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Witamy w Advance Design 2016
Advance Design 2016 jest jedną z części pakietu Graitec Advance suite, w skład którego wchodzą
również Advance CAD 2016 i Graitec BIM Connect 2016 (umożliwiający wymianę oraz synchronizację
danych z Autodesk Revit®).
GRAITEC Advance suite umożliwia współpracę z Autodesk Advance Steel 2016® i Autodesk Advance Concrete
2016® w celu dostarczenia rozwiązania BIM (Modelowania Informacji o Budynku), które automatyzuje proces
projektowania konstrukcji i tworzenia dokumentacji, począwszy od etapu przygotowania projektu, przez
obliczenia konstrukcji, optymalizację, do wymiarowania i tworzenia dokumentacji rysunkowej.

Advance Design 2016 zawiera 4 główne nowości:
 Nowe wstążki dla lepszego komfortu obsługi.
 Nowe możliwości w wymiarowaniu konstrukcji stalowych i żelbetowych: automatyczne sztywne
diafragmy, wymiarowanie żeber żelbetowych, imperfekcje globalne, nowe raporty z wymiarowania
stali itd.
 Ulepszenie połączenia z Revit Structure®, zapewniające wygodny i przejrzysty przepływ danych BIM.
 Nowe możliwości i ulepszenia w wymiarowaniu konstrukcji według norm kanadyjskich i amerykańskich.
Wersja 2016 przynosi również zestaw drobniejszych usprawnień, przygotowanych w odpowiedzi na zgłoszenia
otrzymywane spośród kilkutysięcznej społeczności użytkowników programu:
 Ulepszenie eksportu rezultatów graficznych do formatu DXF;
 Ulepszenie wyświetlania obciążenia zmiennego;
 Nowa konwencja znakowania dla sił \ reakcji podporowych
 Rozszerzenie zawartości pliku TXT o dane z siatki MES.
 Nowy niemiecki załącznik do normy EC8.
Advance Design 2016 jest nieocenionym narzędziem dla wszystkich twoich projektów.
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Nowe wstążki
Advance Design 2016 udostępnia nowy sposób obsługi programu poprzez wprowadzenie wstążek, zapewniając
tym samym dużo wygodniejszą pracę oraz przyśpieszenie dostępu do poleceń.
W lewej górnej części okna programu znajduje się konfigurowalny pasek szybkiego dostępu, który zapewnia
szybki i bezpośredni dostęp do głównych funkcji:
Pasek szybkiego dostępu z bezpośrednim
dostępem do głównych funkcji:"Nowy projekt",
"Otwórz", "Zapisz", "Zapisz jako", "Cofnij", "Ponów",
"Zamknij", itp.

Kliknij na ikonę

, aby rozwinąć menu aplikacji, zawierające wszystkie polecenia menu:

Poza paskiem szybkiego dostępu i ikoną z dostępem do poleceń z menu, Advance Design 2016 zawiera 8
różnych wstążek:
 Główna wstążka jest nazwana "Narzędzia podstawowe" i zawiera wszystkie podstawowe funkcje
niezbędne do budowy całego modelu: założenia projektu, geometria, obciążenia, funkcje CAD,
narzędzia do selekcji, ustawienia wyświetlania.
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Wstążka "Obiekty" zawiera polecenia takie jak generatory sklepienia i ścian wiatrowych, definicje
podpór i obciążeń według selekcji, tworzenie połączeń stalowych, cięcia przekroju, linie wymiarowe.



Wstążka "Widoki" w głównej mierze grupuje funkcje CAD, które mogą być stosowane w modelu:
tworzenie otworów, konwersja linii na elementy, podział ścian wiatrowych, łączenie elementów,
modyfikowanie osi lokalnych, przecięcia rur, kontrola poprawności.



Wstążka "Analiza" zawiera wszystkie polecenia związane z analizą modelu. Ta wstążka jest
automatycznie wyświetlana po utworzeniu modelu analitycznego.
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Wstążka "Wyniki" grupuje wszystkie funkcje do wyświetlania rezultatów. Zawartość tej wstążki zależy
od typu prowadzonych obliczeń: wyniki MES, wyniki obliczeń zbrojenia, wyniki wymiarowania stali,
wyniki wymiarowania drewna, itp.



Wstążka "Dokumenty" grupuje wszystkie komendy potrzebne do generowania raportów oraz do
zarządzania i tworzenia szablonów raportów:

Bezpośredni dostęp do istniejących szablonów
raportów
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Wstążka "BIM" grupuje wszystkie komendy umożliwiające współpracę z innymi aplikacjami za
pośrednictwem różnych formatów plików. Zawiera także funkcje do importu i eksportu bibliotek,
systemów, plików tekstowych, reakcji podporowych.



