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Advance Design 2012 – część pakietu GRAITEC BIM 
 
Advance Design 2012 jest częścią pakietu GRAITEC BIM o nazwie GRAITEC Advance zawierającego Advance 
Steel, Advance Concrete oraz Advance Design. 
 
GRAITEC Advance jest pierwszym kompletnym rozwiązaniem na rynku zawierającym oprogramowanie do 
obliczeń oraz multi-materiałowe programy CAD w jednym pakiecie. 
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Advance Design 2012 zawiera istotne usprawnienia w kilku obszarach: 

 Nowe narzędzia przyspieszające modelowanie (szablony właściwości, nowe funkcje kopiuj/wklej  
w pilocie, nowy układ okien dialogowych, nowe oznaczenia dla wybranych elementów, itd.). 

 Nowe “Dodatki krajowe” dla Eurokodów. 

 Projektowanie konstrukcji drewnianych według EC1995. 

 Nowe narzędzia post-processing’u. 

 EC2: projektowanie elementów żelbetowych z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego dla słupów, 
belek oraz płyt. 

 Szczegółowe raporty wymiarowania elementów stalowych i żelbetowych. 

 Automatyczny system testowania. 
 
 
 
 
Advance Design 2012 jest niezastąpionym oprogramowaniem dla wszystkich Twoich projektów. 
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Nowe wersje językowe 
 

 Wersja 2012 Advance Design jest dostępna w kilku nowych wersjach językowych: 

 Angielskiej “INT” 

 Angielskiej “UK” 

 Niemieckiej 

 Czeskiej 
 

Oraz w dotychczasowych: 

 Francuskiej 

 Rumuńskiej 

 Polskiej 
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Aplikacja ogólna 
 

 Wersja 2012 zawiera kilka nowych usprawnień, których wprowadzenie ma na celu przyspieszenie procesu 
modelowania dzięki nowym, dedykowanym narzędziom, wśród których użytkownicy znajdą: 

 Szablony właściwości dla elementów. 

 Łatwiejsze zarządzanie systemami w pilocie. 

 Opcje wyświetlania oznaczeń tylko na wybranych elementach. 

 Rozszerzona funkcjonalność linii komend. 

 Nowe narzędzia BIM. 
 
 
Szablony właściwości dla elementów 
 

 Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikom na tworzenie oraz stosowanie szablonów właściwości dla 
elementów liniowych i powierzchniowych. Szablony te można wykorzystywać na dowolnym, nowym 
modelu. 

 

 W górnej części listy właściwości, użytkownik ma dostęp do dwóch nowych przycisków: 

 Przycisk  umożliwia zapisanie bieżącego 
zestawu właściwości jako szablonu. Szablon 
jest zapisywany na dysk jak plik XML. 
 

 Przycisk  umożliwia wczytanie pliku 
szablonu zawierającego zestaw właściwości, 
które zastąpią istniejące parametry znajdujące 
się na liście właściwości. 

 

 Szablony właściwości mogą być stosowane 
dla elementów linowych i powierzchniowych  
z uwzględnieniem wszystkich parametrów 
projektowych. 

 

 Domyślnie nazwa pliku XML pochodzi od 
nazwy elementu znajdującej się na liście 
właściwości.  

 

 

Nowa funkcjonalność umożliwia dostosowanie aplikacji zależnie od potrzeb jej użycia. Przykładowo, 
użytkownik może utworzyć zestaw szablonów właściwości dla konstrukcji stalowych zawierających 
szablony poszczególnych obiektów: słupów, rygli, stężeń, płatwi, itp. 

 

Następnie, podczas tworzenia nowego modelu, zamiast definiować pojedynczo parametry każdego 
elementu, użytkownik może w prosty sposób przypisać szablon zawierający już zdefiniowane właściwości. 
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Opcja kopiuj/wklej dla drzewa systemów w pilocie 
 

 Aby szybciej i prościej tworzyć systemy, dodano opcję kopiowania i wklejania drzewa systemów w pilocie. 
Nowe opcje dostępne są w menu kontekstowym systemów w pilocie. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Oznaczenia tylko na wybranych elementach 
 

