Novinky v Advance Design 2012

Obsah
OBSAH .................................................................................................................................................... 3
VÍTEJTE V ADVANCE DESIGN 2012 – SOUČÁSTI ŘEŠENÍ GRAITEC BIM....................................................... 5
NOVÉ JAZYKOVÉ VERZE ........................................................................................................................... 6
OBECNÉ NÁSTROJE ................................................................................................................................. 7
Šablony vlastností prvků......................................................................................................................................7
Možnost kopírovat/vložit existující větev hierarchie prvků v navigátoru..............................................................8
Popisky na sadu vybraných prvků .......................................................................................................................8
Změna kódu kombinace pro sadu vybraných kombinací ....................................................................................9
Nové uspořádání záložek v dialogových oknech ..............................................................................................10
Nové funkce příkazového řádku ........................................................................................................................10
Export výpočetního modelu do GTC .................................................................................................................12
Export konstrukčního modelu do textového souboru ........................................................................................12
Nový panel nástrojů „BIM Center“ .....................................................................................................................13

KONTROLA VÝSLEDKŮ ........................................................................................................................... 14
Napětí v hlavních osách plošných prvků ...........................................................................................................14
Ořezání výsledků výpočtu MKP.........................................................................................................................15
Hodnoty redukovaných vnitřních sil na duktilních stěnách pro uživatelské řezy...............................................17
Nové dialogové okno průběhu napětí v průřezu................................................................................................18

EUROKÓD 1........................................................................................................................................... 20
ČSN EN1991-1-4: Budovy s rozhodující fasádou .............................................................................................20

EUROKÓD 3........................................................................................................................................... 22
Definice mezilehlých vazeb ...............................................................................................................................22
Vylepšení zpráv posouzení ocelových prvků ....................................................................................................22

ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY...................................................................................................................... 24
Metoda Baumann ..............................................................................................................................................24
Výpočet momentu setrvačnosti průřezu s trhlinou ............................................................................................25
Posouzení napětí a trhlin se zohledněním reálné výztuže ................................................................................26
Správa umístění výztuže ...................................................................................................................................30
Nové detailní zprávy pro nosníky a sloupy ........................................................................................................31
Příčná výztuž přenášející účinky kroucení ........................................................................................................33
Knihovna materiálů typu beton ..........................................................................................................................34

EUROKÓD 5........................................................................................................................................... 35
Implementace posouzení dřevěných prvků .......................................................................................................35

NORMY.................................................................................................................................................. 38
Národní přílohy k Eurokódům............................................................................................................................38
Americké standardy ...........................................................................................................................................38

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ................................................................................................................................ 39
Nástroje pro hlášení problémů ..........................................................................................................................39
Automatické testování .......................................................................................................................................40

3

Novinky v Advance Design 2012

Vítejte v Advance design 2012 – součásti řešení Graitec BIM
Advance Design 2012 součásti řešení GRAITEC BIM, nazývané také GRAITEC Advance a skládající se z
programů Advance Steel, Advance Concrete a Advance Design.
GRAITEC Advance je kompletním a otevřeným řešením, které obsahuje v jednom balíčku jak nástroje pro
statický návrh a posuzování konstrukcí, tak multi-materiálové CAD-aplikace pro tvorbu veškeré potřebné
dokumentace.

Advance Design 2012 obsahuje důležité vylepšení v několika oblastech:









Několik nástrojů k urychlení modelování (šablony vlastností, nové možnosti kopírovat/vložit v
navigátoru, nová dialogová okna, nové možnosti popisek prvků, atd.).
Několik nových “národních dodatků” k výpočtům podle Eurokódů.
Posuzování dřevěných konstrukcí podle ČSN EN 1995.
Nové nástroje pro kontrolu výsledků.
ČSN EN 1992: posuzování železobetonových prvků se zohledněním reálné výztuže pro sloupy,
nosníky a desky.
Detailní zprávy posouzení železobetonových a ocelových prvků.
Systém automatického testování.

