładzania.
Kształt strefy wygładzania tworzonej dla
słupów będzie jednokładny z ich
przekrojem. Kształt strefy dla podpór
punktowych będzie kwadratowy.
Strefy wygładzania szczytowego są generowane na etapie siatkowania:

Advance Design automatycznie wykrywa
słupy
środkowe
bezpośrednio
podpierające płytę i nad nimi generuje
strefę wygładzania.
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Strefa wygładzania szczytowego jest generowana za pomocą połączeń (typu nadrzędny - podrzędny)
pomiędzy węzłem środkowym podpory/słupa a węzłami znajdującymi się na krawędzi strefy wygładzania:

Automatyczne torsory dla podpór (fundamentów) liniowych
Æ

Advance Design 2011 daje możliwość automatycznego post-processingu torsorów na podporach liniowych.
Torsory wyświetlić można za pomocą opcji dostępnych w oknie konfiguracji wyświetlania wyników:
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Torsory można również zestawić w formie tabeli dostępnej w generatorze raportów:

Jak widać w powyższej tabeli, torsory wyrażone są w lokalnym układzie współrzędnych poszczególnych podpór
liniowych – zgodnie z poniższą ilustracją:
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Raporty
Weryfikacja przemieszczenia względnego kondygnacji dla analizy sejsmicznej
Æ

Zarówno EC8 jak i inne normy sejsmiczne wymagają wykonania weryfikacji przemieszczenia względnego
każdej z kondygnacji budynku znajdującego się w obszarze sejsmicznie aktywnym.
Advance Design 2011 pozwala automatycznie przeprowadzić wymaganą weryfikację. Wyniki
przeprowadzonej weryfikacji program zestawia w formie tabeli zawierającej szczegółowe wyniki dla każdej
kondygnacji:

W celu wykonania opisywanej weryfikacji, Advance Design wyznacza maksymalne przemieszczenia dla
każdej kondygnacji. Aby prawidłowo korzystać z dostępnej funkcjonalności, model budynku musi zostać
przygotowany do weryfikacji, zgodnie z następującymi wytycznymi:
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We właściwościach systemów poszczególnych kondygnacji należy aktywować opcję „Kondygnacja”:

Co nowego w Advance Design 2011



Użytkownik powinien przypisać numer do każdej kondygnacji, który zostanie wykorzystany w raporcie:



Po wykonaniu obliczeń, użytkownik może przeglądać wyniki w specjalnie przygotowanej tabeli
dostępnej w generatorze raportów:
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Projektowanie połączeń
Æ

Nowy moduł Advance Design Steel Connection umożliwia projektowanie następujących rodzajów
połączeń:










Połączenie kątownikiem
Połączenie kątownikiem ukośne
Połączenie z wstawką
Połączenie z blachą węzłową: 1, 2 lub 3 przekątne
Blacha końcowa na moment
Jednostronna blacha końcowa
Blacha podstawy
Węzeł kalenicowy

W pierwszej kolejności, użytkownik musi zdefiniować łączone elementy:

Następnie, należy zdefiniować przypadki obciążeń:
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Kombinacje zostaną wygenerowane automatycznie zgodnie z Eurokodem 0.
W kolejnym kroku, użytkownik musi zdefiniować śruby (rozstaw oraz średnicę), żebra oraz grubość blachy.

Trójwymiarowy model połączenia zostanie automatycznie zaktualizowany a w oknie właściwości
połączenia wyświetlony zostanie wynik sprawdzenia, który może również zawierać ostrzeżenia lub błędy
(jeśli wystąpią).

Advance Design Steel Connection tworzy raport z wykonanych obliczeń oraz wyświetla rysunek szczegółu
węzła.
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Pozostałe usprawnienia
Æ

Advance Design 2011 zawiera również wiele mniejszych usprawnień:
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Pierwsze uruchomienie programu inicjalizuje język interfejsu oraz raportów zgodnie z wybranym
językiem instalacji.
Domyślnie dodatki krajowe NAD (National Application Document) dla Eurokodów są zależne od
wybranego języka instalacji.
Ulepszono okno dialogowe generowania ram portalowych:

Dodano możliwość zapisu widoków graficznych (modelu lub wyników) do pliku w formacie PNG
(Opcje zaawansowane w oknie ustawień wyświetlania “ALT + X”):
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Do menu kontekstowego wyboru elementów dodano opcje umożliwiające filtrowanie i ukrywanie
wybranych elementów oraz odwrócenie wyboru:



W oknie tworzenia nowego materiału ortotropowego dodano parametr “Nu2z”:




Naprawiono błąd powodujący problem z legendą kolorów, gdy ta stosowała wyłącznie dwa kolory.
Podczas korzystania z funkcji “Utwórz nadproże”, utworzone elementy automatycznie otrzymują
nazwy.



Rozszerzono funkcjonalność poleceń “Utnij \ Podziel \ Wydłuż” o możliwość stosowania ich dla
niewspółpłaszczyznowych elementów liniowych.




Rozwiązano problemy występujące w algorytmie konwersji plików z różnych wersji.
Dodano możliwość importu listy obciążeń skupionych w postaci pliku TXT (za pomocą polecenia
z menu “Plik \ Import \ Punkty…”). Format importowanego pliku powinien być następujący:
o

jeżeli w jednej linii znajdzie się opis 9 wartości => X(m) Y(m) Z(m) FX(N) FY(N) FZ(N) MX(Nm)
MY(Nm) MZ(Nm) PrzypadekObciążenia => zostanie ona zinterpretowana jako obciążenie
skupione

o

jeżeli zdefiniowane zostaną tylko 2 wartości (X, Y), zaimportowane zostaną punkty
geometryczne z wysokością Z = 0

o

jeżeli zdefiniowane zostaną tylko 3 wartości
geometryczne 3D

(X, Y, Z), zaimportowane zostaną punkty



w sytuacji gdy żaden przypadek obciążenia statycznego nie zostanie odnaleziony, obciążenia
skupione nie zostaną utworzone
Podczas zmiany wysokości kondygnacji we właściwościach systemu, elementy są automatycznie
dopasowywane (rozciągane lub skracane) do nowej wysokości. Użytkownik musi zwrócić uwagę na
wpływ wprowadzonych zmian na pozostałe elementy, gdyż na chwilę obecną obciążenia oraz wyższe
kondygnacje nie są automatycznie dopasowywane do wprowadzonych zmian.



Rozwiązano problem występujący przy sprawdzaniu aktualizacji.

o
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