 W przypadku dużych modeli, włączenie oznaczeń na wszystkich elementach może powodować trudność  
odczytania informacji dla określonej grupy wybranych elementów: 
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 W Advance Design 2012 istnieje możliwość wyświetlenia oznaczeń tylko na wybranych elementach. Opcja 
ta dostępna jest w oknie “Ustawienia wyświetlania”: 

 
 

Zmiana kodu kombinacji dla kilku wybranych kombinacji 
 

 Podczas gdy użytkownik wybierze kilka kombinacji istnieje możliwość jednoczesnej zmiany kodu 
kombinacji dla wszystkich wybranych pozycji: 

 
 

W wersji poprzedniej, możliwe było zmienienie kodu kombinacji tylko dla jednej pozycji na raz. 
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Nowe układ zakładek w oknach dialogowych 
 

 W celu poprawienia ergonomii, okna dialogowe zawierające kilka zakładek zostały zastąpione nowymi 
oknami zawierającymi grupy (jak na poniższym obrazie): 

 
 

Łącze GTC z programem SuperSTRESS 
 

 Wersja 2012 umożliwia wymianę modelu przez format GTC pomiędzy programami Advance Design oraz 
SuperSTRESS. 

 
Model w Advance Design 

 

 

 

 

 

 

 

 
Model w SuperSTRESS 
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Nowe funkcje w linii komend 
 

 Dodano możliwość wywoływania poleceń bezpośrednio z linii komend. Rozpoczynając wpisywanie 
polecenia, Advance Design automatycznie listuje wszystkie dostępne funkcje: 

 
 

 W oparciu o nową funkcjonalność linii komend, wprowadzono możliwość zapisu i odtworzenia skryptu 
poleceń na dowolnym modelu. Skrypty mogą zawierać zestaw poleceń związanych zarówno  
z modelowaniem, post-processingiem wyników jak i generowaniem raportów. 

 

 Funkcje niezbędne do utworzenia skryptu dostępne są w menu kontekstowym linii komend: 
 

 [Rozpocznij nagrywanie]: rozpoczyna nagrywanie 
wszystkich wywoływanych poleceń związanych 
z modelowaniem lub post-processingiem. 

 
 [Zatrzymaj nagrywanie]: zatrzymuje lub 

wstrzymuje nagrywanie bieżącego skryptu. 
 

 [Zapisz nagrany skrypt]: zapisuje skrypt jako plik 
*.ads (Plik skryptu Advance Design). 

 
 [Wczytaj skrypt]: wczytuje plik skryptu. 

 
 [Rozpocznij odtwarzanie]: odtwarza wczytany plik 

skryptu. 
 

 [Zatrzymaj odtwarzanie]: zatrzymuje odtwarzanie 
wczytanego pliku skryptu. 
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Eksport modelu analitycznego do GTC 
 

 W oknie opcji programu (“Opcje \ Program” - zakładka “Graitec BIM”) można włączyć nową opcję, która 
umożliwia wyeksportowanie zasiatkowanego modelu do formatu GTC: 

 
 

Eksport modelu opisowego do pliku tekstowego 
 

 Wprowadzono możliwość eksportu modelu Advance Design do pliku tekstowego. Nowa opcja znajduje się 
w menu “Plik \ Eksport \ Plik tekstowy…”: 
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Nowy pasek narzędzi BIM Center 
 

 Utworzono nowy pasek narzędzi “BIM Center”, który grupuje wszystkie narzędzia BIM w jednym miejscu: 

 

 
 

Na nowym pasku narzędzi znajdują się wszystkie funkcje związane z wymianą danych w różnych 
formatach: GTC (plik Graitec BIM), IFC, SNDF, PSS, CIS/2, DFX, itd. 

 

Nowy pasek posiada rozwijalne menu zorganizowane wokół opcji importu, eksportu oraz synchronizacji. 
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Narzędzia post-processing’u 
 

Naprężenia w osiach głównych elementów powierzchniowych 
 

 W celu uproszczenia wizualizacji osi głównych na elementach powierzchniowych, wersja 2012 wprowadza 
możliwość wyświetlenia na ekranie tylko jednego kierunku głównego. 