Advance Design 2012 je nenahraditelným nástrojem pro všechny Vaše projekty.
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Nové jazykové verze
Æ

Verze 2012 programu Advance Design je dostupná v několika nových jazykových verzích:






Čeština
“Mezinárodní” angličtina
“Britská” angličtina
Němčina

A dále v jazycích:
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Francouzština
Rumunština
Polština
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Obecné nástroje
Æ

Verze 2012 obsahuje sadu nových funkcí, které mají stejný účel: zrychlit a zjednodušit vytváření modelu:







Šablony vlastností prvků.
Jednodušší správa systémů v navigátoru.
Možnost zobrazení popisky pouze pro vybrané prvky.
Příkazový řádek.
Nový nástroj “BIM center”.

Šablony vlastností prvků
Æ

Tato nová funkce umožňuje vytvářet a používat šablony vlastností pro lineární a plošné prvky.
šablony lze následně použít v dalších projektech.

Æ

V horní části okna vlastností se nacházejí dvě ikony:



Pomocí ikony
se ukládá aktuální nastavení
vlastností jako šablona. Šablona se ukládá na
disk jako soubor typu XML.



Pomocí ikony
se načítají vlastnosti prvku z
XML souboru na disku, kterými se přepíšou
aktuální nastavení vlastností.



Šablony vlastností lze použít pro lineární a pro
plošné prvky, včetně parametrů návrhu.



Výchozí název uloženého souboru XML je stejný,
jako název prvku, zadaný v okně jeho vlastností.

Tyto

Tato nová funkce umožňuje přizpůsobit aplikaci v závislosti od typu prováděných výpočtů. Lze například
definovat sadu šablon vlastností pro ocelové konstrukce: ocelové sloupy, ztužidla, vaznice, podlahové
nosníky, atd.
Pak, během vytváření prvku v novém modelu, místo zadávání všech vlastností manuálně, může uživatel
jednoduše přiřadit “šablonu vlastností” a tím je přepsat.
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Možnost kopírovat/vložit existující větev hierarchie prvků v navigátoru
Æ

Systémy lze snadněji a rychleji vytvářet pomocí nové funkce pro kopírování/vložení větve hierarchie
systému. Tato funkce je dostupná z místní nabídky systému v navigátoru.

Popisky na sadu vybraných prvků
Æ
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Pokud aktivujete popisky, jsou zobrazeny pro celý model, co může způsobit špatnou čitelnost obzvlášť při
práci s velkým modelem a znázornění více informací v popisce:

Novinky v Advance Design 2012
Æ

V Advance Design 2012 je možné zobrazit popisky pouze na vybrané sadě prvků. Tato možnost je
dostupná v dialogovém okně “nastavení zobrazení”:

Změna kódu kombinace pro sadu vybraných kombinací
Æ

Po výběru více kombinací v příslušném dialogovém okně, má uživatel možnost změnit jejích kód najednou
pro celý výběr:

V předchozích verzích bylo možné přiřadit kód pouze jednotlivým kombinacím.
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Nové uspořádání záložek v dialogových oknech
Æ

Z důvodu zpřehlednění dialogových oken, které obsahují více záložek, byly nahrazeny “záložky”
“skupinami” (viz následující obrázek):

Nové funkce příkazového řádku
Æ
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Příkazy je možné vyvolávat přímo v příkazovém řádku. Jakmile začnete psát příkaz do příkazového řádku,
Advance Design automaticky zobrazí vyfiltrované všechny odpovídající příkazy:
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Æ

Verze 2012 obsahuje taky možnost uložit záznam skriptu a znovu jej použít v libovolném modelu. Tento
skript může obsahovat sadu funkcí od modelování po zpracování výsledků, včetně generování dokumentů
nebo posouzení.
Funkce, které jsou potřebné pro vytvoření nebo pro použití skriptu, jsou dostupné z místní nabídky
příkazového řádku:

 [Spustit nahrávání]: spouští záznam seznamu
postupných příkazů, od modelování po kontrolu
výsledků.
 [Zastavit nahrávání]: zastaví probíhající záznam.
 [Uložit zaznamenaný skript]: uloží skript jako
soubor typu *.ads (Advance Design Script).
 [Načíst skript]: načte skript uložený na disku.
 [Spustit přehrávání]: přehraje zaznamenaný
soubor se skriptem.
 [Zastavit přehrávání]: zastaví přehrávání
probíhajícího skriptu.
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Export výpočetního modelu do GTC
Æ

V dialogovém okně “Možnosti \ Aplikace...” (záložka “Graitec BIM”) lze aktivovat novou možnost exportu
výpočetního modelu včetně sítě KP do souboru typu GTC:

Export konstrukčního modelu do textového souboru
Æ
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Model aplikace Advance Design je možné exportovat do textového souboru. Tato nová funkce je dostupná
z menu “Soubor \ Export \ Textový soubor...”:
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Nový panel nástrojů „BIM Center“
Æ

K seskupení všech funkcí BIM na jednom místě byl vytvořen nový panel nástrojů “BIM Center”:

Z tohoto panelu nástrojů lze vyvolat všechny funkce pro výměnu dat pomocí rozličných formátů: GTC
(soubor Graitec BIM), IFC, SDNF, PSS, CIS/2, DXF, atd.
Tento panel nástrojů obsahuje výsuvné panely nástrojů pro přístup k požadovaným funkcím: import, export
nebo synchronizace.

13

Novinky v Advance Design 2012

Kontrola výsledků
Napětí v hlavních osách plošných prvků
Æ
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Verze 2012 obsahuje možnost zobrazit pouze hlavní směr os na plošných prvcích, kvůli zjednodušení
zobrazení.



Při výběru “F” nebo “M” jsou zobrazeny dvě hlavní osy v tom samém pohledu:



Následně lze kvůli zjednodušení zobrazení vybrat pouze jeden směr: F1 nebo F2, M1 nebo M2.
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Ořezání výsledků výpočtu MKP
Æ

Nová funkce “ořezání výsledků” je užitečná pro kontrolu výsledků výpočtu MKP, ale také pro posuzování
prvků.



V okně vlastností lineárního prvku je dostupná nová možnost nazvaná “ořezání”:

Na obou koncích, pro každou lokální
řezovou rovinu lze zadat jinou hodnotu
vzdálenosti ořezání:
- Automatickým výpočtem
programem
- Manuálním zadáním



Pokud je vybrané “Zadat”, pak musí uživatel zadat vzdálenost ořezání od koncového bodu prvku.



Pokud je vybrané “Auto”, pak bude hodnota vzdálenosti ořezání automaticky vypočítaná (po spuštění
výpočtu) podle následujících pravidel:
o Příklad s jedním nosníkem a s jedním sloupem:

Konec průběhu vnitřních sil a napětí pro
sloup bude uvažován v bodě B => ve
spodním vlákně nosníku, případně
včetně náběhu
Konec průběhu vnitřních sil a napětí pro
sloup bude uvažován v bodě B => v čele
sloupu.
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o Příklad s jedním sloupem a se dvěma nosníky:

V tomto případě uvažuje Advance Design maximální vzdálenost, tj. na obrázku bod B. Jinak je možné
zadat požadovanou hodnotu ořezání numericky.
Æ

Výsledky lze graficky znázornit s, nebo bez zohlednění definovaných vzdálenosti ořezání. Tato možnost je
dostupná z dialogového okna “nastavení výsledků”:

Průběh ohybového momentu bez ořezání

Průběh ohybového momentu s ořezáním
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Hodnoty redukovaných vnitřních sil na duktilních stěnách pro uživatelské řezy
Æ

Tato nová funkcionalita je důležitá pro posouzení konstrukce na seizmické účinky. Po ukončení výpočtu s
uvažováním seizmického zatížení na konstrukci lze v Advance Design kontrolovat hodnoty redukovaných
sil na duktilních stěnách (v prostředí Advance Design nazývaných “torzor”). Tyto hodnoty jsou vypočítané
podle režimů, poté program provádí CQC kombinace odezev redukovaných vnitřních sil na duktilních
stěnách.
Z důvodu tohoto postupu není možné získat tyto seizmické hodnoty pro uživatelsky definovaný řez,
vytvořený po ukončení výpočtu ve výpočetním modelu.

Æ

Od verze 2012 je možné vytvořit uživatelský řez v konstrukčním modelu a po proběhnutí výpočtu
automaticky zpracovat redukované vnitřní síly na duktilních stěnách. Výsledky jsou dostupné v nové
tabulce v generátoru dokumentů (Výpočet MKP \ Výsledky \ Torzory \ Torzory v uživatelských řezech):

17

Novinky v Advance Design 2012
Nové dialogové okno průběhu napětí v průřezu
Æ

Verze 2012 obsahuje nové dialogové okno pro kontrolu a zpracování výsledků průběhu napětí v průřezu.
Toto nové dialogové okno je dostupné z místní nabídky vybraného lineárního prvku:
Panel nastavení