Wstążka "Zarządzaj" grupuje wszystkie komendy ustawień globalnych: różne założenia
(aplikacji, projektu, siatki...), zarządzanie jednostkami, materiałami i bazą przekrojów, odnośniki
do pomocy i witryny Graitec Advantage.
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Lokalizacja: Polskie załączniki krajowe do Eurokodu
Advance Design 2016 jest teraz lepiej dostosowany dla rynku polskiego, zarówno poprzez uaktualnienie języka,
jak również poprzez implementację polskich załączników krajowych do eurokodów:

Poza pełną obsługą języka w interfejsie użytkownika i w
raportach, zmiany obejmują wprowadzenie krajowych
załączników do następujących części eurokodu:
 PN-EN 1990:2004/NA:2010 – Podstawy
projektowania konstrukcji
 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 i PN-EN1991-14/NA:2010 - Obciążenie śniegiem i Obciążenie
wiatrem
 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Projektowanie
konstrukcji z betonu
 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Projektowanie
konstrukcji stalowych
 PN-EN 1995-1-1/NA:2010 – Projektowanie konstrukcji
drewnianych

PN-EN 1990:2004/NA:2010 – Podstawy projektowania konstrukcji
Mechanizm do tworzenia kombinacji normowych został dostosowany do reguł obowiązujących w Polsce:
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PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 – Obciążenia śniegiem
Generator obciążeń klimatycznych 3D został zaktualizowany zgodnie z zapisami z polskiego załącznika do
normy do obciążeń śniegiem:
 Nowa mapa Polski z wyborem stref klimatycznych i wartościami charakterystycznego obciążenia
śniegiem (Sk):
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Zgodnie z polskim załącznikiem krajowym, wyjątkowe obciążenie śniegiem gruntu wg §4.3(1) nie jest
uwzględniane.
Rozpatrywane są sytuacje obliczeniowe normalne A i wyjątkowe B2 (wg tablicy A.1 z załącznika A
normy).
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PN-EN 1991-1-4/NA:2010 – Obciążenia wiatrem
Generator obciążeń klimatycznych 3D został zaktualizowany zgodnie z polskim załącznikiem do normy do
obciążeń wiatrem:
 Advance Design 2016 zawiera nową mapę Polski do wyboru strefy obciążenia wiatrem:



Współczynnik kierunkowy wyznaczany jest wg załącznika zgodnie z wyborem stref i kierunku wiatru:
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Zgodnie z zaleceniami polskiego załącznika krajowego, współczynnik sezonowy
domyślna w AD), ale użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej wartości:



Cseason = 1 (wartość

Współczynniki chropowatości i ekspozycji terenu są definiowane według formuł związanych z
kategorią terenu, według poniższej tabeli:

Użytkownik potrzebuje jedynie wybrać
kategorię terenu i Advance Design
automatycznie zastosuje odpowiednie
formuły.
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Wysokość odniesienia dla ścian pionowych: wartość określana jest zgodnie z zaleceniem z załącznika.
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PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Projektowanie konstrukcji z betonu
Współczynniki częściowe dla materiałów są zdefiniowane wg polskiego załącznika krajowego, zgodnie z poniższą
tabelą:

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Projektowanie konstrukcji stalowych
 Krzywe zwichrzenia dla dwuteowników walcowanych oraz ich spawanych odpowiedników:
współczynniki równoważnego stałego momentu wyznaczane są przy użyciu tabeli B3.



Współczynniki interakcji dla elementów zginanych i ściskanych o stałym przekroju: obliczenia
prowadzone są według metody 2 (załącznik B).

PN-EN 1995-1-1/NA: 2010 – Projektowanie konstrukcji drewnianych
 W wymiarowaniu elementów drewnianych wg EC5 zostały uaktualnione wartości częściowych
współczynników materiałowych zgodnie z polskim aneksem krajowym do normy.
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Sztywna diafragma dla płyt
Advance Design 2016 jest w stanie zautomatyzować tworzenie sztywnej przepony w przypadku analizy
MES z obciążeniami poziomymi (bez względu na rodzaj obciążenia: użytkownika, klimatyczne, sejsmiczne, itp.).
Ta nowa funkcja może być użyta do każdego rodzaju podłogi lub płyty betonowej działającej jako sztywna
przepona dla obciążeń sejsmicznych, lub dla podłogi stalowej lub drewnianej, działającej jako sztywna przepona
dla obciążeń klimatycznych.

Hipotezy globalne
Początkowym założeniem tej nowej funkcjonalności jest utworzenie ściany wiatrowej (panelu/powierzchni
obciążenia), która będzie pracować jako sztywna membrana. Następnie zaczynając od tych już zdefiniowanych
paneli, Advance Design automatycznie tworzy odpowiednie membrany sztywne:
Advance Design generuje jedną
sztywną membranę dla każdego
panelu (ściany wiatrowej).

Podczas tworzenia ścian wiatrowych, na liście jej właściwości dostępna jest nowa opcja służąca do ustawienia
sztywnej membrany:
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[1] => Jeśli jest aktywowana opcja "Sztywna diafragma", podczas tworzenia modelu obliczeniowego
będzie nałożona membrana (płaski element powierzchniowy MES) z materiałem i grubością określoną
poniżej.
[2] => Jest również możliwość uaktywnienia opcji "Automatyczny ciężar własny" => w tym
przypadku ciężar własny przepony będzie obliczany automatycznie (zależnie od narzuconego
materiału i grubości) i zostanie przypisany jako płaskie obciążenie na obiekt ściany wiatrowej.
Również wszystkie obciążenia na ścianę wiatrową są przenoszone bezpośrednio na elementy
podpierające w zależności od ustawionego kierunku rozkładu obciążenia (zgodnie ze standardową
funkcjonalnością ścian wiatrowych).
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Modelowanie sztywnych diafragm
Na prostym przykładzie prześledźmy sposób definicji sztywnych diafragm i zachowanie konstrukcji:
 Weźmy pod uwagę prostą ramę z belkami i słupami żelbetowymi:



Utworzymy panele podłogi (przy użyciu obiektu ściana wiatrowa), określając przy tym kierunek
rozkładu obciążenia (w tym przykładzie - w obu prostopadłych kierunkach):

