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Nowe opcje i usprawnienia 
 
Advance Design 2019 wprowadza szereg nowych funkcji i ulepszeń, które zostały przedstawione w poniższych 
rozdziałach.   

Uaktualnienie silnika obliczeniowego MES  
 
W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Szybsze obliczenia – obsługa wielu rdzeni procesora podczas obliczeń MES. 

 
Advance Design 2019 zawiera zaktualizowaną wersję solwera MES (metody elementów skończonych). 
 
Większość zmian zawartych w tej aktualizacji pozwoli na dalszy rozwój opcji obliczeniowych. Jednakże już od 
obecnej wersji programu Advance Design, nowy solwer umożliwia prowadzenie szybszych obliczeń, dzięki 
obsłudze wielu rdzeni procesora podczas analizy MES. 
 
Skrócenie czasu obliczeń zależy od wielu czynników i jest różne dla każdego modelu i typu prowadzonych analiz.  

 
 
Uwaga:  Na całkowity czas obliczeń składa się wiele składników, takich jak czas potrzebny do przygotowania modelu (w tym 

siatkowanie), czas samego obliczeń MES oraz czas związany z zapisywaniem wyników dla poszczególnych 
elementów modelu. Na czas obliczeń duży wpływ mają również zasoby komputerowe, w tym sam procesor (z 
uwzględnieniem liczby rdzeni i szybkości taktowania), ilość pamięci operacyjnej oraz typ i szybkość dysku twardego. 

 

Wymiarowania stali – analiza 2go rzędu z momentem skręcania skrępowanego 
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Zaawansowana metoda obliczeniowa – analiza wyboczenia giętno-skrętnego i zwichrzenia wg 

analizy drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody. 
§ Wymiarowanie dla większego zakresu profili (w tym niesymetrycznych). 

 
Począwszy od wersji Advance Design 2019, dostępny jest nowy solwer do oceny stabilności prętów stalowych.  
 
Ten zaawansowany solwer umożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych w trakcie wymiarowania elementów konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem:  

• Imperfekcji z wykorzystaniem skalowanej formy własnej jako wstępnej deformacji; 
• Efektów skręcania skrępowanego poprzez wykorzystanie 7 stopnia swobody; 
• Obciążenia mimośrodowego poprzez uwzględnienie punktu przyłożenia siły w przekroju; 
• Warunków podparcia i stężeń bocznych poprzez wykorzystanie osiowych lub mimośrodowych 

sprężyn węzłowych lub ciągłych wzdłuż elementu; 
• Efektu deformacji geometrii poprzez wykorzystanie analizy drugiego rzędu. 

 
Ta nowa metoda obliczeniowa może być bezpiecznie stosowana do szerokiego zakresu przekrojów 
poprzecznych, szczególnie tych narażonych na duże naprężenia skręcające, jak np. przekroje otwarte 
(dwuteowniki, ceowniki...). 
 
Opis problemu 
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Eurokod 3 nie udostępnia prawie żadnych informacji na temat sposobu uwzględniania spaczenia (deplanacji) 
przekroju.  
 
Spaczenie jest deformacją występującą podczas skręcania – w jego wyniku dochodzi do deplanacji (spaczenia) 
przekroju, co uniemożliwia zastosowanie teorii bazującej na założeniu płaskich przekrojów. 
 

 
Widok belki dwuteowej poddanej skręcaniu (źródło: Design of steel beams in torsion – SCI Publication P385) 

 
Nie wszystkie rodzaje geometrii są w równym stopniu narażone na wypaczenie: efekt może być zwykle pomijany 
w przypadku kształtowników pełnych lub zamkniętych, jak stwierdzono w punkcie §6.2.7(7) w EN1993-1-1.  
 

 
 
Jednak spaczenie będzie miało znacznie większy wpływ na otwarte przekroje, takie jak dwuteowniki lub 
ceowniki, które są podatne na większe kąty skrętu z półkami wychodzącymi z pierwotnej płaszczyzny przekroju. 
 
 

 
Deplanacja przekroju dwuteowego 

 
Dlatego też w przypadku kształtowników takich jak dwuteowniki lub ceowniki nie można pominąć odkształceń 
spowodowanych momentami skręcającymi. 
 