 Jeżeli użytkownik wybierze “F” lub “M”, wtedy obie osie główne są wyświetlane na jednym widoku: 

 
 

 Jeżeli użytkownik chce wybrać tylko jeden kierunek w celu lepszej wizualizacji, może wybrać jedną  
z następujących opcji: F1 lub F2, M1 lub M2. 
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Skrócenia dla wyników MES 
 

 Nowa funkcjonalność “skróceń” może być stosowana, zarówno do post-proecessing’u wyników MES jak 
również wyników wymiarowania. 

 Na liście właściwości elementów linowych pod nazwą “Skrócenia sił” dostępne są nowe opcje: 
 

Na obu końcach elementu, dla każdej 
lokalnej płaszczyzny, użytkownik może 
zdefiniować odległości skróceń w jeden
z dwóch dostępnych sposobów: 

- Automatycznie – odległości 
wyznaczane przez program. 

- Wart. wymuszona – odległości 
definiowane przez użytkownika. 

         
  

 Jeżeli użytkownik wybierze opcję “Wart. wymuszona”, wtedy powinien podać odległość przycinania 
liczoną od końca elementu. 

 

 Jeżeli użytkownik wybierze opcję “Automatycznie”, wtedy odległość przycinania zostanie wyznaczona 
automatycznie (podczas procesu obliczeń) przez zastosowanie następujących reguł: 

 
o Przykład z jedną belką i jednym słupem: 

Słup zostanie zaprojektowany 
uwzględniając siły wewnętrzne w 
punkcie B => dolne włókna belki 
lub dolna część ewentualnej 
wstawki. 
 
Belka zostanie zaprojektowana 
uwzględniając siły wewnętrzne w 
punkcie A, który znajduję się na 
licu słupa. 
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o Przykład z jednym słupem i dwoma belkami: 

 

 
W takim przypadku, Advance Design uwzględni maksymalną odległość oznaczoną jako punkt B na 
powyższym rysunku. W każdym z przypadków, użytkownik może również sam wprowadzić dokładną 
wartość dla skróceń. 

 
 Wyniki w formie graficznej mogą być wyświetlone z lub bez uwzględnienia zdefiniowanych wartości 

skróceń. Opcję pozwalającą włączyć wyświetlanie wyników uwzględniających skrócenia można aktywować 
w oknie “Ustawienia wyników”: 

 

Moment zginający bez uwzględnienia skróceń 

   
 

 

 

 

 

 

 Moment zginający z uwzględnieniem skróceń 
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Torsory w przekrojach użytkownika 
 

 Nowa funkcjonalność związana z wynikami torsorów jest szczególnie istotna z uwagi na obliczenia 
sejsmiczne. W Advance Design, po wykonaniu obliczeń sejsmicznych, użytkownik może automatycznie 
otrzymać torsory dla ścian. Torsory te, wyznaczane są według trybu, po czym Advance Design tworzy ich 
kombinacje kwadratowe CQC. 

Takie podejście powodowało, że użytkownik nie mógł otrzymać wartości torsorów sejsmicznych  
w przekrojach zdefiniowanych w modelu analitycznym po wykonaniu obliczeń. 

 

 Wraz z wersją 2012, użytkownik może utworzyć własne linie przekrojowe w modelu opisowym (MES)  
i automatycznie wykonać post-processing torsorów zaraz po obliczeniach. Otrzymane w ten sposób wyniki 
są dostępne w specjalnie w tym celu przygotowanej tabeli, dostępnej z poziomu generatora raportów 
(Analiza MES \ Wyniki \ Torsory \ Torsory w przekrojach użytkownika): 
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Nowe okno dialogowe naprężeń w przekroju 
 

 Wersja 2012 wprowadza nowe okno dialogowe dla post-processing’u naprężeń w przekrojach. Nowe okno 
dialogowe można wywołać z menu kontekstowego dostępnego po zaznaczeniu elementu liniowego: 

Pasek narzędzi ustawień 

18  

 
 

Jak widać na powyższym obrazie, nowe okno dialogowe umożliwia użytkownikowi wyświetlenie wszystkich 
wyników dla przekroju w jednym miejscu: 

 

 W górnej części okna, na pasku ustawień, za pomocą dostępnego suwaka można szybko dostosować 
rozmiar wyświetlanego tekstu: 

 
 

 

 

 

Wartości naprężeń  
w punktach 
charakterystycznych 

Wykres naprężeń w 
przekroju (widok 2D lub 3D) 

Właściwości mechaniczne 
przekroju 

Wykres naprężeń wzdłuż 
elementu 

Definicja odciętej 
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 Dla wykresów naprężeń w przekroju, użytkownik może przełączyć pomiędzy widokiem 3D i 2D 

używając do tego celu przycisku  dostępnego na pasku ustawień. 