Hodnoty bodových napětí

Diagramy napětí v průřezu
(2D nebo 3D pohled)

Průřezové charaktristiky

Diagram napětí podél prvku

Nastavení vzdálenosti

Jak lze vidět na předchozím obrázku, tento dialog umožňuje kontrolu všech výsledků průběhu napětí na
jednom místě:
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V horní části dialogového okna, na panelu nastavení, lze pomocí posuvníku rychle nastavit velikost
fontu:
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Diagram napětí v průřezu umožňuje znázornění ve 3D nebo ve 2D, znázornění lze přepnout
jednoduše pomocí ikony

(panel nástrojů vlastností).

2D diagram napětí

3D diagram napětí



Pozici kontrolovaných výsledků podél prvku lze nastavovat pomocí => všechny výsledky se okamžitě
aktualizují.



Kliknutím na ikonu
dokumentů.



V náhledu výsledného napětí lze pomocí funkce “orbita” natáčet pohled na průřez, použitím kolečka
myši lze pohled přibližovat a oddalovat a středním tlačítkem pohled posouvat.

je možné kdykoli uložit obsah dialogového okna a vkládat jej do generovaných

19

Novinky v Advance Design 2012

Eurokód 1
ČSN EN1991-1-4: Budovy s rozhodující fasádou
Æ

Ve verzi 2012 je generátor klimatických zatížení schopen uvažovat s konstrukcí odpovídající definici
“budovy s rozhodující fasádou”.
Jedná se o budovy, kde plocha otvorů na jedné stěně je nejméně dvakrát větší než plocha otvorů a
prodyšností na zbývajících fasádách uvažované budovy (viz ČSN EN1991-1-4, odstavec 7.2.9(4)).

Tento typ budov vyžaduje specifický výpočet koeficientů vnitřního tlaku (Cpi).
Místo použití Cpi = +0.2 nebo Cpi = -0.3 (podle 7.2.9(6) POZNÁMKA 2), Advance Design použije
Cpi = 0.90xCpe
s koeficientem vnějšího tlaku Cpe pro zatěžovací panel, který je nastaven jako rozhodující.
Příklad: pro tuto konstrukci, pro směr větru –X, by byl koeficient vnějšího tlaku větru na rozhodující fasádě:
Cpe = 0.707.

Proto bude koeficient vnitřního tlaku:
Cpi = 0.9 x 0.707 = 0.636.
Tato hodnota Cpi bude stejná pro všechny zatěžovací panely.
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V okně vlastností zatěžovacího panelu bylo přidáno nové okno, umožňující nastavit fasádu jako
rozhodující.

Zatěžovací panel nastavený jako rozhodující fasáda bude zobrazen odlišnou barvou.

Hodnoty Cpi je možné kontrolovat ve vygenerovaném dokumentu, pomocí tabulky Popis klimatických
zatížení.
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Eurokód 3
Definice mezilehlých vazeb
Æ

Ve verzi 2012 je možné definovat soubor mezilehlých vazeb pro lineární prvky.
Tato nová funkce zajišťuje významný nárůst
stupních využití.

χ LT (redukční součinitel pro klopení), odrážející se v nižších

Uživatel má možnost zadat pozici vazby podél prvku a nastavit typ vazby (kloubová / pevná).

Advance Design pak tyto informace použije pro výpočet nižších vzpěrných délek pro klopení, které budou
použity k výpočtu Mcr.
Upozornění: Pro zajištění přesných výsledků vyžaduje Advance Design vytvořit uzel pod každou
mezilehlou podporu. Jinak bude výpočetní modul pro ocel hlásit chybu.

Vylepšení zpráv posouzení ocelových prvků
Æ

Ve verzi 2012 byly kompletně předělané listy tvarů.
Nyní obsahují každý potřebný výsledek z posouzení podle Eurokódu 3, jako křivky vzpěrné pevnosti,
hodnoty Ncry a Ncrz, součinitele Cmy, Cmz a CmLT pro lepší přehlednost postupu stanovení stupňů
využití podle vzorců (6.61) a (6.62).

