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Vítejte v Advance Design 2018
Advance Design byl speciálně vyvinut pro profesionály, vyžadující vynikající řešení pro statické výpočty a
navrhování železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, dle nejnovějších verzích Eurokódů (EC0,
EC1, EC2, EC3, EC5 a EC8), severoamerické (ACI / AISC) kódy a kanadské (A23.3, S16).
GRAITEC se neustále snaží se svým softwarovým řešením dosáhnout prvotřídního pokroku díky inovativním
řešením. Ani produktová řada 2018 není v tomto směru žádnou výjimkou a opět prokazuje, že je špičkou ve
svém oboru, pokud jde o poskytování nejvyšší úrovně služeb celosvětově v oblastech výstavby, AEC a
softwaru pro navrhování budov.

Verze Advance Design 2018 je obohacena o spoustou nových funkcí přinášející významné benefity pro své
uživatele:



Advance Design 2018 se stává čím dál více mezinárodní systém MKP, včetně zbrusu nového 3D
klimatického generátoru zatížení podle amerického normy ASCE 7-10, upravené kanadské normy dle
nejnovější NBC2015 a slovenského národního dodatek pro Eurokod.



Kvůli inteligentnějšímu a produktivnějšímu BIM workflow byly zavedeny nové "Návrhové skupiny",
propojené s BIM Designers a Revitem®.



Několik vylepšení se týká teké odvětví ocelových konstrukcí:
− Trapézové plechy
− Lokální imperfekce (rozšíření stávající funkčnosti globálních imperfekcí) s analýzou 2. řadu
− Ocelové prvky s proměnným průřezem
− Nové přípoje používající úhelníky či styčníkové plechy
− Zbrusu nový "Advance Design Connection", dokáže navrhnout jakýkoliv druh 3D připoje pomocí
nové metody zvané Component Based Finite Element Model (CBFEM).

Advance Design 2018 je neocenitelný nástroj pro všechny vaše projekty.
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Novinky
Klimatické zatížení podle ASCE 7-10
Advance Design 2018 je nyní schopen uspokojit požadavky ASCE 7-10 (minimální návrhové zatížení pro
budovy a jiné stavby, ASCE/SEI 7-10) pro zatížení větrem a sněhem.

Klimatické zatížení-Sníh
Generátor klimatických zatížení ve verzi Advance Design 2018 splňuje požadavky ASCE 7-10 pro případy
zatížení sněhem.

Nové parametry jsou k dispozici v aktualizovaném seznamu vlastností ASCE 7-10 rodiny zatížení sněhem:
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Hodnotu základního sněhového zatížení lze zadat ručně nebo automaticky podle vybraného regionu (pomocí
interaktivní mapy nebo výběrem ze seznamu) a nadmořské výšky.
Zatěžovací stavy pro sníh jsou v Advance Design automaticky vytvářeny po spuštění automatického genrování
sněhového zatížení. Podle tvaru střechy jsou použity různých typy zatížení:








Sněhové zatížení pro ploché střechy: pf
Minimální zatížení střechy sněhem: pm
Zatížení déšť na sněhu, pr
Sněhové zatížení pro šikmou střechu, ps
Nevyvážené sněhové zatížení, pub
Sněhové návěje na nižší střeše, pd

Odpovídající případy sněhových zatížení pro následující typy střech jsou v souladu s ASCE 7-10:
Ploché střechy / střechy s jedním sklonem



Zatěžovací stav normální (vyvážený) sníh
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Sedlové střechy




Zatěžovací stav normální (vyvážený) sníh
Zatěžovací stav pro sníh s větrem (nevyvážený sníh)