         
 Wykres naprężeń w 2D Wykres naprężeń w 3D 
 

 Przesuwając suwak definiujący odciętą, użytkownik może w czasie rzeczywistym otrzymać wyniki  
w dowolnym przekroju na długości elementu. 

 
 

 Klikając na przycisk  użytkownik może zapisać aktualną zawartość okna dialogowego i wstawić  
ją do dowolnego raportu. 

 
 

 

 

 

 

 

 W obszarze prezentacji naprężeń, można korzystać z funkcji „orbity”, rolką myszki można zbliżyć lub 
oddalić widok, a za pomocą środkowego przycisku (pod rolką) można go przesuwać. 
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Eurokod 1 
 
EN1991-1-4: Budynki ze ścianą dominującą 
 

 W  wersji 2012, generator obciążeń klimatycznych jest w stanie uwzględniać konstrukcje opisywane jako 
“budynki ze ścianą dominującą”.  

Specyfika tych budynków polega na tym, iż jedna z elewacji jest całkowicie otwarta, natomiast pozostałe 
nie posiadają żadnych otworów (patrz 7.2.9(4) w EN1991-1-4). 

 
Budynki takie wymagają specyficznych obliczeń współczynnika parcia wewnętrznego (Cpi).  

Zamiast formuł: Cpi = +0.2 oraz Cpi = -0.3  (patrz 7.2.9(6) UWAGA 2), Advance Design zastosuje formułę:  

Cpi = 0.90xCpe 

Gdzie, Cpe jest współczynnikiem parcia zewnętrznego na ścianie oznaczonej jako dominująca.  

 

Przykład: Dla budynku przedstawionego poniżej, przy wietrze z kierunku -X, współczynnik parcia 
zewnętrznego na ścianie dominującej wynosi: 

Cpe = 0.707. 

 
Stąd, współczynnik parcia wewnętrznego będzie wynosił: 

Cpi = 0.9 x 0.707 = 0.636. 

Otrzymane wartości współczynnika Cpi są wspólne dla wszystkich ścian wiatrowych.  

 20 
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Dodano także nowe pole na liście właściwości ściany wiatrowej, w którym można zdefiniować wybraną 
ścianę jako dominującą.  

 
Po zaznaczeniu tej opcji, wybrana ściana wiatrowa zostanie wyświetlona w odmiennym kolorze.  

 
Wartości współczynników Cpi można wyświetlić i zweryfikować poprzez utworzenie raportu zawierającego 
tabelę Opis obciążeń klimatycznych.  

 
 

EN1991-1-4 NF: Dodatkowe informacje dla kategorii terenu 
 

 Karta właściwości dla przypadków obciążenia wiatrem, została wzbogacona o dodatkowe informacje na 
temat dostępnych kategorii terenu.  
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EN1991-1-3: Aktualizacja dodatku krajowego dla Francji 
 

 W lipcu 2011, paragraf 5.2(6) francuskiego załącznika do Eurokodu 3 został zmieniony.  

Poprzednio, projektanci musieli uwzględnić 0.1 kN/m² lub 0.2 kN/m² dodatkowego obciążenia śniegiem 
zależnie od pochylenia dachu.  

W ten sposób uwzględniano ewentualność wystąpienia wody uwięzionej w śniegu.  

 
Po wprowadzeniu aktualizacji w lipcu  2011, wyłącznie dachy o spadku mniejszym niż 3% powinny być 
przedmiotem zastosowania dodatkowego obciążenia o wartości 0.2 kN/m².  
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Eurokod 3 
 

Definicja więzów pośrednich 
 

 W wersji 2012 wprowadzono możliwość definicji listy więzów pośrednich.  

LTχNowa funkcjonalność pozwala znacząco zwiększyć wartość współczynnika redukcyjnego  
dla wyboczenia giętno-skrętnego (zwichrzenia), co skutkuje uzyskaniem mniejszych wskaźników 
wytężenia. 

Użytkownik wprowadzając wartość odciętej wzdłuż elementu, może zdefiniować w tym punkcie więzy 
przegubowe lub sztywne.  

