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Advance Design 2013 - część pakietu Graitec BIM
Advance Design 2013 jest częścią pakietu Graitec BIM, w którego skład wchodzą Advance Concrete, Advance
Design oraz Advance Steel.
GRAITEC Advance jest systemem modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces
projektowania konstrukcji w zakresie obliczeń, wymiarowania oraz opracowania dokumentacji wykonawczej.

Advance Design 2013 zawiera istotne usprawnienia w następujących obszarach:









Nowe narzędzia dla siatkowania złożonych geometrii w modelu opisowym.
Nowe normy: Advance Design 2013 zawiera nowe, międzynarodowe normy do projektowania konstrukcji
stalowych i betonowych dla USA (usprawnienia) oraz Kanady.
Nowe normy sejsmiczne dla Algierii (RPA2003) oraz Maroko (RPS2011).
Metoda „Capacity design”.
Kilka nowości w generatorze obciążeń klimatycznych 3D wg normy EN1991.
Usprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji betonowych: sprawdzenie przebicia, szkic zbrojenia
rzeczywistego, lepsza definicja zbrojenia w płytach.
Usprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji stalowych wg EC3: zaktualizowany załącznik brytyjski,
nowe możliwości weryfikacji rur okrągłych klasy 4 oraz kilka innych usprawnień.
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Generator obciążeń klimatycznych 3D - Eurokod 1
Advance Design 2013 zawiera następujące usprawnienia w generatorze obciążeń klimatycznych 3D dla
normy EN1991-1-4:
 Szczegółowa procedura obliczania współczynnika konstrukcyjnego CsCd.
 Możliwość definicji różnych parametrów obciążenia wiatrem zależnie od kierunku.
 Nowe parametry dla załącznika brytyjskiego.
 Usprawnienia w generacji obciążeń na wiatach.

Szczegółowa procedura obliczania współczynnika CsCd
Współczynnik konstrukcyjny CsCd zdefiniowany w Rozdziale 6 normy EN1991-1-4 wpływa na wartość
zewnętrznego obciążenia wiatrem (wyrażonego przez współczynniki Cpe):

Fw,e = Cs Cd ⋅

∑w

e

⋅ Aref

(5.5)

surfaces

Ponieważ współczynnik ten jest równy lub mniejszy od 1, może on nieznacznie zmniejszyć zewnętrzne
obciążenie wiatrem.
Dotychczas Advance Design w oparciu o warunki zawarte w punkcie 6.2(1) przyjmował CsCd = 1: wysokość
budynku mniejsza od 15m, częstotliwość drgań własnych powyżej 5Hz, co w rezultacie nie wpływało na
otrzymywane wyniki.
Teraz, wybierając opcję „Obl. szczegółowe” użytkownik może wymusić wykonanie obliczeń według procedury
szczegółowej opisanej w §6.3 normy EN1991-1-4.

Æ

Użytkownik może również wybrać opcję „Wart. wymuszona” i ręcznie podać wartość współczynnika CsCd.

Æ

Wybierając opcję „Bez obliczeń”, Advance Design przyjmie CsCd = 1.
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Szczegółowe obliczenia współczynnika CsCd wymagają dodatkowych parametrów takich jak:




δ (całkowity logarytmiczny dekrement tłumienia)
n1 (podstawowa częstotliwość drgań giętnych)

W celu uniknięcia zbyt optymistycznych wartości, użytkownik może podać minimalną wartość wsp. CsCd:

Dla poniższej ramy portalowej szczegółowe obliczenia współczynnika CsCd dają następujące wyniki:




CsCd = 0.85 dla kierunku X => 15% redukcji zewnętrznych obciążeń wiatrem.
CsCd = 0.88 dla kierunku Y => 12% redukcji zewnętrznych obciążeń wiatrem.

Obciążenie wiatrem
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Definicja parametrów wiatru wg kierunku
W Advance Design 2013 każdy kierunek wiatru można zdefiniować ze specyficznymi parametrami.
Dzięki temu można właściwie zdefiniować obciążenie wiatrem np. dla budynku, który z jednej strony jest
zwrócony w kierunku morza, a z pozostałych otoczony zabudowaniami miejskimi (oznaczającymi mniejsze
obciążenie wiatrem).
Przykład:

Teren o kategoriach 0 oraz IV
(obszar przybrzeżny oraz obszar miejski)
Proces definicji obciążenia wiatrem dla takiego budynku powinien przebiegać w następujący sposób:
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W polu „Definicja wiatru” należy wybrać “Wg kierunku”.
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W polu wyboru kategorii terenu należy wybrać kategorię „IV” (obszar miejski, w którym przynajmniej 15%
stanowią budynki o średniej wysokości) dla X+, X- i Y- kierunki.



Następnie, aby zdefiniować kierunek Y+ jako kierunek otwarty na morze należy w polu „Bieżący kierunek
wiatru” wybrać kierunek „Y+”.
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Następnie z menu kontekstowego rodziny obciążenia wiatrem należy wybrać polecenie “Automatyczna
generacja”: obciążenie wiatrem dla kierunku +Y będzie znacznie większe od obciążeń z pozostałych
kierunków.
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EN1991-1-4 - Załącznik brytyjski
Poniższe wykresy przedstawione na rysunkach od NA.3 do NA.8 zostały zaimplementowane do Advance
Design 2013.
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Advance Design od wersji 2013 nie wymaga od użytkownika ręcznego wprowadzania następujących
parametrów obciążenia wiatrem:








Współczynnik chropowatości
Współczynnik korekcyjny chropowatości
Intensywność turbulencji
Współczynnik korekcyjny turbulencji
Współczynnik ekspozycji
Współczynnik korekcyjny ekspozycji

Obciążenie wiatrem dla wiat (§7.3 w EN1991-1-4)
Advance Design 2013 umożliwia generowanie obciążeń wiatrem dla wiat zgodnie z punktem 7.3 Eurokodu 3.
Za wiaty uważa się obiekty z dachami, lecz bez ścian stałych np. stacje paliw, otwarte stodoły itp.
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Æ

Ściany wiatrowe dla dachów wiat mogą być zdefiniowane, jako jedno lub dwuspadowe dachy
odseparowane.