Nižší střechy / přilehlé konstrukce
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Zatěžovací stav sníh s větrem (sněhová návěj)
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Klimatické zatížení – Vítr
Generátor klimatických zatížení v Advance Design 2018 nyní splňuje požadavky ASCE 7-10 týkající se
zatěžovacích stavů větrem.
Návrhový tlak větru pro systém odolávající sílám větru (MWFRS) je v Advance Design 2018 založen na
výsledcích obálkového (envelope) postupu pro nízkopodlažní budovy, podle kapitoly 28 z ASCE 7-10. Obálkový
postup je použitelný pro standardní nízkopodlažní budovy se střední výškou střechy (h) menší nebo rovnou 60ti
stopám (18 m) a zároveň střední výška střechy (h) nepřesahuje nejmenší horizontální rozměr budovy.
Zatěžovací stavy a zatížení větrem jsou automaticky vytvořeny podle nastavení v dialogovém okně Vlastnosti
pro rodiny zatížení větrem.
Nové parametry jsou k dispozici v aktualizovaném seznamu vlastností pro zatížení větrem dle ASCE 7-10:
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Po spuštění generování automatického zátížení větrem budou vytvořeny příslušné zatěžovací stavy pomocí
rovinných zatěžovacích panelů a vnitřích/vnějších koeficientů tlaku.
Součinitel vnějšího tlaku (GCpf) se automaticky vypočítají podle ASCE 7-10, sekce 26.11:
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Trapézové plechy
Advance Design 2018 zavádí nový rovinný prvek pro modelování stropů a střech: Trapézové plechy.
Pro modelování chování ocelových trapézových plechů, Advance Design 2018 obsahuje knihovnu ocelových
profilů s šimými, obdélníkovými drážkami vhodné pro střechy, lehké podlahy a spřažené stropní desky (s
železobetonové desky). Implementovaná knihovna obsahuje profily odpovídající knihovně, která je k dispozici v
Advance Design America (Canam profily).

Knihovna trapézových plechů
Všechny vlastnosti trapézových plechů jsou k dispozici v okně Vlastností. Smyková tuhost a smyková únosnost
trapézového plechu závisí na tloušťce, tvaru a spojovacích prostředcích.
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Analitické zprávy zvýrazní smykové síly na okraji desky a na konkrétních řezech a porovná je s kapacitou prvků.

Generátor zpráv pro trapézové plechy

Zpráva s výsledky pro trapézové plechy

Imperfekce a výpočet 2. řádu
Vliv globálních imperfekcí pro analýzu ocelových konstrukcí byl zaveden již v Advance Design 2017. Advance
Design 2018 jde hlouběji v rámci kapitoly 5.3 – Imperfekce z EN 1993-1-1 a představuje lokální imperfekce
pro svislé sloupy. Navíc jsou účinky deformované geometrie konstrukce uvažovány pomocí nelineární analýzy
(Analýza 2. řádu).
Nyní může uživatel zadat, kromě parametrů globální imperfekce, směr ve kterém jsou uvažovány lokální
imperfekce (lokální y nebo z).
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Tyto imperfekce navíc počítají se vzpěrem v ohybu, který by se u sloupů mohl objevit. Přidají se do modelu
vložením lineárního zatížení a zatížení pomocí 2 bodů:

Po definování imperfekcí ve vlastnostech prvku, vezme analýza v úvahu imperfekce, pokud jsou zapnuty v
předpokladech výpočtu pro ocel. Uživatel může provádět analýzy pro následující:







Pouze vliv globálních imperfekcí;
Pouze vliv lokálních imperfekcí;
Vliv globálních imperfekcí + lokálních imperfekcí;
Vliv globální imperfekcí + Nelineární analýza;
Vliv globálních imperfekcí + Lokálních imprefekcí + Nelineární analýza.
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Když je kontrolována stabilita jednotlivých prvků, včetně vlivu globálních imprefekcí a Nelineární analýzy,
vzpěrnou délku lze uvažovat jako rovnou systémové délce nebo ji zanedbat.

Uvažování globálních imperfekcí a provedení analýzy 2. řádu obvykle umožňuje použití vzpěrné délky sloupu
rovnající se délce prvku.
Uvažování globálních imperfekcí současně s lokálními impefekcemi a analýou 2. řádu umožňuje zanedbání
vzpěrné délky sloupu.
V souladu s předpoklady generuje Advance Design také nové zatěžovací stavy a kombinace (viditelné v
Navigátoru):

Globální imperfekce

Lokální imperfekce

Kombinace zahrnující globální i lokální imperfekce:

Globální imperfekce
Lokální imperfekce
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Kombinace zahrnující globální imperfekce a lokální imperfekce lze počítat analýzou 2. řádu.