 
Korzystając z tych informacji, Advance Design wyznaczy mniejsze długości zwichrzeniowe, które w dalszej 
kolejności posłużą do obliczenia momentu krytycznego Mcr.  

 

Ostrzeżenie: W celu uzyskania dokładnych wyników, Advance Design pod każdym z pośrednich więzów 
wymaga węzła. W przypadku niespełnienia tego wymagania, moduł wymiarujący wyświetli ostrzeżenie.  

 

Zaktualizowana nota obliczeniowa dla elementów stalowych 
 

 W wersji 2012 nota obliczeniowa dla elementów stalowych została rozbudowana o nowe informacje.  

W celu lepszego zrozumienia otrzymanych wartości wskaźników wytężenia, wyznaczonych w oparciu  
o formuły 6.61 oraz 6.62 z EC3, nowa nota obliczeniowa zawiera informacje o pośrednich wynikach takich 
jak krzywe wyboczenia i zwichrzenia, wartości Ncry oraz Ncrz, współczynniki Cmy, Cmz oraz CmLT.  

 
Fragment noty obliczeniowej EC3 w AD2012 
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Fragment noty obliczeniowej EC3 w AD2011 
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Projektowanie konstrukcji betonowych 
 
Metoda Baumann’a 
 

 W oknie hipotez obliczeniowych dla konstrukcji betonowych, dostępna jest nowa metoda obliczeń zbrojenia 
teoretycznego dla elementów powierzchniowych => Metoda Baumann’a: 

 

 
 

Podstawowe zasady metody Bauman’a: 

 Celem tej metody jest sprowadzenie problemu zginania lub zginania złożonego do czystego problemu 
sił normalnych. 

o Grubość płyty jest dzielona na N warstw o jednakowej grubości. 

o W każdej warstwie wyznaczana jest siła normalna. 

 Punktem wyjścia dla tej metody są siły wewnętrzne na kierunkach głównych: N1 i N2 jako siły 
normalne oraz M1 i M2 jako momenty zginające. Siły te są rzutowane na osie lokalne obliczeń 
zbrojenia. 

 Na podstawie wartości zrzutowanych sił wewnętrznych, wyznaczane są naprężenia Sxx, Syy oraz 
Sxy. 

 Wartości naprężeń na granicy każdej warstwy, wyznaczane są z uwzględnieniem ich liniowej 
zmienności, po czym obliczane są odpowiadające im siły osiowe wraz z ramieniem „z” do płaszczyzny 
pośredniej. 

 Następnie, w oparciu o schemat przedstawiony na poniższym rysunku dla każdej warstwy 
wyznaczane są siły rozciągające w stali (Nu i Nv) oraz siła ściskająca w betonie (Nw): 

 
 

Zastosowanie tej metody pozwala otrzymać wyniki zbliżone do wyników z metody „Capra” ale przy 
znacznie krótszym czasie obliczeń. 
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Obliczenia bezwładności zarysowania 
 

 Od wersji 2011, we właściwościach elementów linowych oraz powierzchniowych dostępna jest opcja “Wsp. 
bezwładności zarysowanego przekroju”: 

           
 

Element liniowy Element powierzchniowy 
 

 

 W wersji 2012, współczynnik ten może być obliczony automatycznie w oparciu o zbrojenie rzeczywiste 
każdego elementu: 

 Dla elementów liniowych współczynnik ten jest wyznaczany gdy opcja “Obliczenia belek” jest 
zaznaczona. 

 
 

 Dla elementów powierzchniowych, w sytuacji gdy użytkownik nie zdefiniuje zbrojenia rzeczywistego 
współczynnik bezwładności zarysowania jest wyznaczany w oparciu o zbrojenie teoretyczne. Jeżeli 
zbrojenie rzeczywiste dla płyt zostało zdefiniowane, wtedy Advance Design wyznacza wartość 
współczynnika uwzględniając podane parametry zbrojenia rzeczywistego. 

 

 Po uzyskaniu współczynników zarysowania można ponowić obliczenia w celu uwzględnienia rzeczywistego 
zarysowania w obliczeniach elementów skończonych. 
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Wartości naprężeń oraz zarysowania z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego 
 

 W Advance Design 2011 SP1 wprowadzono obliczenia naprężeń w stali i betonie oraz sprawdzenie 
szerokości rys zgodnie z normą EN1992-1-1 w oparciu o powierzchnie zbrojenia teoretycznego  
w elementach liniowych i powierzchniowych. 