List tvaru podle Eurokódu 3 v AD2012
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List tvaru podle Eurokódu 3 v AD2011
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Železobetonové prvky
Metoda Baumann
Æ

V dialogovém okně předpokladů výpočtu železobetonových prvků byla doplněna další metoda výpočtu
hodnot teoretické výztuže pro plošné prvky => metoda Baumann:

Několik principů této metody:



Účelem této metody je redukce problematiky ohybu nebo ohybu v tlaku na prostou problematiku
normálových sil.
o Rozdělení tloušťky desky na N vrstev stejné tloušťky.
o Výpočet normálových sil v každé vrstvě.






Metoda vychází z vnitřních sil v hlavních směrech: N1 a N2 pro normálové síly, M1 a M2 pro ohybové
momenty. Pak provede průmět lokálních os pro výpočet ploch výztuže.
Z takto promítnutých vnitřních sil jsou vypočítané napětí Sxx, Syy a Sxy.
Napětí v okraji každé vrstvy a rameno “z” ke středové rovině jsou vypočítané se zohledněním
lineárního spádu.
Pak jsou pro každou vrstvu vypočítané tahové síly v ocelové výztuži (Nu a Nv) a tlaková síla v betonu
(Nw), podle následujícího obrázku:

Výsledky získané touto metodou jsou velico blízké výsledkům získaným metodou “Capra”, ale s mnohem
nižším výpočetním časem.
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Výpočet momentu setrvačnosti průřezu s trhlinou
Æ

Od verze 2011 je dostupná možnost zadat “koeficient momentu setrvačnosti průřezu s trhlinou” v okně
vlastností lineárního nebo plošného prvku:

Lineární prvky
Æ

Æ

Plošné prvky

Ve verzi 2012 lze tento koeficient počítat pro každý prvek automaticky v závislosti na definici reálné
výztuže.



Pro lineární prvky bude tento koeficient automaticky počítán, pouze pokud uživatel aktivuje možnost
“Výpočet nosníku”.



Pro plošné prvky, pokud uživatel nenadefinuje reálnou výztuž, výpočet momentů setrvačnosti průřezů
s trhlinou proběhne na základě hodnot teoretické výztuže. Pokud je pro desky definována reálná
výztuž, pak Advance Design počítá momenty setrvačnosti průřezů s trhlinou na základě tohoto zadání.

Jakmile jsou známé hodnoty momentů setrvačnosti průřezů s trhlinou, je možné znovu spustit výpočet,
který již bere v úvahu tyto skutečné hodnoty pro výpočet metodou konečných prvků.
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Posouzení napětí a trhlin se zohledněním reálné výztuže
Æ

Ve verzi Advance Design SP1 byl implementován výpočet napětí v betonu a ve výztužných prutech a
posouzení šířky trhlin podle ČSN EN 1992-1-1, tyto výpočty ale probíhaly na základě ploch teoretické
výztuže v lineárních a v plošných prvcích.

Æ

Od verze 2012 je možné počítat hodnoty napětí a šířky trhlin s ohledem na reálnou výztuž v lineárních a v
plošných prvcích (popis zadávání následuje).

Definice reálné výztuže pro lineární prvky (Nosníky)
Æ

Již několik verzí je v aplikaci Advance Design možné definovat reálnou podélnou výztuž pro sloupy a
kontrolovat odpovídající interakční diagramy.

Æ

Ve verzi Advance Design 2012 lze navíc definovat reálnou výztuž (podélnou a příčnou) pro nosníky. Pro
odlišení, jestli se jedná o nosník nebo o sloup, je potřebné vybrat odpovídající možnost v okně vlastností.

Lineární prvek uvažován jako nosník

Lineární prvek uvažován jako sloup
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Pokud je aktivována možnost “Výpočet nosníku”, kliknutím na “Upravit” je možné otevřít dialogové okno,
které obsahuje kompletní popis reálné výztuže: podélných a příčných výztužných prutů.

Æ

[1]
[6]

[2]

[4]

[3]

[5]







Æ

[1] => Schéma podélné a příčné výztuže.
[2] => Křivky teoretické a reálné.
[3] => Definice reálné výztuže (průměry, počty prutů, počty vrstev, rozpětí, délky, atd.).
[4] => Náhled průřezu.
[5] => Ikona zadání hodnot výztuže.
[6] => Posun z jednoho rozpětí do dalšího (v případě spojitého nosníku).