Stopień ograniczenia przepływu pod wiatą jest zależny od współczynnika ograniczenia przepływu (f), który
jest stosunkiem pola możliwych do składowania rzeczywistych przeszkód pod dachem do pola przekroju
poprzecznego przestrzeni pod wiatą:

Æ

f = 0 wskazuje na wiatę pustą, f = 1 odpowiada przestrzeni pod wiatą całkowicie wypełnioną zawartością
sięgającą nawietrznej krawędzi dachu:

Wiata pusta (φ=0)

Blokada wiaty od zawietrznej krawędzi dachu przez
materiały składowane (φ=1)

Przepływ powietrza wokół wiat
Æ

W trakcie sprawdzania stateczności konstrukcji i projektowania słupów lub belek głównych, oddziaływanie
wiatru jest definiowane, jako obciążenie liniowe w oparciu o współczynnik Cf.
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Æ

Natomiast, w przypadku elementów dachowych oraz łączników, obciążenie wiatrem jest definiowane, jako
obciążenia powierzchniowe w oparciu o współczynniki Cp,net:

Æ

Stąd też, w Advance Design 2013 wprowadzono nowy parametr umożliwiający wybór czy program ma
generować obciążenie w oparciu o współczynnik Cf, Cp,net czy w oparciu o oba te współczynniki.

Obc. wiatrem utworzone w oparciu o wsp. Cf
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Obc. wiatrem utworzone w oparciu o wsp. Cp,net
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Æ

Nazwy przypadków obciążenia wiatrem zostały zmienione tak, aby dostarczały informacji o:





kierunku wiatru
współczynnikach ciśnienia (Cp,net lub Cf)
współczynniku ograniczenia przepływu (f)

Kierunek
wiatru

Użycie wsp.
Cp,net lub Cf

Wartość wsp.
ograniczenia
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Projektowanie konstrukcji stalowych - Eurokod 3
Wyboczenie dla rur okrągłych klasy 4
W Advance Design 2012 rury okrągłe klasy 4 nie podlegały wymiarowaniu.
W Advance Design 2013 można wymiarować rury okrągłe klasy 4 przy czystym ściskaniu.

Procedura, która została zaimplementowana wyznacza nośność obliczeniową Nb,Rd w oparciu o EN1993-1-6:

χ b N Rk χ b Af yk
=
dla przekrojów klasy 1, 2 lub 3
γ M1
γ M1
χ b Aeff f yk
χ N
= b Rk =
dla przekrojów klasy 4
γ M1
γ M1

N b , Rd =
N b , Rd

Do właściwości projektowych elementów wymiarowanych wg EC3 dodano nowe parametry pozwalające
określić użytkownikowi klasę jakości:

Parametr klasy jakości (Q)
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Klasa jakości

Opis

Q

Klasa A
Klasa B
Klasa C

Doskonała
Wysoka
Przeciętna

40
25
16
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Po zakończeniu obliczeń, szczegółowa nota obliczeniowa EC3 zawiera informacje o wskaźnikach wytężenia dla
sprawdzenia wyboczenia jak również wszystkie pośrednie wartości określone w normie EN1993-1-6:
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Projektowanie konstrukcji betonowych - wszystkie normy
Wyświetlanie wyników dla belek i słupów
W wersji 2012 wyniki wymiarowania belek oraz słupów były dostępne wyłącznie w panelu właściwości
poszczególnych elementów. W celu ułatwienia dostępu do wyników, do paska narzędzi “Analiza-wyniki dla
żelbetu” dodano dwie nowe opcje za pomocą, których można bezpośrednio wywołać okna wyników dla belek
i słupów.
Æ
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W chwili, gdy wymiarowanie zostanie zakończone wystarczy, że użytkownik wybierze element (belkę lub
słup) i kliknie na ikonę odpowiednią dla wybranego rodzaju elementu:
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Definicja obszarów zbrojenia
Od wersji 2012 Advance Design użytkownik może definiować zbrojenie rzeczywiste dla płyt poprzez wskazanie
obszarów zbrojenia prętami lub siatkami.
Zbrojenie rzeczywiste jest uwzględniane przy sprawdzeniu bezwładności zarysowanych elementów
powłokowych oraz przy weryfikacji szerokości rozwarcia rys:

Advance Design 2013 usprawnia sposób, w jaki definiuje się obszary zbrojenia w elementach
powierzchniowych:
Æ

Podczas definiowania obszarów można korzystać z punktów lokalizacji względem wyświetlonych węzłów.
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Æ

W oknie ustawień wyświetlania (ALT+X) dodano nową opcję, której zastosowanie umożliwia graficzne
wyświetlenie zdefiniowanych stref zbrojenia w elementach powierzchniowych:

Æ

Podczas definiowania zbrojenia „globalnego” dla całej płyty, użytkownik musi przypisać lokalnym osiom
płyty główny lub prostopadły kierunek siatki zbrojeniowej:
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Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego
Æ

Do rozwijalnej listy wyników na pasku „Analiza-wyniki dla żelbetu” dodano nowe rodzaje wyników:

Szkic zbrojenia belek w raportach
Od wersji 2012 Advance Design jest w stanie automatycznie definiować podłużne i poprzeczne zbrojenie dla
belek. Zbrojenie to jest wykorzystywane we wszystkich sprawdzeniach odnoszących się do SGU: obliczenia
bezwładności zarysowanego przekroju, sprawdzenia naprężeń w betonie i zbrojeniu oraz weryfikacji szerokości
rozwarcia rys.
Æ

Dotychczas, opcja wywołania okna definicji zbrojenia dla belek była dostępna wyłącznie w panelu
właściwości elementu liniowego, a ponadto nie było możliwości, aby automatycznie uwzględnić znajdujące
się tam informacje w końcowym raporcie:
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Æ

W Advance Design 2013 w oknie definicji hipotez obliczeniowych dla żelbetu dodano nową opcję:

Jeżeli opcja ta jest zaznaczona,
Advance Design zapisze rysunki
zbrojenia każdej obliczonej belki
jako plik EMF, który można
wstawić do końcowego raportu.