Na liście właściwości ściany wiatrowej
aktywujemy opcje "Sztywna
diafragma" i "Automatyczny ciężar
własny".
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Przykładamy obciążenie powierzchniowe 2.5 kN/m² jako obciążenie zmienne, natomiast nie
definiujemy żadnych dodatkowych obciążeń stałych (zostanie uwzględniony jedynie ciężar własny):



Po utworzeniu modelu obliczeniowego możemy zobaczyć membranę z siatką trójkątów łączących
wszystkie węzły z jej krawędzi:
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Przyłożone obciążenie powierzchniowe zostało przekazane jako obciążenie liniowe na belki
podpierające:



Możemy również zauważyć, że również ciężar własny membrany został przeniesiony na belki
podpierające jako równoważne obciążenia liniowe:
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Dzięki temu, że sztywna membrana jest tworzona jako element modelu konstrukcji, mamy możliwość
wyświetlenia rezultatów obliczeń MES, na przykład sił membranowych:

Dzięki tej nowej funkcji można szybciej obliczać modele bardzo dużych budynków, które jednocześnie
będą wymagać znacznie mniej obliczeń form własnych, aby osiągnąć minimalny procent masy
wzbudzonej określony w normach sejsmicznych.

18

Co nowego w Advance Design 2016

Wymiarowanie żeber żelbetowych
W przypadku płyt betonowych podpartych na belkach żelbetowych, Advance Design 2016 oferuje możliwość
automatycznego uwzględnienia ich współpracy podczas wymiarowania belki.

Szerokość efektywna półek ściskanych
Poniżej opisano sposób korzystania z nowej funkcji:
 Na liście właściwości elementów liniowych, w grupie parametrów do wymiarowania belek, dostępna
jest nowa pozycja "Projektowanie żeber":

Opcja jest dostępna tylko po aktywowaniu
obliczeń belek żelbetowych.



Z pola "Szerokość efektywna" można uzyskać dostęp okna dialogowego służącego do określania
części współpracującej płyty z lewej i prawej strony belki:

Parametry wyświetlane w tym oknie dialogowym są nazwane zgodnie z definicją w normie EC2 (§5.3.2.1):

Za pomocą tego okna dialogowego można
zdefiniować wymiary półek dla każdego przęsła
(w przypadku belek ciągłych) lub dla wszystkich
przęseł jednocześnie.
Po kliknięciu w polecenie do automatycznego
wyszukiwania
przęseł,
program
wykryje
wszystkie przęsła, dodając odpowiedni wpis w
tabeli.

19
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Proszę zauważyć, że szerokość półki można zdefiniować na dwa różne sposoby:
 Albo można wprowadzić wartości szerokości b1 i b2, a podczas obliczeń Advance Design
automatycznie obliczy wielkości efektywne beff,1 i beff,2 wg formuł z normy EC2:

Obliczone wartości można podejrzeć w oknie właściwości, po zakończeniu obliczeń.



Albo można narzucić wartości szerokości efektywnych beff,1 i beff,2.
Dodatkowo, o ile nie zostało to zdefiniowane, podczas obliczeń program wykryje grubość płyty
betonowej i przypisze odpowiednie wartości do parametrów z wysokością płyty po lewej i prawej
stronie belki.
Poza możliwością podejrzenia obliczonych wartości bezpośrednio w oknie właściwości elementu,
można je również znaleźć w raportach, w tabeli z wynikami zbrojenia dla elementów liniowych (jest
tam prezentowana całkowita szerokość efektywna beff przekroju teowego):
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Wyświetlanie rezultatów obliczeń MES i zbrojenia
Podczas obliczeń MES, a przed obliczeniami wymiarowania zbrojenia, konieczne jest wykonanie ważnej
czynności: w zależności od łącznej szerokości półek, musimy przenieść część sił wewnętrznych płyty do środka
ciężkości równoważnego przekroju T:
Płyta modelowana jako element
płaski

Środek ciężkości przekroju T

Środnik zamodelowany jako
element liniowy

Ze względu na mimośród, belka (element liniowy) otrzyma dodatkowe siły osiowe i mały moment zginający
pochodzący z analizy MES. Oprócz tych sił wewnętrznych musimy wziąć pod uwagę, że siła osiowa w
półkach(modelowanych jako element powierzchniowy) pomnożona przez odległość do środka ciężkości
przekroju T powoduje powstanie dodatkowego momentu zginającego w belce:
 Sumowana jest wartość siły ściskającej w płycie z szerokości efektywnej pokazanej na schemacie
powyżej. Następnie wypadkowa siły mnożona jest przez odległość między osią elementu
płaskiego i środkiem ciężkości przekroju T.
 Ponadto należy odjąć tak wyznaczoną siłę ściskającą i siłę rozciągającą w belce pochodzącą od
mimośrodu.
 Oprócz siły osiowej pochodzącej z płyty, przenoszony jest również moment zginający "Myy" z powłoki
do środka ciężkości przekroju teowego.
 Następnie wykonywane jest standardowe wymiarowanie zbrojenia z wykorzystaniem zestawu sił
wymiarujących żebro (My i Fx).
 Po obliczeniach mamy możliwość graficznego wyświetlenia wyznaczonych sił wewnętrznych (dla
żeber) wykorzystanych do obliczenia zbrojenia => po prostu wybierz "Siły wymiarujące" w panelu
wyników zbrojenia (ze wstążki z rezultatami) i wybierz siłę wewnętrzną do wyświetlenia:
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Imperfekcje globalne
Advance Design 2016 umożliwia uwzględnianie globalnych imperfekcji przechyłowych, zgodnie z punktem 5.3.2
normy PN-EN 1993-1-1.
Imperfekcje te mogą pojawić się na skutek braku pionowości w słupach:

Imperfekcje te są brane pod uwagę przez wprowadzenie dodatkowych równoważnych obciążeń poziomych
działających na końce słupów:

Te punktowe siły poziome mogą być wyznaczane jako ΦVEd, ponieważ są one przyjmowane jako część
ściskającej siły osiowej VEd występujcej w każdym słupie:
 VEd jest obliczeniową siłą ściskającą w słupie.
 Φ jest średnim obrotem na podporach dla kombinacji, którą bierzemy pod uwagę.

VEd1: obliczeniowa siła ściskająca w słupie 1
Uwaga:
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VEd2: obliczeniowa siła ściskająca w słupie 2

VEd oznacza siły ściskające. Dla danej kombinacji, jeśli w słupie występuje dodatnia wartość VEd
(rozciąganie), to nie zostanie wyznaczona zastępcza siła ΦVEd.
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Φ oblicza się według wzoru (5.5) normy EC3:

φ = φ 0α h α m

(5.5)

Każda płaszczyzna pionowa ma niezależnie wyznaczany parametr Φ .
Dla każdej płaszczyzny pionowej, współczynnik Φ zależy od liczby słupów (m) i wysokości konstrukcji (h):

φ = φ 0α h α m

φ0 = 1 / 200

αh =

2

h i 2 ≤α ≤1
h
3




α m = 0.51 +

1

m

W Advance Design nie ma możliwości automatycznego wykrycia płaszczyzn pionowych w każdym kierunku,
mając na uwadze, iż użytkownik może utworzyć dowolny model konstrukcji 3D. Dlatego w interfejsie
użytkownika zostały dodane dodatkowe pola do wprowadzenia współczynnika Φ dla każdego słupa w
kierunkach jego osi układu lokalnego.
Na liście właściwości elementów liniowych, w części z parametrami wymiarowania stali, pojawiły się nowe
pozycje:

Ważne uwagi na temat definicji współczynników Φ :
 Jak wcześniej wspomniano, wartości należy określić dla lokalnej osi z i y.
 Aby pomóc w definiowaniu wartości Φ, dostępne jest nowe okno dialogowe, w którym można
wprowadzić wymagane parametry. Po naciśnięciu przycisku "Oblicz" zobaczyć można wyznaczone
wartości Φ.
 Nowe pola z wartościami Φ są dostępne również w oknie szablonu dla wymiarowania stali, gdzie
można zdefiniować te wartości za jednym razem dla zestawu słupów.
Uwaga: Parametry globalnych imperfekcji przechyłowych dostępne są tylko dla elementów pionowych
(Advance Design nie wyświetli tych parametrów dla belek).
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Elementy pionowe są wykrywane automatycznie według tolerancji określonej w zaawansowanych opcjach CAD,
które dostępne są z poziomu okna ustawień wyświetlania (ALT+X):

Globalne imperfekcje przechyłowe generowane są w trakcie obliczeń (jest to proces iteracyjny):
 W oknie dialogowym z parametrami wymiarowania stali (otwieranym albo z menu "Hipotezy /
Wymiarowanie stali" albo z poziomu wstążki "Analiza"), na zakładce "Sekwencja obliczeń", należy
uaktywnić opcję "Globalne imperfekcje przechyłowe":
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Program uruchamia na początku obliczenia MES + wymiarowanie elementów stalowych, aby dla
każdego elementu wykryć decydującą kombinację. Następnie program generuje odpowiednie
przypadki obciążeń:

Jak widać na powyższym obrazku, Advance Design automatycznie generuje również dodatkowe siły
punktowe, które są wymagane aby zachować równowagę obciążeń i reakcji podporowych.
Wykorzystując nowo utworzone przypadki obciążeń dla globalnych imperfekcji przechyłowych,
Advance Design generuje również odpowiednie kombinacje:
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W generatorze raportów, można uzyskać dostęp do tabel zawierających współczynniki Φ i wartości sił
równoważnych dla każdego elementu i kombinacji (w części dotyczącej wyników wymiarowania
konstrukcji stalowej):

Jak widać, ten proces wymaga co najmniej dwóch iteracji: pierwszej by uzyskać informacje o decydujących
kombinacjach, dla której generowane są równoważne siły, oraz kolejnej z obliczeniami MES +
wymiarowanie stali.
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Poprawa przepływu danych BIM
Jednym z kluczowych celów dla GRAITEC jest dostarczenie funkcjonalnego i łatwego w użyciu rozwiązania BIM
przy wykorzystaniu GRAITEC Advance suite i Autodesk Revit Structure. Dwukierunkowe połączenie pomiędzy
Advance Design i Revit Structure® pozwala szybko przygotować projekt i utworzyć dokumentację rysunkową.
Aby umożliwić dwukierunkowe połączenie tych programów należy mieć zainstalowany komponent BIM
Connect, którego najnowszą wersję można pobrać z witryny GRAITEC:
http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp
Wraz z wersją 2016 programu Advance Design zostały wprowadzone następujące ulepszenia w komponencie
służącym do połączenia z Revit Structure®:
 Nowy mechanizm mapowania rodzin przekrojów;
 Ulepszona synchronizacja z modelem analitycznym w Revit Structure®;
 Umożliwienie importu ścian kołowych z Revit Structure® do Advance Design;
 Nowy mechanizm importu poziomów;
 Możliwość eksportu rezultatów MES z Advance Design do Revit Structure®.