Samozřejmě tyto kombinace zahrnující globální imperfekce i lokální imperfekce a výpočet analýzy 2. řádu bude
používat EC3 steel design engine.
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Vstupní údaje a výsledky mohou být použity ve zprávě:

Síly lokálních imperfekcí dle EC3

Komb

Sloup

VEd (kN)

e0(y)

e0(z)

Fz
(kN/ml)

Fy
(kN/ml)

2

-2.75

1/300

1/250

-0.0092

-0.0110

116
27

-2.78

1/300

1/250

-0.0093

-0.0111

1

-2.72

1/300

1/250

-0.0091

-0.0109

26

-2.77

1/300

1/250

-0.0092

-0.0111

26

-7.21

1/300

1/250

-0.0240

-0.0288

27

-7.14

1/300

1/250

-0.0238

-0.0286

1

-7.21

1/300

1/250

-0.0240

-0.0288

2

-7.13

1/300

1/250

-0.0238

-0.0285

117

118

119
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Integrace Advance BIM Designers v prostředí Advance Design
Návrhové skupiny
Stavební inženýři se často musí vypořádat s velkými projekty, kde je třeba vypočítat a vyztužit stovky
konstrukčních prvků. V těchto situacích, aby se proces lehce zjednodušil pro projektanta i z hlediska nastavení
výkazu výztuže, jsou prvky nastaveny se stejnými vlastnostmi řezů, jako součást skupiny.
Při výpočtu bere v úvahu zatížení všech prvků ve skupině, tím je získán každý jednotlivý armovací koš a
umístěn do bednění. Tím je možné pracovat s ménším množstvím délek prutů výztuže a jejich tvarů.
Toho je možné dosáhnout užitím konceptu "Návrhová skupina" při procesu návrhu v modulech pro železobeton
v BIM Designers, které pracují na platformě Autodesk Revit nebo Advance Design.

Cíle:





Jednoduchá správa sloupů / základy a jejich skupinové výztužování, které ušetří spoustu času při
aktualizaci projektového modelu.
Vytvoření identických 3D armovacích košů pro všechny seskupené prvky (jednotný výkres, ale výkaz
výztužepro všechny prvky ve skupině).
Definování stejné geometrie nebo materiálu pro všechny prvky ve skupině, přesněji řečeno, mají
možnost přiřadit stejné parametry pro vybrané prvky;
Zjišťování teoretické obálky vyztužení pro skupinu prvků a generování armovacího koše.

Návrhová skupina prvků se vytvoří pomocí Systémů v Navigátoru Advance Design, pokrývá současné výhody
chování systémů: přetažení myší, výběr celé skupiny, skrytí, izolování, atd.

Pracovní postup
Skupiny lze vytvořit pomocí Navigátoru nebo Pásu karet:
 Navigátor > Vytvořit Návrhovou skupinu: automaticky vytvoří návrhovou skupinu v zadané
systémové cestě.
 Pásy karet > Návrhová skupina: automaticky vytvoří návrhovou skupinu v kořenovém adresáři
(Konstrukce).

Skupina je vytvořena přidáním prvků do systému
návrhové skupiny (přidání komponentů do skupiny lze
provést přetažením prvků ze systému do systému
návrhové skupiny nebo jejich přidáním z možnosti ve
vlastnostech Návrhové skupiny). BIM Designers
vlastnosti a předpoklady jsou dány dle Hlavního
prvku.
Po výpočtu MKP při otevření skupiny v BIM Designers
označuje parametr počet identických prvků vre
skupině. Ve výkazu je brán tento parametr v úvahu pro
celkové množství výztuže.
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Generování výkresu:
1.

Množství je aktualizováno pro celkový počet identických prvků ve skupině.

2.

Výkaz výztuže je také aktualizován.
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Ohýbání výztuže
Do dialogu nastavení výkresu byla přidána nová sekce: Rozkreslení výztuže.Dialog nabízí možnost
přizpůsobení rozkreslení výztuže, nastavení měření a poznámky.

Po provedení potřebných nastavení se všemi požadovanými informacemi se výkresy odpovídajícím způsobem
aktualizují:



Znázornění rozkreslení výztuže třmínků (Standard, Rozvinutý, Odsazení);



Metody pro měření dílčích délek a zaokrouhlení hodnot jsou:Vnější (měří se vzdálenost mezi vnějšími
líci prutu) Osové (měří se vzdálenost mezi osami prutu) a Křivkové (měří se přímé i křívé vzdálenosti
na ose prutu);




Zaokrouhlení délek prutů a segmentů;
Parametry pro definování popisu prutu v rozkreslení výztuže: Číslo prutu, označení, průměr, délka,
rozteč, celková délka, povrchová úprava, třída oceli.
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Vícevrstvý půdní profil
Nový návrhář pro železobetonový základ umožňují uživateli nastavit libovolný počet půdních vrstev a snadno
spravovat jejich vlastností.Editor půdního profilu lze otevřít z pásu karet:Návrh > Předpoklady > Půdní profil.
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Typ půdy pro jednotlivé vrstvy lze vybrat z předdefinovaného seznamu půd (který lze snadno rozšířit). Byly také
přidány možnosti pro kontrolu způsobu zobrazení vrstev v přehledech.