Æ

Æ
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Podczas tworzenia raportu, użytkownik może dołączyć zapisany obraz zbrojenia:

Pliki EMF obrazów zbrojenia są zapisywane w folderze “documents” bieżącego projektu.
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Szczegółowy raport projektowania belki żelbetowej
W Advance Design 2012 nie było możliwości utworzenia szczegółowego raportu dla belek wymiarowanych wg
opcji “Szczegółowe obl. zbrojenia rzeczywistego belek”:

W wersji 2013 wprowadzono rozszerzony raport zawierający szczegółowe informacje na temat wymiarowania
belek żelbetowych:
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Sprawdzenie przebicia - Eurokod 2
Advance Design 2013 jest w stanie wykonać sprawdzenie przebicia dla następujących przypadków:
 Płyta bezpośrednio podparta na słupach.
 Sprawdzenie przebicia pod obciążeniem skupionym.
 Sprawdzenie przebicia nad podporą punktową.

Teoria
Sprawdzenie przebicia jest wykonywane według §6.4 normy EN1992-1-1.
Oznaczenia
Przyjęte oznaczenia:






vEd :

naprężenie styczne

vRd ,c

:
obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie płyty bez zbrojenia na przebicie wzdłuż
rozważanego przekroju kontrolnego

vRd ,cs

: obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie płyty ze zbrojeniem na przebicie wzdłuż
rozważanego przekroju kontrolnego

vRd ,max

: obliczeniowa, maksymalna wytrzymałość na ścinanie wzdłuż rozważanego przekroju
kontrolnego

Metodologia
Przyjęta metodologia:
 W odległości “2d” od krawędzi podpory wyznaczany jest podstawowy obwód kontrolny u1 .




Względem krawędzi podpory wyznaczany jest dalszy obwód kontrolny u0 .
Następnie wyznaczane są naprężenia styczne:
o W odległości “2d” =>

vEd ( x) = β

VEd
u1.d

o Na powierzchni podparcia => vEd ( x ) =

β

VEd
u0 .d



Jeżeli warunek dotyczący naprężeń stycznych vEd ( x) ≤ vRd , c ( x) jest spełniony, zbrojnie na przebicie



nie jest wymagane.
Jeżeli zbrojenie na przebicie jest wymagane, wtedy wyznaczany jest obwód uout ,ef , poza którym
zbrojenie na przebicie nie jest już wymagane.

Obwód kontrolny należy określić tak, aby zminimalizować jego długość:

A więc otrzymujemy: u1 ( 2d) = 2a + 2b + 4πd
24
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W przypadku słupa na krawędzi lub w narożu, obwód kontrolny u1 ( x) jest wyznaczany zgodnie
z poniższymi ilustracjami:

Podstawowe obwody kontrolne dla pól obciążenia położonych blisko krawędzi lub naroża



Wysokość użyteczna d jest wartością średnią użytecznych wysokości przekroju w dwóch ortogonalnych
kierunkach: d =

dx + d y
2

Współczynnik β jest wskaźnikiem “mimośrodu obciążenia", który uwzględnia wpływ momentu zginającego
na rozkład naprężeń stycznych wokół obwodu kontrolnego ( β = 1 dla prawidłowo wyśrodkowanej siły):

W podejściu uproszczonym EC2 pozwala określić wartość parametru

β

w zależności od pozycji słupa:

Słup wewnętrzny
Słup krawędziowy
Słup narożny

Zalecane wartości β
Pozycja słupa może być wybrana w panelu właściwości elementu.

25
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Nośność na ścinanie przy przebiciu bez zbrojenia na ścinanie
Nośność elementu na ścianie przy przebiciu bez zbrojenia na ścinanie jest wyznaczana wzorem:

⎧C k (100 ρ L f ck )1 / 3
vRd ,c = max ⎨ Rd ,c
⎩vmin
gdzie:

0.18



C Rd ,c =



k = min(2;1 +



vmin



ρ L = ρ Ly .ρ Lz =

γc

dx + dy
0.2
) oraz d =
(m)
2
d
0.5
= 0.035k 1.5 f ck

AX
AY
≤ 0,02 = średni wskaźnik zbrojenia, obliczony na odcinku równym
(a + 6d ) (b + 6d )

szerokości słupa + 3d:

Rozważany przekrój

Definicja Asl dla Wzoru 6.2
Nośność na ścinanie przy przebiciu ze zbrojeniem na ścinanie




v

≤v

Rd , c , zbrojenie na przebicie nie jest wymagane.
Jeżeli naprężenia styczne spełniają warunek: Ed
W innych przypadkach, zbrojenie na przebicie należy obliczać na podstawie wzoru:

Asw (vEd , agissant − 0.75vRd , c ).u1
≥
sr
1.5 sin α . f ywd , ef
gdzie:






26

kąt zbrojenia na przebicie ( α = 90 ° dla zbrojenia pionowego);

α
Asw

pole powierzchni jednego obwodu zbrojenia na ścinanie dookoła słupa;

sr

rozstaw promieniowy;

f ywd , ef

efektywna wytrzymałość obliczeniowa zbrojenia na ścinanie przy przebiciu:

⎧250 + 0,25d
f ywd , ef = min ⎨
(MPa, mm)
⎩ f ywd
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Skrajny, zewnętrzny obwód zbrojenia na ścinanie należy umieścić w odległości nie większej niż kd od obwodu
uout ,ef :

Obwód uout

Obwód uout,ef

Obwody kontrolne przy słupach wewnętrznych
gdzie:



uout , ef = β .