Nowy proces mapowania dla rodzin programu Revit®
W tej wersji pojawił się nowy mechanizm mapowania przekrojów betonowych wykorzystywany podczas
wymiany danych między Advance Design i Revit Structure®:
 Podczas eksportu modelu z Revit Structure® do Advance Design w przypadku wystąpienia
nierozpoznanych przekrojów betonowych, pojawia się okno dialogowe służące do automatycznego
tworzenia odpowiedniego przekroju użytkownika w modelu Advance Design:
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Podczas eksportu modelu z Advance Design do Revit Structure, proces mapowania jest bardziej
złożony, ponieważ model w Revit musi zawierać wcześniej zdefiniowane w projekcie odpowiednie
rodziny profili wraz z wymaganymi typami. Jest to o tyle istotne, iż po optymalizacji modelu w
Advance Design często konieczna jest zmiana wymiarów przekrojów betonowych w modelu Revit.
Dotychczas automatyzację tego procesu można było przeprowadzić jedynie po wcześniejszym
przygotowaniu i wczytaniu wymaganych typów rodzin do modelu Revit.

W wersji 2016 komponentu BIM Connect, pojawiło się nowe okno dialogowe do konfiguracji automatycznego
mapowania parametrów przekrojów betonowych:

[1] Tu można wybrać przekrój dla
którego chcemy wykonać
mapowanie
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[3] Tu można dokonać
mapowania parametrów
przekroju

[2] Tu można wybrać plik
rodziny program Revit
wykorzystywany podczas
mapowania
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Synchronizacja z modelem analitycznym z programu Revit®
Wykorzystując dwa poniższe parametry (do uwzględniania modelu analitycznego w Revit i opcji do eksportu
elementów tylko z modelem analitycznym dostępnej w BIM Connect), można w łatwy sposób kontrolować
zakres eksportowanych elementów z Revit Structure do Advance Design:

Warto zanotować, że podczas przesyłania modelu uwzględniany jest nie tylko model geometryczny. Obejmuje
on bowiem również obciążenia i przypadki obciążeń wraz z kombinacjami, a także sam model analityczny.

Ulepszenie wymiany danych dla ścian kołowych
W poprzednich wersjach ściany kołowe nie były przesyłane z Revit Structure do Advance Design. W wersji
obecnej jest to już możliwe:
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Importowanie poziomów z programu Revit Structure® do Advance Design
W celu zachowania takiej samej organizacji danych, w trakcie importu modelu do nowej wersji Advance Design
przekazywane są informacje o poziomach zdefiniowanych w Revit Structure:

To ulepszenie znacznie ułatwia weryfikację i zarządzanie przesłanego modelu.
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Eksport rezultatów MES
Nowa opcja dostępna w oknie konfiguracji programu Advance Design 2016, umożliwia aktywację eksportu
rezultatów obliczeń MES do Revit Structure®. Dzięki temu w programie Revit mamy możliwość
przeglądania i wyników obliczeń oraz możliwość dalszego ich wykorzystania:

Wystarczy że aktywowana zostanie opcja do eksportu sił prętowych w węzłach i zapiszemy model w formacie
GTCx.
Następnie po wczytaniu pliku do Revit Structure, wystarczy aktywować opcję do zarzadzania rezultatami:
w tym oknie można zobaczyć pakiet danych z wynikami zaimportowanymi z Advance Design!
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Przy użyciu narzędzia do przeglądania rezultatów programu Revit można wyświetlić rezultaty obliczeń
bezpośrednio w modelu:

Ważna uwaga:
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Aby zaimportować rezultaty MES z Advance Design do Revit Structure, nazwy przypadków obciążeń
w obu programach muszą być takie same:
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Różne funkcje
Nowa konwencja znakowania dla sił \ reakcji podporowych
We wcześniejszych wersjach programu Advance Design istniała możliwość wyświetlenia rezultatów w formie sił
działających na podpory, a nie reakcji podporowych.
W wersji 2016 w oknie konfiguracji programu Advance Design (na zakładce „Rezultaty) pojawiła się nowa opcja
do uwzględnienia reakcji na podporach.

Ważne!

Jeśli opcja ta zostanie zmodyfikowana w przeliczonym modelu, program zapyta o potwierdzenie
zmiany tego ustawienia, ponieważ wymagane będzie ponowne przeprowadzenie obliczeń
konstrukcji!
Oczywiście zmiana tej opcji jeszcze na nieprzeliczonym modelu nie wymusza przeprowadzenia
obliczeń.
Opcja ta ma wpływ na wszystkie wyniki dla podpór, w tym na wykresy i tabele z rezultatami.
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Siły na
podporach