Během prvního výpočtu Advance Design automaticky navrhne rozmístění výztuže. Uživatel má možnost
upravit výztuž kliknutím na ikonu [5] a spustit nový výpočet železobetonových prvků => posouzení
použitelnosti (napětí a trhliny) proběhne podle nově zadaných hodnot výztuže.
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Æ

Pokud si nepřejete provádět “detailní výpočet výztuže pro nosníky”, jednoduše deaktivujte tuto možnost v
dialogu předpokladů výpočtu pro železobetonové prvky:

Definice reálné výztuže pro plošné prvky
Æ

28

V okně vlastností plošného prvku máte možnost definovat reálnou výztuž ve dvou směrech:

Novinky v Advance Design 2012
Æ

Tento dialog je rozdělen na dvě části:



Odstavec “Globální definice” => tady je možné definovat globální nastavení výztuže pro celou plochu
desky ve směru lokálních os x a y (horní a dolní výztuž). V každém směru a pro obě vrstvy lze nastavit
průměry a rozteče výztužných prutů, nebo vybrat síť z knihovny.



Odstavec “Definice pro vybrané oblasti” => tady je možné definovat specifické oblasti, pro které budou
použity zadané parametry výztuže, například pro oblast nad mezilehlou podporou. Definice se provádí
podle následujícího postupu:
o Přidejte nový řádek v odpovídající části, “Sítě” nebo “Výztužné pruty”, pomocí ikony
lze použít pro odstranění oblasti ze seznamu).

(ikonu

a zadejte rohy vyztužované oblasti po diagonále. Zadaná
o V novém řádku klikněte na ikonu
oblast musí být uvnitř plochy desky.
o Klikněte na , čím se rozšíří možnosti nastavení parametrů výztuže v obou směrech a vrstvách:

Æ

Pokud jsou najednou definovány globální i lokální parametry výztuže, pak bude celková plocha výztuže
uvažovaná jako jejich součet.
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Správa umístění výztuže
Æ

Správa umístění výztuže byla upravena tak, aby byla zohledněna definice reálné výztuže pro lineární prvky.
V okně vlastností lineárních prvků jsou čtyři parametry, určující polohu výztuže vzhledem k hornímu nebo
dolnímu povrchu, ve dvou směrech lokálních os prvku:

Význam těchto hodnot se liší v závislosti od použitého typu návrhu:




Pokud je možnost “Výpočet” ve větvi “Sloup” vypnuta, zadané hodnoty jsou uvažovány jako poloha
reálné příčné výztuže (třmínků). Podle Eurokódu 2 tato hodnota odpovídá “cnom”. V tomto případě se
počítá efektivní výška „d“ podle “h-c-6%*h.
Pokud je možnost “Výpočet” ve větvi “Sloup” zapnuta, zadané hodnoty jsou uvažovány jako
vzdálenost těžiště podélných výztužných prutů. V tomto případě se počítá efektivní výška „d"podle
“d=h-c”.

Při výběru pole v “Umístění výztuže”zobrazí se nápověda ve spodní části okna vlastností:
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Nové detailní zprávy pro nosníky a sloupy
Æ

Pro lepší přehlednost provedených výpočtů podle ČSN EN 1992 byly zapracovány detailní zprávy pro
sloup a pro nosník. Tyto detailní zprávy obsahují veškeré prostřední hodnoty a odpovídající odstavce z
normy.

Æ

Nové zprávy jsou dostupné z prostředí generátoru dokumentů:

Æ

Detailní zprávy lze vygenerovat pro vybraný prvek ve vybraném uzlu a pro vybranou kombinaci. Tyto
parametry je potřebné zadat v okně vlastností tabulky.
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Æ
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Následující ukázka je příkladem detailní zprávy pro nosník:
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Příčná výztuž přenášející účinky kroucení
Æ

Výpočet hodnot příčné výztuže byl upraven tak, aby byly rozděleny výsledky ploch příčné výztuže na ty,
které přenášejí účinky smyku a ty, které přenášejí účinky kroucení.

Æ

Na panelu nástrojů “Výpočet – Výsledky Železobeton” jsou dostupné 4 hodnoty příčné výztuže:





Æ

Aty: plocha příčné výztuže (v cm²/mb) podél lokální osy “y”, pro smykovou sílu.
Atz: plocha příčné výztuže (v cm²/mb) podél lokální osy “z”, pro smykovou sílu.
Ator,y: plocha příčné výztuže (v cm²/mb) podél lokální osy “y”, pro účinky kroucení.
Ator,z: plocha příčné výztuže (v cm²/mb) podél lokální osy “z”, pro účinky kroucení.