 
 W wersji 2012 można wyznaczyć wartości naprężeń oraz zarysowania uwzględniając w obliczeniach 

zbrojenie rzeczywiste w elementach liniowych oraz powierzchniowych. 

 

Definicja zbrojenia rzeczywistego w elementach liniowych (belki) 

 Od kilku wersji, Advance Design umożliwia zdefiniowanie podłużnego zbrojenia rzeczywistego w słupach 
wraz z możliwością obliczenia odpowiadających im krzywych interakcji. 

 

 
 

 W Advance Design 2012, istnieje możliwość zdefiniowania zbrojenia rzeczywistego (podłużnego  
i poprzecznego) dla belek. Aby rozróżnić element belkowy od słupowego, użytkownik powinien 
zaznaczyć odpowiednią opcję we właściwościach elementu: 

 

Element liniowy traktowany jako belka 

Element liniowy traktowany jako słup 
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 Jeżeli opcja “Obliczenia belek” jest aktywna, użytkownik klikając na przycisk “Zmiana…”, może otworzyć 
okno dialogowe zawierające opis i parametry zbrojenia rzeczywistego: podłużnego oraz poprzecznego. 
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[1] 

[6] 

[2] 

[4] [3] 

[5] 
 

 

 [1] => Schemat ułożenia zbrojenia podłużnego i poprzecznego. 

 [2] => Wykres powierzchni podłużnego zbrojenia teoretycznego i rzeczywistego. 

 [3] => Definicja zbrojenia rzeczywistego (średnica, ilość prętów, liczba warstw, rozstaw, długość). 

 [4] => Widok przekroju. 

 [5] => Przycisk pozwalający na wymuszenie zastosowania zadanego zbrojenia. 

 [6] => Przycisk pozwalający przejść na kolejne przęsło (w przypadku belki ciągłej). 
 

 W trakcie pierwszych obliczeń Advance Design automatycznie proponuje układ oraz ilość zbrojenia. 
Użytkownik klikając na przycisk [5] może wprowadzić zmiany i uruchomić nowe obliczenia wymiarujące dla 
żelbetu. Podczas nowych obliczeń, sprawdzenie warunków SGU (naprężenia oraz zarysowanie) zostanie 
wykonane z uwzględnieniem wartości podanych przez użytkownika. 
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 Jeżeli użytkownik nie zamierza wykonywać obliczeń zbrojenia rzeczywistego dla belek może odznaczyć 
opcję “Szczegółowe obl. zbrojenia rzeczywistego dla belek”, która znajduje się w oknie hipotez 
obliczeniowych projektowania konstrukcji betonowych: 

 

 
 

Definicja zbrojenia rzeczywistego w elementach powierzchniowych 

 Z poziomu okna właściwości elementów powierzchniowych, użytkownik może wywołać opcję pozwalającą 
zdefiniować zbrojenie rzeczywiste w dwóch kierunkach: 
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 Okno definicji zbrojenia jest podzielone na dwie części: 

 W sekcji “Definicja globalna” użytkownik może zdefiniować globalne ustawienia zbrojenia dla całej 
płyty w dwóch lokalnych kierunkach (w płaszczyznach dolnej i górnej). Dla każdego kierunku  
i płaszczyzny można zdefiniować średnicę i rozstaw prętów lub wybrać siatkę z dostępnej biblioteki. 

 
 

 W sekcji “Definicja obszaru” użytkownik może sam zdefiniować dowolny obszar (za pomocą narzędzi 
CAD), dla którego może podać szczegółowe parametry zbrojenia. Na przykład aby dodać obszar nad 
podporą pośrednią należy: 
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o Za pomocą przycisku  dodać nową linię w tabeli “Siatki” lub “Pręty” (przyciskiem  można 
usunąć obszar z listy). 

o W nowo dodanej linii kliknąć na przycisk  i zdefiniować krawędzie obszaru przy pomocy 
narzędzi CAD. Definiowany obszar musi znajdować się wewnątrz płyty. 

o Następnie, klikając na  rozwinąć parametry zdefiniowanego obszaru i określić zbrojenie w dwóch 
kierunkach: 

 

 
 Jeżeli użytkownik zdefiniuje zarówno zbrojenie globalne jaki i w obszarach, wtedy do obliczeń 

uwzględniona zostanie ich sumaryczna ilość. 
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Nowe zasady definicji otuliny zbrojenia 
 

 W celu uwzględnienia zbrojenia rzeczywistego w elementach liniowych zmieniono zasady definicji otulenia. 
 