Reakcje na
podporach
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Możliwość wprowadzania współrzędnych z użyciem symbolu ","
Od wersji 2016 programu Advance Design, można używać symbolu przecinka do rozdzielania współrzędnych wektora.
Należy przy tym wspomnieć o kilku rzeczach, które powinny być brane pod uwagę przy każdym użyciu tej nowej funkcji.
Symbol dziesiętny jest teraz zależny od ustawień lokalizacji. Dokładniej:
 Jeśli w ustawieniach lokalnych systemu operacyjnego znak "." stosowany jest jako separator
dziesiętny (np. w krajach takich jak Wielka Brytania), wówczas zaleca się użycie "." do oddzielenia
części całkowitej od części ułamkowej wszystkich współrzędnych; w tej sytuacji należy oddzielić
współrzędne wektora przy użyciu ",". Wówczas przy wprowadzaniu wektorów należy użyć formatu
pokazanego w poniższym przykładzie: 3.5, 2.7, 1.6
 Jeśli w ustawieniach lokalnych systemu operacyjnego znak "," stosowany jest jako separator
dziesiętny (np. w krajach takich jak Rumunia), wówczas zaleca się użycie "," do oddzielenia części
całkowitej od części ułamkowej wszystkich współrzędnych; w tej sytuacji należy oddzielić współrzędne
wektora przy użyciu " " (spacja). Wówczas przy wprowadzaniu wektorów należy użyć formatu
pokazanego w poniższym przykładzie: 3,5 2,7 1,6
 Niezależnie od tego jaki znak jest ustawiony jako separator dziesiętny ("," lub "."), do rozdzielania
współrzędnych wektora można użyć ";". Poprawny jest zatem wektor:3.5; 2.7; 1.6 (jeśli "." jest symbolem
dziesiętnym), ale również poprawny jest zapis 3,5; 2,7; 1,6 (jeśli "," jest symbolem dziesiętnym).
Jeśli przecinek "," jest ustawiony jako symbol dziesiętny, to do rozdzielenia części dziesiętnej od całkowitej
można również użyć symbolu kropki ".". Powodem tego jest fakt, iż oba znaki są w praktyce często używane
zamiennie. Jednak nie działa to w sytuacji odwrotnej. Dokładniej, gdy kropka "." ustawiona jest jako symbol
dziesiętny, nie można użyć przecinka "," do oddzielenia części całkowitej od części ułamkowej, bowiem jest on
wykorzystywany w takiej sytuacji do rozdzielania współrzędnych wektora.

Inne ulepszenia i poprawki
Ogólne



Nowy skrót klawiaturowy dla polecenia "Orbita": Polecenie do obrotu wokół modelu można teraz
uaktywnić za pomocą skrótu "Shift + środkowy przycisk myszy" (#16571).

Post-processing



Poprawki związane z parametrami Offsetu: Offset zdefiniowany na elemencie liniowym nie był
właściwie uwzględniany przy prezentowaniu obciążeń liniowych (#16492).



Poprawa znakowania dla naprężeń: Naprężenie powodowane momentem Mz wyświetlane było ze złym
znakiem, czyli naprężenia ściskające prezentowane były jako rozciągające (i na odwrót) (#16450).

Import / Eksport



Poprawa eksportu dla kątowników niesymetrycznych: Podczas
niesymetryczne były zamieniane na kątowniki symetryczne (#16624).

eksportu

kątowniki
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Eurokod 1



Łatwiejsza definicja akumulacji śniegu: Precyzja jednostki wyświetlania (ustalana w oknie
jednostek projektu) dla akumulacji śniegu - liczby wyświetlanej we właściwościach obciążenia - jest
obecnie regulowana przez ustawienie rodzaju jej jednostki jako "Bezwym." (#15924).

Eurokod 2
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Nowa wielkość w wynikach dla żelbetu: Na liście rozwijanej wyników dla elementów
powierzchniowych dostępna jest teraz również wartość siły ścinającej Vu (#15480).
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Poprawa dla zbrojenie szczegółowego belki: Górne zbrojenie teoretyczne mogło nie być
wyświetlane na wykresie (#16667).



Ulepszenia na rysunku zbrojenia słupów: Jeśli do słupa dołączony jest kolejny słup, będzie on
również wyświetlony na rysunku wraz z odpowiednimi prętami startowymi (#16644).

Eurokod 3




Kosmetyczne zmiany w wyglądzie dokumentacji: Wzór (6,41), używany do dwukierunkowego
zginania, jest teraz wyświetlany zgodnie z zapisem w normie EN1993-1-1 (#16611).
Dodatkowe informacje w definicji globalnych imperfekcji przechyłowych: okno, w którym
użytkownik może ustawiać współczynniki Φ w każdym kierunku lokalnym, pokazuje teraz
informacje o kierunkach dużej i małej bezwładności, ułatwiając zorientowanie się dla którego kierunku
definiowane są parametry (#16609).

Eurokod 5



Zmiany w wyglądzie dokumentacji: Wartości smukłości (λy i λz) prezentowane w arkuszu rezultatów
mogły być niepoprawne dla niektórych profili (#16572).
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Lepsze zarządzanie wynikami wyboczenia: Jeśli nie włączono weryfikacji wyboczenia i zwichrzenia,
rezultaty dla tych analiz nie są teraz wyświetlane (#16281)

NTC2008



Zmiany w wyglądzie dokumentacji: Obciążenia stałe (nie konstrukcyjne) są prezentowane z odpowiednimi
współczynnikami częściowymi, zgodnie z definicją w tabeli 2.6.1 z normy NTC2008 (#16440).