Oczywiście nie wszystkie dwuteowniki są poddawane momentom skręcającym, ponieważ powszechną praktyką 
jest unikanie momentów skręcających na przekrojach otwartych.   
 
Zazwyczaj kształtowniki dwuteowe pozostają zazwyczaj obciążone osiowo (obciążenie jest ustawione 
prostopadle do środka przekroju poprzecznego). W ten sposób unika się momentów skręcających i wynikających 
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z nich odkształceń skręcających, a stateczność prętów można ocenić za pomocą zasad obliczeniowych 
określonych w Eurokod 3. 
 

      
Osiowo obciążony przekrój dwuteowy nie jest narażony na skręcanie 

 
Jednakże inne otwarte przekroje, takie jak ceowniki, są narażone na skręcanie z powodu ich geometrii. 
 
W tym przypadku położenie środka ścinania na zewnątrz przekroju poprzecznego uniemożliwia przejście 
obciążenia przez środek ścinania. 

 
Ceowniki są narażone na skręcanie ze względu na położenie środka ścinania  

 
Zatem obciążenie przyłożone jest mimośrodowo i powoduje skręcanie. 
Wystąpi wówczas obrót i deplanacja przekroju, a efekt jest widoczny jeszcze bardziej podczas analizy 2go rzędu, 
gdy może wystąpić wyboczenie półek.  
 
 
Korzyści wynikające z zastosowania metody 
 
Obliczenia z wykorzystaniem Analizy skręcania skrępowanego w Advance Design 2019 uwalniają 
użytkowników od ograniczeń związanych z Eurokodem 3, który szeroko uwzględnia przekroje podwójne 
symetryczne, ale nie zapewnia metody projektowania profili monosymetrycznych mimośrodowo obciążonych, a 
także przekrojów asymetrycznych.   
Metoda ta spełnia wymagania normy EN 1993-1-1 (§ 5.2.2(7) a)), w tym:  
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§ Imperfekcji są uwzględnione przez skalowanie podstawowej formy własnej jako wstępnej deformacji; 
§ Efekt skręcania skrępowanego jest uwzględniony poprzez wykorzystanie 7 stopnia swobody; 
§ Prowadzona jest analiza nieliniowa 2go rzędu, uwzględniająca wpływ deformacji geometrii; 
§ Wymiarowanie przekroju jest prowadzone z wykorzystaniem współczynnika bezpieczeństwa γM1. 

 

 
 
 
Zastosowanie 
 
Ta nowa metoda projektowania jest odpowiednia dla szerokiego zakresu kształtów przekrojów, w tym:  
§ Przekroje podwójne symetryczne; 
§ Przekroje monosymetryczne; 
§ Przekroje asymetryczne; 
§ Przekroje zmienne (elementy o zmiennej wysokości, skosy); 
§ Przekroje cienkościenne (przekroje parametryczne, część przekrojów profili z bazy profili Astor). 

 
Ograniczenia: 
§ Przekroje pełne; 
§ Przekroje użytkownika; 
§ Przekroje złożone (takie jak 2L). 

 
 
Sposób pracy 
 
Nowy solwer tworzy równoważny element obliczeniowy dla każdego elementu konstrukcyjnego, który ma być 
analizowany, w oparciu o informacje otrzymane od Advance Design, takie jak:  
§ Geometria; 
§ Wykresy sił i przemieszczeń; 
§ Warunki brzegowe (podparcia); 

 
Geometria pręta (przekrój, materiał, długość, itp.) jest automatycznie pobierana z modelu.  
 
Rozkład sił wewnętrznych i wykresy przemieszczeń są konwertowane na równoważne obciążenia, przyłożone 
jako ciągłe lub punktowe. 
 
Warunki brzegowe i stężenia boczne są zamieniane na odpowiednie podpory i sprężyny.  
 

 
 
 

Następnie wykonywana jest analiza modalna, w celu wyznaczenia podstawowej formy własnej. 
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Forma własna jest następnie skalowana z zastosowaniem określonego współczynnika (np. L/800) i stosowana 
jako wstępna imperfekcja elementu konstrukcyjnego. 
 
Następnie prowadzona jest analiza nieliniowa 2go rzędu w celu wyznaczenia:  
§ 7 przemieszczeń i obrotów (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, Rw) w każdym węźle 

 
Gdzie: 

Tx, Ty i Tz to przemieszczenia wzdłuż osi lokalnych x, y i z.  
Rx, Ry i Rz to obroty wokół osi lokalnych x, y i z.  
Rw to deplanacja.  