Na liście właściwości elementów liniowych znajdują się 4 parametry definiujące dolną oraz górną otulinę  
w dwóch lokalnych kierunkach: 

 

 
 

Znaczenie tych wartości jest różne w zależności od rodzaju obliczeń jakie użytkownik zechce wykonać: 
 

 Jeżeli opcja “Obliczenia słupów” jest odznaczona, wprowadzone wartości są traktowane jako 
rzeczywista otulina strzemion zbrojenia poprzecznego. W normie EC2 odpowiada to wartości “cnom”. 
W tym przypadku, efektywna wysokość przekroju “d” jest wyznaczana z wzoru “h-c-6%*h”. 

 Jeżeli opcja “Obliczenia słupów” jest zaznaczona wprowadzone wartości są traktowane jako odległość 
do środka ciężkości prętów zbrojenia podłużnego. W tym przypadku efektywna wysokość przekroju „d” 
jest  wyznaczana z wzoru “d=h-c”. 

 

Klikając na poszczególne komórki w grupie „Otulenie zbrojenia”, w dolnej części okna właściwości 
wyświetlana jest informacja pomocnicza na temat definicji otulenia: 
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Nowe raporty wymiarowania dla belek i słupów 
 

 W celu lepszego zrozumienia wyników otrzymanych z wymiarowania wg EC2, wprowadzono nowe, 
szczegółowe raporty obliczeniowe dla belek i słupów. Nowe raporty zawierają wszystkie wyniki pośrednie 
wraz z odwołaniami do paragrafów zastosowanej normy. 

 

 Nowe raporty dostępne są w generatorze raportów: 

 
 

 Raporty szczegółowe można utworzyć dla określonego elementu w określonym węźle i dla wybranej 
kombinacji. Parametry te należy zdefiniować we “Właściwościach tabeli”: 
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 Przykładowy raport szczegółowy dla belki: 
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Zbrojenie poprzeczne z uwagi na skręcanie 
 

 Post-processing wyników dla zbrojenia poprzecznego został zmieniony w celu rozróżnienia powierzchni 
zbrojenia z uwagi na ścinanie od powierzchni zbrojenia z uwagi na skręcanie. 

 

 Na pasku “Analiza-Wyniki dla żelbetu” dla zbrojenia poprzecznego dostępne są 4 rodzaje wyników: 

 

 Aty: powierzchnia zbrojenia poprzecznego (w cm²/mb) wzdłuż lokalnej osi “y” z uwagi na ścinanie. 

 Atz: powierzchnia zbrojenia poprzecznego (w cm²/mb) wzdłuż lokalnej osi “z” z uwagi na ścinanie. 

 Ator,y: powierzchnia zbrojenia poprzecznego (w cm²/mb) wzdłuż lokalnej osi “y” z uwagi na skręcanie 
=> zwróć uwagę, że wartość ta jest podawana wg powierzchni. 

 Ator,z: powierzchnia zbrojenia poprzecznego (w cm²/mb) wzdłuż lokalnej os “z” z uwagi na skręcanie 
=> zwróć uwagę, że wartość ta jest podawana wg powierzchni. 
 

 Aby uprościć post-processing wyników, wartości Aty-Atz-Ator,y-Ator,z  podawane są z uwzględnieniem 
zbrojenia minimalnego wymaganego przez normę EC2: 
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Biblioteka materiałów – nowe klasy betonu 
 

 Lista dostępnych materiałów została rozszerzona do klasy C90/105 (biblioteka EN206): 
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Eurokod 5 
 

Implementacja modułu wymiarowania konstrukcji drewnianych 
 

 W wersji 2012 można wykonać wymiarowanie konstrukcji drewnianych w oparciu o Eurokod 5 (dostępne 
załączniki krajowe: francuski, angielski, rumuński, niemiecki oraz czeski).  
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 Karta właściwości dla liniowych elementów drewnianych zawiera parametry takie jak klasa użytkowania, 
procent wilgotności oraz wartości wymagane z uwagi na sprawdzenie ugięcia.  