AISC
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Lepsze zarządzanie więzami: Więzy pośrednie definiowane w parametrach zwichrzeniowych belek
stalowych są teraz uwzględniane prawidłowo (#15970).
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Nowe funkcje z AD2015 SP1 i SP2
Rozwój programu Advance Design jest ciągły i klienci z aktywną subskrypcją otrzymują uaktualnienia programu
przez cały rok w formie pakietów "service pack" i poprawek "hotfix".
Wszystkie uaktualnienia i poprawki są dostępne do pobrania na witrynie Graitec:
http://www.graitec.com/en/login.asp

Oznacza to, że Advance Design 2016 zawiera również zmiany wprowadzone w dwóch pakietach "service
pack" do wersji 2015. Dlatego też poniżej zostały zaprezentowane główne modyfikacje i nowe funkcje
wprowadzone w Advance Design 2015 SP1 i SP2.
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Nowy system tworzenia kopii zapasowych (AD2015 SP1)
ADVANCE Design 2015 z dodatkiem SP1 pozwala użytkownikowi decydować, czy program ma automatycznie
tworzyć kopie zapasowe bieżącego modelu.

Jeśli opcja jest włączona, kopia zapasowa pliku ("BAK(20xx-xx-xx).adb") jest tworzona za każdym razem, gdy
użytkownik zapisuje plik lub zamyka aplikację.
Przechowywanych jest 'n' ostatnich plików (n jest parametrem podanym w oknie dialogowym Opcje Aplikacja).
Pliki kopii zapasowej znajdują się w folderze Dane / Odzyskiwanie dla bieżącego projektu:

Nowe wyniki zbrojenia (AD2015 SP1)
Nowe opcje prezentacji rezultatów dla elementów powierzchniowych, znajdujące się w pasku narzędzi dla
Wyników Żelbetu, umożliwiają użytkownikowi łatwą identyfikację obszarów, w których zbrojenie rzeczywiste
nie spełnia warunków wymaganego zbrojenia:
 ∆Axi pokazuje różnicę pomiędzy Axteoretyczne i Axrzeczywiste w warstwie dolnej
 ∆Ayi pokazuje różnicę pomiędzy Ayteoretyczne i Ayrzeczywiste w warstwie dolnej
 ∆Axs pokazuje różnicę pomiędzy Axteoretyczne i Axrzeczywiste w warstwie górnej
 ∆Ays pokazuje różnicę pomiędzy Ayteoretyczne i Ayrzeczywiste w warstwie górnej
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W tych obszarach użytkownik może zdecydować, czy lokalnie zwiększyć zbrojenie rzeczywiste; może to zrobić
dodając siatki lub pręty zbrojeniowe w wybranej strefie:

Ulepszone połączenie z ARCHE Building Structure (AD2015 SP1)
W menu eksportu programu ARCHE znajduje się teraz pozycja "Advance Design":

Nowe okno udostępnia parametry eksportu (rozmiar siatki, warunki brzegowe...) i umożliwia automatyczne
uruchomienie Advance Design zaraz po eksporcie do pliku GTCx:
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Modele pochodzące z programu ARCHE mogą być także importowane z poziomu Advance Design (poprzez
polecenie z menu Plik - Importuj - ARCHE):

Podczas importowania modelu, w AD2016 tworzony jest system dla każdej kondygnacji:

Elementy nie są już zebrane w podsystemy. Zamiast tego, posiadają one odpowiednie nazwy (w zależności od
ich typu: belki, słupy, płyty, itp.) z odpowiednim identyfikatorem z modelu ARCHE:
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Rodziny parametrów zdefiniowane w modelu ARCHE są eksportowane jako szablony projektu w Advance
Design:

Ulepszone połączenie z modułami ARCHE (AD2015 SP1)
Advance Design 2015 SP1 udostępnia łatwiejsze połączenie z modułami do liczenia zbrojenia: ARCHE Belka,
ARCHE Słup, ARCHE Stopa i ARCHE Ściana.
Po pierwsze, jeśli wyeksportowany element ma aktywowany parametr "Poziom", nazwa poziomu będzie
pokazywana na rysunku w ARCHE.
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Logo ustawione w Advance Design jest automatycznie wyświetlane na rysunkach zbrojenia w ARCHE.

Jeśli eksportowana belka ma aktywny parametr "Zginanie proste", siła osiowa nie jest uwzględniana podczas
eksportu.

Jeśli eksportowana belka jest podparta przez ściany, informacja o tym jest przekazywana do ARCHE:

Belki ciągłe przekazywane z Advance Design do ARCHE Belka nie mają ustawionego parametru "Bez
redystrybucji" jeśli nie był on również ustawiony w Advance Design:
44
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Obwiednia przypadków obciążeń zdefiniowana w modelu Advance Design może być teraz eksportowana do
ARCHE Belki:
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Wyświetlanie obciążenia zmiennego (AD2015 SP1 i SP2)
 Przed pojawieniem się wersji Advance Design 2015 SP1, opis zmiennego obciążenia

powierzchniowego zawierał wartość obciążenia jednorodnego i współczynniki modyfikujące, co
sprawiało trudności w interpretacji:



W Advance Design 2015 SP1 użytkownik miał możliwość wyświetlenia wartości obciążenia w każdym
wierzchołku:

Ten sposób wyświetlania jest
znacznie łatwiejszy do interpretacji,
jednak bywa niewygodny przy dużej
ilości wierzchołków.
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W Advance Design 2015 SP2 sposób wyświetlania został zoptymalizowany, aby pokazywać tylko
istotne wartości (bez zbędnego powielania identycznych wartości):
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Eksport rysunków i rezultatów do formatu DXF (AD2015 SP1)
ADVANCE Design 2015 z dodatkiem SP1 umożliwia teraz tworzenie plików DXF z:
 rysunków zbrojenia
 widoków tworzonych przy prezentacji rezultatów.
Pliki DXF mogą być tworzone automatycznie z rysunków zbrojenia, jeśli tylko użytkownik aktywuje nową opcję
w założeniach wymiarowania żelbetu:

Rysunki zbrojenia mogą być również tworzone na żądanie w oknie dialogowym Zbrojenie dla wybranej belki lub
słupa, za pomocą nowej ikony DXF:

Pliki DXF są zapisywane w folderze Dokumenty dla bieżącego projektu.
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Każdy element zbrojenia (pręty dolne, pręty górne, pręty poprzeczne...), jak i zestawienia zbrojenia, są
przypisane do odpowiedniej warstwy.