Nové přípoje
Do Steel Connection Designeru 2018 byly zahrnuty dva nové přípoje:Přípoj úhelníky (používá se pro připojení
stropního nosníku k jinému nosníku, nebo sloupu k nosníku) a Styčníkový plech (pro připojení ztužujících
prvků pomocí Styčníkového plechu).
Tyto připoje jsou mapovány odpovídajícím připojením z Advance Design, pro kompletní pracovní postup
Advance Design – Advance BIM Designers.
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Ocelové prvky s proměnným průřezem
Vzhledem k tomu, že nová verze Structural Designeru umožňuje definovat nosník proměnného průřezu
(nosníky nebo sloupy, které mohou mít proměnné obě příruby a stojinu až z 5ti segmentů), byla přidána nová
šablona Nosník proměnného průřezu.

Knihovna byla navíc rozšířena o další novou šablonu:Mezipatro.

22

Co je nového v Advance Design 2018

Advance Design Connections
Integrace Advance Design Connections s Advance Design
IDEA StatiCa umožňuje projektantům analyzovat, navrhovat a posuzovat ocelové přípoje jakékoliv topologie a
zatížení. Používá novou metodu nazvanou Component Based Finite Element Model (CBFEM), která je
spojením metody komponent a metody konečných prvků.
Umí navrhnout všechny typy svařovaných či šroubovaných přípojů, patních plechů, založení a kotvení.
Umožňuje přesné posouzení, výsledné napětí, tuhosti a analýzy vzpěru ocelových přípojů. Šrouby, svary a
betonové prvky jsou posuzovány dle EC/AISC.

Propojení naleznete v pásu karet BIM v nové verzi Advance Design 2018.

Toto propojení umožňuje automatický datový přenos z Advance Design do IDEA StatiCa.
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Vylepšení & opravy
Kanadská národní norma pro budovy
Advance Design 2018 podporuje statická zatížení z nové verze kanadské Národní normy 2015 (NBC2015).

Sníh (NBC 2015)
Nejdůležitější změny oproti předchozí verzi normy (NBC2010) jsou:



Aktualizovaná databáze pro návrh dle klimatických údajů pro vybrané lokality v Kanadě (Tabulka C-2,
Dodatek C).





Revidované vzorce pro Cb (faktor základního sněhového zatížení) podle 4.1.6.2(2)
Změny ve stanovení kumulativního faktoru Ca, podle 4.1.6.2(8)
Měrná hmotnost sněhu se počítá podle 4.1.6.13

Vítr (NBC 2015)
Nejdůležitější změny oproti předchozí verzi normy (NBC2010) jsou:

24



Aktualizovaná databáze pro návrh dle klimatických údajů pro vybrané lokality v Kanadě (Tabulka C-2,
Dodatek C).



Vzorce jsou revidovány, aby obsahovaly nový topografické faktor (Ct) a vnitřní faktor (Cei), podle
4.1.7.3:
− Specifikovaný vnější tlak: p = IwqCeCtCgCp
− Specifikovaný vnitřní tlak: pi = IwqCeiCtCgiCpi



Tyto nové parametry jsou k dispozici v aktualizovaném seznamu vlastností pro zatížení větrem NBC
2015.
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Rozšířené volby koeficientů vnitřního tlaku (Cpi) o dvě další možnosti, v souladu s tabulkou 4.1.7.7.

Seizmická Data (NBC 2015)
Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzi normy (NBC2010):
 Aktualizovaná databáze pro návrh dle seismických dat pro vybraná místa v Kanadě (Tabulka C-3,
Dodatek C).
 Rozšířený seznam vlastností seizmických zatěžovacích stavů o nové parametry: Horizontální Peak Ground
Acceleration (PGA), Sa(5.0) a Sa(10.0) (dvě nové horizontální spektrální zrychlení poskytnutých NBC
2015).




Výpočet hodnot návrhových spektrálních zrychlení S(T), podle 4.1.8.4.9 z NBC 2015;
F(T) hodnoty, které mají být použity při výpočtu návrhu spektrální zrychlení S(T): F(0.2), F(0.5), F(1.0),
F(2.0), F(5.0), F(10.0), podle (4.1.8.4.9) z NBC 2015;
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Nové typy SFRS (systémy odolávající seizmickým sílám), modifikované hodnoty faktorů sil Rd
související s duktilitou a modifikované hodnoty faktorů sil Ro související s přetížením přidané podle
tabulky 4.1.8.9 z NBC 2015;



Stanovení spektra podle nového rozsahu dat, podle tabulky 4.1.8.11 z NBC 2015.