 
§ oraz 7 sił i momentów (Nx, Vy, Vz, Mx, My, Mz, Mw) w każdym węźle 
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Gdzie:  

Nx to siła osiowa;  
Vy i Vz to siły poprzeczne w kierunkach lokalnych y i z; 
Mx to moment skręcający. Zawiera moment skręcający pierwszego rzędu (Mxp) oraz drugiego 
rzędu (Mxs); 
My i Mz to momenty zginające względem osi lokalnych y i z; 
Mw to moment skrępowany (giętno-skrętny).   
 

 
Bazując na tych wynikach, wymiarowanie przekroju jest wyznaczane poprzez obliczanie:  
§ Naprężenie normalne σx: na podstawie siły osiowej Nx, momentów zginających My i Mz oraz momentu 

skrępowanego Mw 

 
 

§ Naprężenie ścinające τ: na podstawie sił poprzecznych Vy i Vz oraz momentu skręcającego Mx (Mx = 
Mxp + Mxs) 

 
 
§ Naprężenie von Misesa σVM: na podstawie naprężenia normalnego i ścinającego 

 
 
Uzyskane wartości są następnie porównywane z wartościami granicznymi:  

   

 

Uwaga: γM1 to częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla nośności elementy przy ocenie jego stateczności, 
zgodnie z Eurokod 3 (§6.1 z EN1993-1-1). Domyślna wartość wynosi 1.00, ale może być różna w 
zależności od złącznika krajowego do normy.  
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Aktywacja w Advance Design 2019 
 
Parametry Analizy skręcania skrępowanego dostępne są w oknie właściwości elementu stalowego. 
 

 
 

 
 

(1) Włączenie opcji Analiza 2go rzędu z momentem skręcania skrępowanego spowoduje 
przeprowadzenie analizy dla wybranego pręta podczas obliczeń wymiarowania stali.  

(2) Analiza 2go rzędu jest procesem iteracyjnym, zatem możliwe jest ustawienia maksymalnej Liczby iteracji.  
(3) Pozycja Stateczność – Parametry analizy 2go rzędu służy do ustawienia szeregu parametrów 

wykorzystywanych podczas analizy przy pomocy okna dialogowego.  
 
 
Okno dialogowe z ustawieniami zawiera 4 zakładki:  
§ Sprężystość węzłów; 
§ Pokrycie; 
§ Imperfekcje EC3; 
§ Odsunięcie obciążenia. 
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Sprężystość węzłów 
 
Chociaż Analiza skręcania skrępowanego obejmuje pojedynczy pręt, to oczywiście uwzględnia się przecięcia 
z innymi elementami. Przecięcia zamieniają się w sprężyny węzłowe.  

 

 
 Wybrany pręt przecięty jest z innymi elementami w punktach x = 0,0 m, x = 6,0 m i x = 12.0 m. 

 
Przycisk Automatyczne wykrywanie pozwala zobaczyć przecięcia i zmienić zachowanie odpowiednich sprężyn. 
 
Użytkownicy mogą również dodawać lub usuwać sprężyny węzłowe z tabeli za pomocą przycisków Dodaj i Usuń 
lub resetować tabelę za pomocą przycisku Resetuj.  
 
Jeśli przycisk "Autom. korekta sztywności" jest aktywny, wówczas wprowadzana będzie niewielka sztywność 
sprężysta dla stopni swobody ustawionych na status "Auto". Pomoże to rozwiązać problem z brakiem możliwości 
prowadzenia analizy w przypadku, gdy sztywności danego stopnia swobody nie może być automatycznie 
obliczona z powodu bardzo małych sił i/lub dużych przemieszczeń. 
 
Dla każdej sprężyny węzłowej użytkownik może ustawić status dla każdego z siedmiu stopni swobody.  

Tx, Ty i Tz to przemieszczenia wzdłuż osi lokalnych x, y i z.  
Rx, Ry i Rz to obroty wokół osi lokalnych x, y i z.  
Rw to deplanacja.  
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Możliwe ustawienia:  
§ Wolny: dany stopień swobody jest zwolniony; 
§ Sztywny: dany stopień swobody jest zablokowany (realizowane jest to przez ustawienie dużej 

sztywności); 
§ Auto: umożliwia by program automatycznie ustawił status dla stopnia swobody (sztywność jest 

wówczas wyznaczana automatycznie dla każdej kombinacji); 
§ Sprężysty: dany stopień swobody jest zdefiniowany jako sprężysty (wartość ustawiana przez 

użytkownika). 
 