Pliki DXF mogą być również tworzone z widoków generowanych przy prezentacji rezultatów.
Najpierw, użytkownik musi zapisać widok graficzny, zawierający wyniki wyświetlane jako:
 Kolory dla elementów liniowych;
 Izolinie dla elementów płaskich.
Eksport DXF jest dostępny przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w odpowiedni element znajdujący
się w oknie Pilot.

W utworzonym pliku DXF, model i wyniki będą znajdować się na osobnych warstwach.
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Możliwy jest jednoczesny eksport kilku widoków z rezultatami.

W tym przypadku tworzony jest tylko jeden plik DXF; jego nazwa jest zgodna z nazwą widoku wybranego do
eksportu:
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Ulepszenia eksportu rezultatów do formatu DXF (AD2015 SP2)
Advance Design 2015 SP1 umożliwił tworzenie plików DXF z:
 rysunków zbrojenia;
 widoków z rezultatami w formie graficznej.
SP2 do Advance Design 2015 dodał również możliwość eksportu do DXF widoków z rezultatami wyświetlanymi
jako "wartości" lub "wartości w siatce":

Advance Design 2015 SP2 dodał również możliwość eksportu wyników wyświetlanych jako "wartości" lub
"wartości na siatce" do widoku DXF:

W dodatku SP2 umożliwiono również
eksport
wyników
z
elementów
liniowych, gdy tryb wyświetlania
wyników
skonfigurowano
na
"wartości".
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Ulepszenie eksportu do pliku w formacie TXT (AD2015 SP2)
Advance Design 2015 SP2 przynosi szereg usprawnień w zakresie eksportu do formatu tekstowego. Te
ulepszenia są wprowadzone w nowej wersji pliku TXT => wersja 2015, dostępnej w oknie dialogowym "Plik \
Eksport \ Plik tekstowy":

Najistotniejsze ulepszenia:
 Plik TXT zawiera teraz numery węzłów w opisie definicji elementów liniowych i powierzchniowych.




Plik TXT 2015 jest teraz dostępny w języku francuskim lub w języku angielskim w zależności od
ustawień języka.
Punkty geometryczne z modelu opisowego są teraz eksportowane jako węzły o zerowych stopniach
swobody:
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Poprawa problemu związanego z warunkami brzegowymi elementów liniowych => dla elementu
z różną definicją zwolnień na obu końcach program eksportował parametry tylko dla pierwszego
końca.

Eksport modelu z siatką elementów skończonych został również usprawniony w zakresie przypisania
warunków brzegowych do siatki.



Plik TXT zawiera teraz również opis zdefiniowanych systemów:



Plik TXT zawiera również nową sekcję z opisem offsetów zdefiniowanych dla elementów liniowych
(z wartościami liczbowymi w obu osiach układu lokalnego):



Pojawiła się również nowa sekcja z założeniami do definicji ciężaru własnego:

Sekcja ta będzie zawierać informacje dla każdego z systemów, jeśli ciężar własny nie jest wygenerowany dla
całego modelu.
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Nowy raport z wynikami wymiarowania stali (AD2015 SP2)
Advance Design 2015 SP2 zawiera ulepszone i nowe rodzaje tabel z wynikami wymiarowania elementów
stalowych:
 Użytkownik może teraz wyświetlać nazwy elementów w tabelach:



Nowa tabela z długościami wyboczeniowymi i zwichrzeniowymi:



Nowa tabela z rezultatami ugięć:



Nowa tabela z wynikami weryfikacji ogniowej:

Większość z tych tabel można konfigurować z wykorzystaniem szablonów projektu:
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Advance Design 2015 SP2 zawiera zestaw przygotowanych szablonów projektowych dla wybranych krajów.
Dostęp do plików .xml z ich definicją możliwy jest z poziomu okna do definicji szablonów projektowych:

W plikach .xml można zapisać szablony wymiarowania dla typowych elementów konstrukcji (słupy, belki,
płatwie, stężenia itp.). Zawierają one odpowiednio ustawione parametry do wymiarowania (na przykład
współczynniki długości wyboczeniowych, graniczne przemieszczenia, itd.).
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SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI
Tak jak poprzednie wersje programu, Advance Design 2016 był poddany weryfikacji przy wykorzystaniu testów
automatycznych.
Na ten proces składa się 606 automatycznych testów, które szczegółowo weryfikują wyniki obliczeń i zachowanie
wszystkich kluczowych składników programu.
Poniżej zbiorczy raport sprawdzania poprawności:

Pełna dokumentacja z testów automatycznych zawierająca ich opis dostępna jest na witrynie Graitec Advantage
w dziale „Downloads\ Documentation\ Advance Design”.
Uwaga: Numer referencyjny [xxxx] odnosi się do indeksu wewnętrznej bazy danych GRAITEC.
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