Kombinace zatížení (NBC 2015)
NBC 2015 kombinace pro sníh a užitné zatížení byly revidovány. Koeficient pro užitné zatížení (L) a sníh (S) se
zvýšil z 0,5 na 1,0, pokud jsou L a S uvažovány zaroveň, podle tabulky 4.1.3.2.-A

Vylepšení pro generátor zatěžovacích stavů (NBC 2010 & 2015)
Během generování kombinací podle kanadské národní stavební normy (NBC) je k dispozici nové okno s dalšími
možnostmi.Uživatel může vybrat třídu významu (ktera ovlivňuje faktor významu, kterým se násobí koeficienty
pro sníh a vítr) a rozhodnout, zda chcete generovat kombinace pro krátkodobé deformace.
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Spolupráce s BIM designers
Způsob výběru přenosu zatížení do Steel Connection Designer
K dispozici je nová volba v části Možnosti - Aplikace, karta Graitec BIM, která umožňuje uživateli rozhodnout
jak jsou vnitřní síly převedeny do Steel Connections Designer pro jeden přípoj:použitím namáhání pro každý
zatěžovací stav nebo obálku.

Vylepšení rychlosti výpočtu pomocí více procesního přístupu
Návrhový výpočet mnoha prvků z železobetonu se provádí paralelně, což má za následek značné zrychlení
výpočtu dimenzováných objektů.
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Zprávy - nová tabulka s dynamickým hmotnostmi v uzlech
Je k dispozici nová tabulka s dynamickými hmotnostmi na uzel v každém směru Tabulky > Výpočet MKP >
Výsledky > Modální výpočet > Uzlové hmotnosti.

Snadný přístup k základním příkazům pro Zoom a Zobrazení
V pravém horním rohu okna modelu byla přidána nová sada ikon pro snadný a rychlý přístup k základní
příkazům Zobrazení a Zoom:Zoom / Zoom okno / Zoom vše / Posunutí / Rotace.
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Další vylepšení & opravy
ADVANCE Design 2018 dále nabízí mnoho drobných vylepšení a oprav jako například:



Aktualizace databází ocelových profilů pro USA a Kanadu, včetně:
− Nová tabulka se složenými úhelníky podle CISC (Kanadský institut ocelových staveb)
− Nová tabulka se složenými úhelníky podle AISC (Americký institut ocelových staveb)
− změny v pojmenování vlastností průřezu





Podpora importu nosníků proměnného průřezu ve formátu .smlx.
Vylepšení generátoru klimatických zatížení podle Eurokódů.
Automatické vytváření uzlů na lineárních prvcích v místech, kde byly definováno ztužení proti klopení.
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Nové funkce obsažené v Advance Design 2017 R2 SP1
Vývoj Advance Design je nepřetržitý proces a zákazníci, kteří mají maintenance, často dostávají aktualizace
během roku (mezi dvěma hlavními verzemi) prostřednictvím service packů a hotfixů.
To znamená, že Advance Design 2018 obsahuje také změny obsažené Service Packem (SP1) vydaným pro
Advance Design 2017 R2. Níže je že seznam nových funkcí zveřejněných dříve v Advance Design 2017 R2 SP1:

Slovenské národní dodatky k Eurokódu (AD2017 R2 SP1)
Service pack 1 pro ADVANCE Design 2017 R2 obsahuje Slovenskou národní přílohu a tím umožňuje
navrhování a statické výpočty železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí podle STN EN pro
Eurokód.
Příloha je prezentována jako nová položka v seznamu národních příloh pro EN, kterou je možné nalézt v dialogovém
okně Konfigurace lokalizace:

Níže je seznam implementovaných slovenských národních příloh:
 Kombinace / EC0 - Slovenská národní příloha STN EN1990/NA1 a STN EN1990/A1/NA
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Seizmicita / EC8 - Slovenská národní příloha STN EN1998-1/NA
Klimatické zatížení / EC1 - Slovenská národní příloha STN EN1991-1-3/NA1 a STN EN1991-1-4/NA
Železobetonové konstrukce / EC2 - Slovenská národní příloha STN EN1992-1-1+A1/NA
Ocelové konstrukce / EC3 - Slovenská národní příloha STN EN1993-1-1/NA
Dřevěné konstrukce / EC5 - Slovenská národní příloha STN EN1995-1-1/NA