k = 1.50

VEd
vRd , c .d

Sprawdzenie na powierzchni podparcia
Aby uniknąć nadmiernego ściskania krzyżulców betonowych należy sprawdzić naprężenie styczne
na powierzchni podparcia:

vEd 0 < vRd ,max

(MPa)

gdzie:



vEd 0 = β

VEd
u0 .d



v Rd ,max =

f
1
v. f cd = 0.3(1 − ck ). f cd
2
250






u0 obwód krytyczny dla słupa o przekroju a × b (gdzie " a " jest wymiarem równoległym do krawędzi płyty)
u0 = a + 3d ≤ a + 2b

dla słupa krawędziowego

u0 = 3d ≤ a + b

dla słupa narożnego

u0 = 2( a + b)

dla słupa wewnętrznego

27
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Lista właściwości elementów liniowych
Lista właściwości elementów liniowych została rozszerzona o możliwość wyboru położenia słupa, w zależności,
od którego dobierany jest współczynnik β:

Rozwijalna lista możliwych opcji położenia słupa:
 [Auto] => Advance Design automatycznie wykryje
pozycję słupa i przyjmie do obliczeń odpowiednią
wartość współczynnika β.
[Krawędź
(β= 1.4)]

 [Naroże (β= 1.50)]
 [Wewnątrz (β= 1.15)]
 [Wart. wymuszona] => użytkownik może podać
własną wartość, wyznaczoną na podstawie
szczegółowych obliczeń ręcznych.

Lista właściwości obciążeń skupionych
W celu umożliwienia wyznaczenia obwodu krytycznego wokół obciążenia skupionego użytkownik powinien
zdefiniować wymiary pola wpływu obciążenia:

Parametry wymiarów zależą od kształtu
powierzchni wpływu:
 Prostokątna
 Kwadratowa
 Okrągła
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Ustawienia sprawdzenia przebicia
Ustawienia związane ze sprawdzeniem przebicia są dostępne w menu “Hipotezy \ Wymiarowanie żelbetu \
Hipotezy obliczeniowe” - zakładka “Sprawdzenie przebicia”:

Dostępne opcje:



[1] => Możliwość uwzględnienia zbrojenia podłużnego przy wyznaczaniu obliczeniowej wytrzymałości
na ścinanie vRd , c . Zbrojenie podłużne może być uwzględnione w parametrze ρ L poniższego wzoru:

⎧C k (100 ρ L f ck )1 / 3
vRd ,c = max ⎨ Rd ,c
⎩vmin



[2] => Jeżeli warunek

vEd ≤ vRd ,c nie jest spełniony możliwe są dwa scenariusze:

Jeżeli opcja “Obliczenia zbrojenia na przebicie” jest odznaczona, program wyświetli komunikat
błędu, a użytkownik będzie mógł sam zdecydować o zwiększeniu klasy betonu, wymiarów
przekroju, ilości i rodzaju zbrojenia podłużnego, itp.
o Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, Advance Design automatycznie wyznaczy wymaganą
powierzchnię zbrojenia na ścinanie.
[3] => Parametr ten jest kątem nachylenia prętów zbrojenia na przebicie, który jako α występuje we
wzorze:
o



Asw (vEd , agissant − 0.75vRd , c ).u1
≥
sr
1.5 sin α . f ywd , ef
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Informacje o błędach
Wszystkie wcześniej opisane sprawdzenia są wykonywane na końcu sekwencji obliczeń wymiarujących.
W przypadku wystąpienia błędów lub nieuzyskania satysfakcjonujących wyników, użytkownik jest o tym
informowany przez komunikaty wyświetlane w linii komend:

Raporty
Do grupy raportów wymiarowania elementów żelbetowych dodano dwie nowe tabele raportów:
 Tabelę zawierającą informacje na temat sprawdzenia przebicia dla każdego słupa.
 Tabelę zawierającą informacje na temat obliczeń zbrojenia na przebicie.
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Nowa ogólna metoda wymiarowania słupów - Eurokod 2
Zaimplementowano nową metodę wymiarowania słupów według normy EC2.
Nowa metoda jest alternatywą dla trzech istniejących metod:
 Metoda uproszczona
 Metoda nominalnej sztywności
 Metoda nominalnej krzywizny

Teoria
, dla których spełnione są kryteria
Filozofia tej metody polega na określeniu takiej pary odkształceń
równowagi sił zewnętrznych i wewnętrznych (zależnie od ilości zbrojenia w przekroju słupa).
Wyniki obliczeń muszą uwzględniać efekty 2-go rzędu, zależne od momentów zginających oraz sił osiowych
przyłożonych do słupa, a także imperfekcje geometryczne “ea” o wielkości L/400, lecz nie mniejsze niż 2 cm
(na podstawie pkt 5.2(7) oraz 5.2(9) normy EN1992-1-1).
Zamiast porównywać siły wewnętrzne (Mint; Nint) oraz zewnętrzne (Mext + e2*Next; Next), porównywane są
bezpośrednio mimośrody zewnętrzny i wewnętrzny (eint oraz eext).
Jeżeli znalezione zostanie zbrojenie spełniające warunek eint > eext obliczenia zostaną zatrzymane => w takiej
sytuacji nie występuje ryzyko wystąpienia wyboczenia słupów.
Poniżej przedstawiono kilka podstawowych wytycznych stosowanych do wyznaczenia wewnętrznych
i zewnętrznych mimośrodów.
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Mimośród zewnętrzny
Mimośród zewnętrzny (uwzględniający efekty 2-go rzędu) jest bezpośrednio związany z krzywizną słupa (1/r):



l02 1
eext = e1 + f = e1 + 2
π r

W powyższym wzorze mimośród “e1” jest efektem 1-szego rzędu uwzględniającym dodatkowy mimośród
(zależny od zastosowanej normy projektowej dla konstrukcji betonowych):



e1 =

M
+ ea
N
eext

l0²/π²
e1
1/r

Mimośród wewnętrzny
Mimośród wewnętrzny jest wyznaczany na podstawie następujących równań równowagi:
x
n
⎧
=
+
N
b
σ
d
ξ
⎪
int
∫0 ξ cξ ∑1 Ajσ sj
⎪
⎨
x
n
⎪M = b σ (v'−ξ )dξ + A σ d = N × e
∑1 j sj j int int
⎪⎩ int ∫0 ξ cξ

Prawo Sargin’a: §3.1.5 normy EN1992-1-1:
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Implementacja w Advance Design
W Advance Design zaimplementowano iteracyjny proces obliczeń dla każdej kombinacji SGN:
 Silnik wymiarujący rozpoczyna obliczenia od przyjęcia minimalnego stopnia zbrojenia, który określony jest
w pkt 9.5.2 normy EC2 i zależy od siły podłużnej:
A s,min =

0,10NEd
≥ 0,002Ac
Fyd



Dla tak określonej powierzchni zbrojenia, Advance Design wykonuje pierwszą iterację stosując do tego
metodę ogólną.