 
 

Po przeprowadzeniu obliczeń, wyniki w formie graficznej mogą być wyświetlone za pomocą narzędzi 
dostępnych na pasku wyników dla elementów drewnianych. 
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Otrzymane wyniki można również przeglądać w formie szczegółowych tabel dostępnych dla każdego 
elementu. 

 
 

 Wersja 2012 umożliwia przeprowadzenie wymiarowania wg EN 1995-1-2 z uwzględnieniem warunków 
pożarowych.  
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Normy międzynarodowe 
 
Dodatki krajowe dla Eurokodów 
 

 Wersja 2012 zawiera francuskie, angielskie, rumuńskie, niemieckie oraz czeskie dodatki krajowe dla 
Eurokodów 0-1-2-3-8 

 
 

 
 

Normy amerykańskie 
 

 Advance Design 2012 zawiera normy amerykańskie: 

 Norma ACI318-08 dla projektowania konstrukcji betonowych. 

 Norma AISC dla projektowania konstrukcji stalowych wraz z połączeniami. 
 

 

 
 

 
 
 
Z uwagi na kwestie walidacyjne, normy amerykańskie zostaną wprowadzone w Advance Design 2012 SP1.  
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Zapewnienie jakości 
 

 GRAITEC  rozwinął i usprawnił swoje narzędzia i metody, których celem jest zapewnienie najwyższej 
możliwej jakości, dostarczanego oprogramowania. 

 
Aby osiągnąć ten cel. GRAITEC wprowadził dwa kluczowe usprawnienia:  

 Zautomatyzowany system pozyskiwania opinii i informacji od użytkowników w przypadku wystąpienia 
problemów => narzędzie raportowania i obsługi błędów. 

 Zautomatyzowany system codziennie testujący oprogramowanie za pomocą bazy zawierającej tysiące 
różnych testów. 

 

Automatyczny system raportowania błędów 
 

 W przypadku wystąpienia błędu programu, automatyczny system raportowania błędów wyświetli okno 
dialogowe umożliwiające wysłanie do GRAITEC następujących informacji: 

 Dane kontaktowe użytkownika. 

 Informacje o kolejnych działaniach w programie, które pozwolą odtworzyć problem. 

 Pliki powiązane z problem. 
 

 Jeżeli użytkownik zaakceptuje wysłanie informacji zwrotnej, system raportowania błędów automatycznie 
utworzy „otwarte zdarzenie” w bazie GRAITEC. Zdarzenie takie będzie zawierało informacje o stanie 
aplikacji tuż przed wystąpieniem błędu: 

 
 

Informacje dostarczone tą drogą mogą być bardzo przydatne dla rozwiązania problemu lub dla utworzenia 
stosownego HotFix’a lub Service Pack’a. 
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Automatyczny system testowania programu 
 

 W dziale jakości GRAITEC wprowadzono nowy system automatycznego testowania programów pakietu 
GRAITEC Advance, w tym Advance Design. 

 System testujący zawiera tysiące zróżnicowanych testów, których przeprowadzenie pozwala 
sprawdzić poszczególne moduły programów pakietu GRAITEC Advance: moduł CAD, silnik MES, 
moduł graficznej prezentacji wyników, moduł raportów, moduł rysunkowy, itd. 

 
 

 Testy wykonywane są codziennie, a po ich ukończeniu system generuje raporty zawierające istotne 
statystyki (czas testu, liczba testów zakończonych niepowodzeniem, porównania z poprzednimi 
testami itp.) 

 
Przykładowy test szybkości wykonany dla weryfikacji ogniowej wg EC3 
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Przykładowy raport zbiorczy wygenerowany automatycznie przez system testujący 

 

 System zautomatyzowanego testowania jest wykorzystywany zarówno w procesie weryfikacji jak i w trakcie 
tworzenia oprogramowania. W dowolnym czasie system może podać liczbę “znalezionych problemów” 
(kolor niebieski na poniższym wykresie) oraz liczbę “nierozwiązanych problemów’ (na czerwono): 
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