Všimněte si, že pro zjednodušení kontroly výsledků, zahrnují Aty-Atz-Ator,y-Ator,z taky minimální procento
podle Eurokódu 2:
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Knihovna materiálů typu beton
Æ

34

Seznam dostupných materiálů typu beton byl rozšířen po třídu C90/105 (v knihovně EN206):
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Eurokód 5
Implementace posouzení dřevěných prvků
Æ

Ve verzi 2012 je možné provádět posouzení dřevěných prvků podle ČSN EN 1995 (Eurokód 5 včetně
národních dodatků pro Českou republiku, Francii, Německo, Velkou Británii a Rumunsko).
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Æ

V seznamu vlastností dřevěného prvku jsou zahrnuty parametry jako třída průřezu nebo procento vlhkosti a
všechny parametry potřebné pro posouzení deformací.

Po ukončení výpočtu budou pomocí panelu nástrojů “Výpočet – Výsledky Dřevo” dostupné nástroje pro
kontrolu grafických výsledků.
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Pro kontrolu výsledků lze použít taky list tvaru s detailními výsledky pro vybraný prvek.

Æ

Ve verzi 2012 lze navíc provádět posouzení požární odolnosti podle ČSN EN 1995-1-2.
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Normy
Národní přílohy k Eurokódům
Verze 2012 obsahuje k Eurokódům 0-1-2-3-8 národní dodatky pro Českou republiku, Francii, Německo,
Velkou Británii a Rumunsko.

Æ

Americké standardy
Æ

AdvanceDesign 2012 obsahuje taky americké standardy:




ACI318-08 pro posouzení železobetonových prvků.
AISC pro posouzení ocelových prvků a přípojů.

Americké standardy budou dostupné v rámci následujícího Service Packu pro Advance Design 2012. Vydání
těchto nástrojů bylo přesunuto z důvodů validace.
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Zajištění kvality
Æ

GRAITEC zvýšil kontrolu kvality svých produktů za účelem dodávat software na nejvyšší možné úrovni.
K dosažení tohoto cíle byly zohledněny dva aspekty:




Sada automatických funkcí, zajišťujících odezvu od zákazníka v případě, že se v jeho systému
vyskytla nespecifikovaná chyba => nástroje pro hlášení problémů.
Automatický systém, který je schopen denně provádět testy vyvíjených aplikací na základě databáze
zahrnující tisíců zadaných testů.

Nástroje pro hlášení problémů
Æ

V případě pádu aplikace se zobrazí dialogové okno, které nabízí možnost odeslat detailní informace o
problému přímo firmě GRAITEC:




Æ

Jméno uživatele.
Postup vedoucí k problému.
Přiložené soubory.

Pokud se uživatel tyto informace odešle, automaticky se vytvoří v databázi firmy Graitec záznam “otevřené
událost”. Tento záznam obsahuje potřebné soubory a informace o stavu aplikace těsně před pádem:

Tato sada informací je firmě GRAITEC velice užitečná k vyřešení problému a zajištění opravy ve formě
Hotfixu nebo Service Packu.
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Automatické testování
Æ

Firma GRAITEC zavedla úplně nový systém testování, aby bylo zajištěno průběžné testování kompletní
sady aplikací Graitec Advance, včetně programu Advance Design.



Systém obsahuje tisíce testů aplikací sady Graitec Advance tak, aby byly otestovány všechny
komponenty softwaru: CAD, výpočetní jádro MKP, grafické výsledky, zprávy, výkresy, atd.



Tato databáze testů se spouští denně a na základě jejich výsledků zajišťuje systém několik zpráv se
statistikami (rychlost, neúspěšné testy, porovnání s předchozími výsledky, atd.).

Příklad výsledků testu rychlosti na zadaném příkladě
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Správa dokumentů automaticky generovaných testovacím systémem
Æ

Tento automatický nástroj se používá během procesu ověřování výsledků v nových verzích, ale taky
během procesu vývoje aplikací. Systém je schopen kdykoli zobrazit počet “odhalených problémů” (v
následující tabulce modře) a počet “neopravených problémů” (v následující tabulce červeně):
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