Jeżeli warunek równowagi nie zostanie spełniony, program zwiększa lub zmniejsza ilość zbrojenia zgodnie
z krokiem iteracji określonym w oknie hipotez obliczeniowych (domyślna wartość: 1cm²):



Na końcu procesu, tak jak w przypadku innych metod, użytkownik może sprawdzić ostateczne wyniki
zbrojenia oraz związane z nimi krzywe interakcji, wywołując je z panelu właściwości:
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Normy amerykańskie
Normy amerykańskie do projektowania konstrukcji stalowych oraz betonowych zostały zaimplementowane
w SP3 dla Advance Design 2012. Advance Design 2013 wprowadza wiele kolejnych usprawnień związanych
z projektowaniem wg tych norm a w szczególności związanych z zarządzaniem jednostkami imperialnymi.
Zaimplementowane normy:
 ACI318-08 oraz ACI318M-08 do projektowania konstrukcji betonowych.
 ANSI/AISC 360-05 do projektowania konstrukcji stalowych.

Projektowanie konstrukcji betonowych wg ACI318-08
Zaimplementowany moduł wymiarowania wg normy ACI318-08 uwzględnia następujące obszary:
 Kombinacje obciążeń
 Właściwości materiałów
 Rozciąganie
 Zginanie proste i złożone
 Efekty ścinania i skręcania
 Wymiarowanie belek
 Wymiarowanie słupów
 Wymiarowanie płyt
 Sprawdzenie zarysowania płyt
Kombinacje obciążeń



Zestaw nowych właściwości dla różnych rodzin obciążeń:



Zaktualizowany szablon kombinacji zgodny z ASCE/SEI 7-10 oraz rozdziałem 9 normy ACI318-08
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Właściwości materiałów
Dodano nową bibliotekę materiałów zgodnych z normą ACI318-08:

Nowa biblioteka materiałów jest dostępna w systemie jednostek metrycznych i imperialnych.
Wymiarowanie elementów żelbetowych




Sprawdzenie zginania w SGN wg Rozdziału 10 normy ACI 318-08
Nowa lista właściwości elementów:
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Specjalne metody wymiarowania słupów: metoda uproszczona oraz metoda zwiększania momentu
(§10.10.6 dla ram nieprzechyłowych oraz §10.10. dla ram przechyłowych).



Automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych:



Biblioteka prętów zbrojeniowych (w jednostkach metrycznych i imperialnych):
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Szczegółowe raporty wymiarowania belek i słupów.
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Projektowanie konstrukcji stalowych wg ANSI / AISC 360-05
Projektowanie konstrukcji stalowych wg ANSI/AISC 360-05:
 Nowe biblioteki przekrojów poprzecznych oraz materiałów
 Zaktualizowany silnik kombinacji obciążeń
 Klasyfikacja przekrojów
 Wymiarowanie elementów stalowych

Nowe biblioteki przekrojów oraz materiałów

Generator kombinacji obciążeń
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Kombinacje dla metod ASD (Allowable Strength Design) lub LRFD (Load and Resistance Factor Design).
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Klasyfikacja przekrojów



Klasyfikacja przekrojów według Tabeli B4.1

Wymiarowanie elementów stalowych



Obliczanie długości wyboczeniowych metodą GA–GB (Rozdział C, Komentarza)
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Wymiarowanie elementów ściskanych i rozciąganych (Rozdziały D oraz E)



Wymiarowanie elementów zginanych (Rozdział F)



Wymiarowanie elementów ścinanych (Rozdział G)



Wymiarowanie elementów w złożonym układzie sił oraz elementów skręcanych (Rozdział H)
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Normy kanadyjskie
Generowanie kombinacji
System kombinacji, jaki zaimplantowano opisano w Rozdziale 4 normy NBCC 2010 (National Building Canadian
Code) oraz załączniku C normy A23.3-04 dla konstrukcji betonowych.
Kombinacje SGN (A23.3-Tabela C1 oraz NBCC-Tabela 4.1.3.2)
Przypadek
SGN1 =
SGN2 =
SGN3 =
SGN4 =
SGN5 =

Kombinacje obciążeń
Obciążenie
Obciążenie
podstawowe
towarzyszące
1.4D
(1.25D lub 0.9D) + 1.5L
0.5S lub 0.4W
(1.25D lub 0.9D) + 1.5S
0.5L lub 0.4W
(1.25D lub 0.9D) + 1.4W
0.5L lub 0.5S
1.0D + 1.0E
0.5L + 0.25S

Kombinacje SGU

Przypadek
SGU1 =
SGU2 =
SGU3 =
SGU4 =

Kombinacje obciążeń
Obciążenie
Obciążenie
podstawowe
towarzyszące
1.0D
1.0D + 1.0L
0.45S lub 0.30W
1.0D + 0.9S
0.50L lub 0.30W
1.0D + 0.75W
0.50L lub 0.45S

Generowanie kombinacji
Aby wygenerować kombinacje zgodne z normami kanadyjskimi należy:



W oknie konfiguracji lokalizacji wybrać odpowiednią normę dla Kanady:
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We właściwościach przypadków i rodzin obciążeń wybrać właściwe parametry kategorii obciążenia:



Następnie, należy posłużyć się oknem tworzenia kombinacji „prostych” lub „macierzą relacji”:
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Projektowanie konstrukcji betonowych wg A23.3-04
Zaimplementowany moduł wymiarowania wg normy A23.3-04 uwzględnia następujące obszary:











Kombinacje obciążeń
Właściwości materiałów
Rozciąganie
Zginanie proste i złożone
Efekty ścinania oraz skręcania
Szczegółowe wymiarowanie belek
Wymiarowanie słupów
Wymiarowanie płyt
Sprawdzenie zarysowania płyt

Właściwości materiałów
Dodano nową bibliotekę materiałów zgodnych z normą A23.3-04:

Æ

Zgodnie z punktem CL8.6.2.2 normy A23.3-04, zdefiniowana została biblioteka betonów o różnych
gęstościach, które mają różne moduły Younga. Jeżeli przykładowo wybierzemy beton Con025, biblioteka
będzie wyglądać następująco:
Gęstość
materiału
yc

Beton

Wytrzymałość
na ściskanie
f'c

kg/m³

N/m³

kN/m³

Pa

Moduł
Younga
E

MPa

Pa

MPa

Con025

2400

23536

23.536

2.50E+07

25

2.49E+10

24943.00

Con025(24)

2447.32

24000

24

2.50E+07

25

2.49E+10

24943.00

Con025(24.5)

2498.3

24500

24.5

2.50E+07

25

2.49E+10

24943.00
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Wymiarowanie elementów żelbetowych



Nowa lista właściwości elementów:



Specjalne metody wymiarowania słupów: metoda uproszczona oraz metoda zwiększanie momentu (CL
10.15.3.1 oraz Rozdział 8 dla nieprzechyłowych i przechyłowych ram).



Automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych:
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Biblioteka prętów zbrojeniowych (w jednostkach metrycznych i imperialnych):



Szczegółowe raporty wymiarowania belek i słupów
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Projektowanie konstrukcji stalowych wg S16-09



Nowe biblioteki przekrojów poprzecznych oraz materiałów:



Klasyfikacja przekrojów według Artykułu 11.1:
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Obliczanie długości wyboczeniowych (Załącznik G):



Wymiarowanie elementów ściskanych i rozciąganych (§13.2 oraz 13.3):



Wymiarowanie elementów zginanych (§13.5):



Wymiarowanie elementów ścinanych (§13.4):
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Wymiarowanie elementów w złożonym układzie sił oraz elementów skręcanych (§13.8 oraz 13.9):
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Analiza sejsmiczna
Obwiednia właściwości podłoża
Wykonanie analizy sejsmicznej bez posiadania wszystkich charakterystyk podłoża może być przydatne
szczególnie na etapie wczesnego studium projektu.
Aby przeprowadzić taką analizę, Advance Design 2013 umożliwia wygenerowanie spektrum sejsmicznego
uwzględniającego wpływ pełnej obwiedni parametrów podłoża.
Zależnie od normy sejsmicznej (EC8, RPA2003, RPS2011, P100/2006, itp.), użytkownik może zdefiniować
parametry podłoża lub wybrać opcję “Obwiednia”.
Definicja spektrum dla normy EC8:



W polu właściwości podłoża użytkownik wybiera „Obwiednia” (w panelu właściwości rodziny obciążenia
sejsmicznego):



Advance Design automatycznie generuje odpowiednią obwiednię spektrum sejsmicznego:
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Sejsmika dla Algierii wg RPA2003
Æ

W Advance Design 2013 zaimplementowano najnowsze normy sejsmiczne RPA2003 dla Algierii.

Æ

Najnowsza norma wprowadza nową mapę podziału kraju na 5 obszarów sejsmicznych.

50

Co nowego w Advance Design 2013
Æ

Budynki zostały podzielone na 4 klasy ważności: 1A, 1B, 2 oraz 3:

Æ

Rodzaje podłoża od S1 do S5 z możliwością określenia obwiedni zgodnie z opisem powyżej:

Æ

Użytkownik definiuje wskaźnik jakości (Q):

Æ

W oparciu o powyższe parametry Advance Design generuje odpowiednie spektrum sejsmiczne.
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Æ

Jak w przypadku większości norm sejsmicznych, wartości obciążeń będą zależne od współczynnika
zachowania:

Æ

Raport założeń przyjętych dla analizy sejsmicznej został dostosowany do wymagań normy RPA2003.

Sejsmika dla Maroka wg RPS2011
Æ

Równolegle do normy sejsmicznej dla Algierii w Advance Design 2013 wprowadzono nową,
zaktualizowaną wersję normy sejsmicznej dla Maroka: RPS2000/2011:

Æ

Nowa norma RPS2011 zawiera zestaw dwóch map:
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Pierwsza mapa zawiera informacje na temat przyspieszenia Ag dla każdego obszaru (jako %g gdzie
g = 0.981m/s²).
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Druga mapa dostarcza informacji na temat parametru U (prędkości) dla każdego obszaru.

Æ

Zgodnie z regułami normy RPS2011 budynki zostały podzielone na 3 klasy ważności:





Klasa I: szpitale, remizy strażackie.
Klasa II: szkoły, centra handlowe.
Klasa III: inne budynki (np. biura).

Norma RPS2011 definiuje również 5 rodzajów podłoża (od S1 do S5):
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Poziome spektrum wg normy RPS2011 definiuje formuła, która opiera się na klasie budynku, rodzaju podłoża,
współczynniku tłumienia, przyspieszeniu oraz prędkości zależnych od wybranego obszaru.

R(T ) = I × S × μ × Amax × D(T )

Spektrum pionowe jest podobne do spektrum poziomego, za wyjątkiem tego, że wpływa na nie wskaźnik 2/3.
Jak w większości norm sejsmicznych, wartości obciążeń będą zależne od współczynnika zachowania (K), który
z kolei zależy od klasy budynku, parametru prędkości (U) oraz rodzaju stężenia.

Advance Design 2013 jest w stanie wyznaczyć równoważną siłę poprzeczną dla każdego kierunku (siła
ścinająca u dołu konstrukcji).
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Metoda „Capacity Design”
Æ

W przypadku analizy sejsmicznej użyta może zostać metoda „Capacity design”, której celem jest
zapewnienie zdolności do rozpraszania energii przy zachowaniu ciągliwej pracy konstrukcji, co w rezultacie
ma uchronić konstrukcję przed zjawiskami kruchego pękania lub przedwczesnego powstawiania
niestabilnych mechanizmów.

Æ

Metodę tą stosuje się w węzłach konstrukcji, a opiera się ona na wyznaczeniu dopuszczalnych momentów
oraz sił ścinających (uwzględniając rzeczywiste zbrojenie przekroju) na końcach poszczególnych
elementów liniowych.

Æ

Weryfikacja tą metodą („capacity design”) jest bardzo istotna dla obszarów o wysokiej aktywności
sejsmicznej, a w szczególności dla budynków stężonych ramowo:
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Teoria
Dopuszczalne momenty na belkach i słupach
Krótkie podsumowanie teorii: porównanie dopuszczalnych momentów na słupach z momentami występującymi
na belkach ma na celu niedopuszczenie do powstania pęknięć na pionowych elementach podpierających
(słupach).
Æ

Advance Design 2013 umożliwia przeprowadzenie analizy sejsmicznej wg norm: EN1998-1-1 (Eurokod 8)
oraz P100-1/2006 (norma rumuńska).

Æ

W pierwszej kolejności sprawdzane są słupy: zredukowana siła podłużna jest ograniczona przez
następujące wartości, zależnie od klasy ciągliwości:

gdzie:

-

organicznie znormalizowanej siły osiowej
powierzchnia słupa
wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie
maksymalna siła osiowa w słupach

Klasa
ciągliwości

P100/2006

DCM
DCH

n
Odniesienie EN 1998-1

Odniesienie

0.55

5.4.4.2.2.(1)

0.65

5.4.3.2.1(3)

0.4 ÷0.65

5.3.4.2.2.(1)

0.55

5.5.3.2.1(3)

Æ

W razie przekroczenia wartości dopuszczalnych Advance Design wyświetla komunikat o błędzie
sugerujący użytkownikowi zwiększenie przekroju zbrojenia.

Æ

Dopuszczalne momenty na belkach oraz słupach muszą spełniać następujący warunek (uwzględniając
wszystkie różne i możliwe orientacje):

gdzie :

- moment dopuszczalny na słupie
- wsp. częściowy zapasu wytrzymałości
- moment dopuszczalny na belkach

Klasa
ciągliwości
H

P100/2006

EN 1998-1

1.30

1.30

M

1.20

1.10 (§5.4.2.3(2))

Schematyczne przedstawienie momentów dla obu oddziaływań obciążeń sejsmicznych +/-
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Projektowanie belek ścinanych
Æ

Celem jest zapewnienie takiej pracy belek, aby ich zniszczenie nie nastąpiło na skutek ścinania, które
powoduje kruche pękanie.

Æ

Przy wyznaczeniu obliczeniowej siły ścinającej związanej z dopuszczalnymi, plastycznymi momentami na
belkach, wychodzimy od momentów na końcach elementów Md,b,i oraz Md,b,j odpowiadających powstaniu
przegubu plastycznego dla wszystkich kierunków sejsmicznych:
(5)
gdzie:
dopuszczalny moment na końcu “i” lub “j” o kierunku obrotu zgodnym z kierunkiem działania
oddziaływania sejsmicznego;
momenty obliczeniowe dla wyznaczenia siły ścinającej;
wsp. częściowy zapasu wytrzymałości uwzględniający odkształcenie plastyczne stali;
suma momentów na słupach, które schodzą się w jednym węźle;
suma momentów na belkach, które schodzą się w jednym węźle.
Klasa
ciągliwości
DCM
DCH

Æ

[belki]
P100/2006
1.0
1.2

Odniesienie
5.4.3.2.(1)
5.3.3.2.(1)

EN 1998-1
1.0
1.2

Odniesienie
5.4.2.2(3)
5.5.2.1(3)

Następnie obliczane są poprzeczne siły ścinające:
(6)
(7)
gdzie:
patrz relacja (5);
długość belki w świetle;
siła poprzeczna uzyskana z obliczeń MES kombinacji sejsmicznych;
moment zginający uzyskany z obliczeń MES kombinacji sejsmicznych;
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Projektowanie słupów ścinanych
Æ

Obliczeniowa siła ścinająca na słupach jest obliczana na podstawie momentów zginających na belkach:

oraz:

dopuszczalny moment na końcu “i” lub “j” o kierunku obrotu zgodnym z kierunkiem działania
obciążeń;
wsp. częściowy zapasu wytrzymałości uwzględniający odkształcenie plastyczne stali oraz
skrępowaniem betonu w strefie ściskanej przekroju;
suma momentów na słupach, które schodzą się w jednym węźle;
suma momentów na belkach, które schodzą się w jednym węźle.
Klasa
ciągliwości
DCM
DCH

Æ
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[słupy]
P100/2006
1.0
1.3 (przy podstawie
konstrukcji)
1.2 (dla pozostałych
kondygnacji)

Odniesienie
5.4.3.3.(1)

EN 1998-1
1.1

Odniesienie
5.4.2.3(3)

5.3.3.3.(3)

1.3

5.5.2.2(3)

Znak siły poprzecznej jest zależny od zwrotu momentów na końcu elementu.
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Proces globalny
Æ

Metoda “capacity design” będzie możliwa do zastosowania tylko wtedy, gdy użytkownik zdefiniował
odpowiednie systemy kondygnacji w modelu, zachowując przy tym zasadę tworzenia słupów wg
kondygnacji. W takim przypadku Advance Design będzie wstanie poprawnie wyznaczyć momenty
zginające na obu końcach elementów.

Æ

W przypadku, gdy program nie wykryje żadnych kondygnacji, a jednocześnie pozostałe warunki będą
spełnione, w linii komend zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia: “Nie wykryto systemów kondygnacji
niezbędnych dla analizy metodą „Capacity Design””.

Æ

W przypadku, gdy program nie wykryje żadnych kondygnacji, a jednocześnie pozostałe warunki będą
spełnione, w linii komend zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia: “Nie wykryto systemów kondygnacji
niezbędnych dla analizy metodą „Capacity Design””.

Æ

Metoda “capacity design” jest ograniczona do elementów betonowych. Aby włączyć obliczenia tą metodą
należy w menu “Hipotezy \ Wymiarowanie żelbetu” w oknie „Hipotezy obliczeniowe”, w zakładce
“Sekwencja obliczeń” zaznaczyć opcję „Metoda „Capacity design””.



[1]: opcja uaktywniająca analizę metodą “capacity design” => analizie przy użyciu tej metody zostaną
poddane wszystkie elementy, dla których wybrana została odpowiednia opcja w ich właściwościach.
[2]: opcja umożliwiająca przeprowadzenie dodatkowej iteracji obliczeń w celu oszacowania ilości zbrojenia
dla słupów zapewniającej spełnienie kryteriów weryfikacji metodą „capacity design”.


Æ

Weryfikacja metodą “capacity Design” jest wykonywana dla belek lub słupów, w których właściwościach
zaznaczono opcję „Metoda „Capacity design””:
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Æ

Belki dochodzące do słupa muszą być umieszczone w dwóch lokalnych płaszczyznach słupa.

Widok z góry
Æ

Metodę “capacity design” można zastosować wyłącznie po wykonaniu obliczeń MES oraz obliczeń
wymiarujących dla elementów żelbetowych.

Æ

Użytkownik uruchamia obliczenia MES.

Æ

W przypadku węzłów, w których schodzące się elementy nie posiadają zbrojenia rzeczywistego
(wymiarowanie belek wyłączone), Advance Design nie wykona obliczeń metodą „capacity design”.

Æ

W dowolnym czasie użytkownik może zdefiniować zbrojenie rzeczywiste dla belek i słupów i ponownie
uruchomić weryfikację metodą „capacity design” => jeżeli użytkownik zaznaczy słup i z menu „Analiza”
wybierze „Metoda „Capacity Design”” algorytm zostanie zastosowany tylko do wybranego elementu.

Æ

Po ukończeniu obliczeń, wyniki można przeglądać w formie graficznej na modelu CAD lub w formie
tekstowej za pomocą specjalnych raportów.

Raporty
W generatorze raportów dostępne są nowe tabele przeznaczone do prezentacji wyników analizy metodą
„capacity design”:
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Tabele zawierające wartości momentów zginających na belkach i słupach na podstawie analizy MES.
Tabele zawierające wartości dopuszczalnych momentów na belkach i słupach.
Tabele zawierające wartości obliczeniowe sił poprzecznych/ścinających na belkach i słupach.
Tabelę zawierającą wyniki weryfikacji metodą “capacity design” w poszczególnych węzłach.
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Pozostałe usprawnienia i poprawki
Wersja 2013 wprowadza szereg nowych narzędzi oraz poprawek mających na celu dostarczenie najlepszych,
dedykowanych narzędzi dla użytkownika końcowego.

Kompatybilność z Microsoft Windows 8
Programy pakietu Graitec Advance 2013 w tym Advance Design 2013 są kompatybilne z systemem
operacyjnym Microsoft Windows 8 ®:

Nowe ustawienia krajowe
Aby ułatwić definicję domyślnych parametrów aplikacji zależnych od kraju, do okna konfiguracji dodano nowe
pole wyboru lokalizacji:

Æ

Dla każdego kraju użytkownik może zdefiniować wartości domyślne dla: baz danych materiałów
i przekrojów, jednostek, ustawień ogólnych, języka oraz norm.
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Możliwość siatkowania obiektów w modelu opisowym
Czasami, w przypadku złożonych geometrii, wymagane jest „zasiatkowanie” obiektów już w modelu opisowym
MES. Taka funkcjonalność została wprowadzona w Advance Design 2013.




W pierwszej kolejności należy wybrać obiekty do siatkowania.
Następnie z menu “Zmiana \ CAD” należy wybrać opcję “Siatkuj element”.

Przykład: rozwiązanie przecięcia dwóch przekrojów rurowych (o różnych wymiarach) zamodelowane
elementami powierzchniowymi.
Kształty obu rur zostały utworzone poleceniem „wyciągnięcia” płaskiego przekroju:
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Aby zasiatkować przecięcie obu rur, użytkownik powinien wybrać elementy i użyć polecenia “Siatkuj
wybrane”. Następnie bardzo prosto można usunąć niepotrzebne elementy z wnętrza rur, aby ostatecznie
uzyskać rezultat jak poniżej:

Nowa opcja wyświetlania konstrukcji w formie odkształconej
Æ

Do okna ustawień wyświetlania wyników (ALT+Z) dodano nową opcję umożliwiającą automatyczne
dopasowanie wyświetlania konstrukcji w formie odkształconej w najlepszej możliwej skali:
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Eksport modelu z siatką ES do plików DO4
W Advance Design 2013 model z siatką elementów skończonych można wyeksportować do pliku DO4:

Poprawki
Æ

Rozwiązano problem z wyświetlaniem wskaźnika dopuszczalnego ugięcia dla normy EC3: wartości były
wyświetlane w kolorze czerwonym nawet, gdy były mniejsze od 100% (Ref #13758).

Æ

Rozwiązano problem wyświetlania zbyt dużych wskaźników wytężenia w oknie optymalizacji profili
(Ref #13736).

Æ

Problem zapisu widoków graficznych: niektóre parametry nie były zachowywane poprawnie
(Ref #13571).

Æ

Dostosowania interfejsu GUI nie były zachowywane przy zamykaniu programu (Ref #13761).

Æ

Poprawiono właściwości projektowe materiałów pochodzących z Advance Steel (Ref #11876).
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