Po ustawieniu opcji Auto, program Advance Design jest w stanie obliczyć odpowiednią sztywność dla danego 
stopnia swobody ze stosunku Siła/Przemieszczenie, wyznaczaną dla każdej kombinacji obciążeń. 
 
Przykład:  
Jeśli ‘Tx’ jest ustawione na ‘Auto’ oraz zakładając, że:  

Fx (siła osiowa w danym węźle dla danej kombinacji) = 14.4311 kN 
Dx (przemieszczenie wzdłuż x w danym węźle dla danej kombinacji) = 0.00975 cm 

wtedy odpowiadająca sztywność kTx = Fx/Dx = 14.4311 / (0.00975 x 10e-2) = 14.80 kN/m dla danej kombinacji. 
 

 
 
Uwaga: Status ‘Auto’ oznacza, iż spróbuje odtworzyć warunki brzegowe w oparciu o wykresy Sił i Przemieszczeń 
z modelu globalnego.  
 
W niektórych przypadkach może to stanowić wyzwanie, ponieważ automatyczne określanie ma swoje 
ograniczenia.  
 
Na przykład, siły zerowe w danym węźle mogą oznaczać  
§ że stopień swobody jest wolny; 
§ albo że stopień swobody jest zablokowany, ale nie działa żadna siła w danym kierunku.  

 
Dlatego zalecamy, aby użytkownicy ręcznie ustawiali stopień swobody jako Wolny, jeśli nie jest on zablokowany. 
Pamiętajmy, że program może wyznaczyć warunki brzegowe jedynie na podstawie wykresów sił i przemieszczeń 
importowanych z modelu globalnego. 
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Zalecamy również, aby użytkownik upewnił się, że na obu końcach elementu konstrukcyjnego nie znajduje się 
zwolniony stopień swobody "Rx" (obrót wokół osi pręta), ponieważ może to prowadzić do niestabilności 
numerycznej, jeśli nie istnieje żadna inna pośrednia sprężyna węzłowa.  
 
Ustawienie opcji ’Sztywny’ lub po prostu naciśnięcie przycisku "Automatyczna korekta sztywności” może być 
rozwiązaniem w przypadku, gdy metoda wykrywania "Auto" nie powiedzie się.  
 
Parametr Pozycja umożliwia definicję sprężyny mimośrodowo.  
Mimośród oznacza przesunięcie położenia sprężyny podpierającej w kierunku Z (Włókna górna, Włókna dolne 
lub Wartość).  
 

 
 
Pokrycie 
 
Zakładka Pokrycie umożliwia zdefiniowanie sprężyn ciągłych wzdłuż elementu, na przykład w przypadku blach 
stalowych pełniących funkcję usztywniającą. 
 

 
 
 
Imperfekcje EC3 
 



Co Nowego w Advance Design 2019 

14  

Zakładka Imperfekcja EC3 umożliwia określenie imperfekcji, która traktowana jest jako wstępna deformacja.  
Kształt deformacji jest określony przez podstawowy kształt własny (postać własna o najmniejszej wartości 
własnej). Wielkość deformacji określana jest przez skalowanie kształtu własnego za pomocą parametru 
Współczynnik skali.  
 

 
 

Domyślnie ustawiony jest na L/900.  
 
Wartość ta może wydawać się niższa od zwykłej amplitudy imperfekcji geometrycznych podanej w Eurokod 3 (§ 
5.3.2 z EN 1993-1-1), ponieważ uwzględnia ona naprężenia resztkowe.  
 
W każdym razie jako parametr użytkownika, wartość ta może być zmieniana w zależności od stanu obciążenia 
prętów.  
§ Efekty przechyłowe; 
§ Efekty łukowe. 

 

 
Imperfekcje przechyłowe i łukowe (§5.3.2 z EN1993-1-1) 

 
Użytkownicy mogą również skorzystać z odpowiedniego współczynnika redukcji.  
 
Zgodnie z § 5.3.4 z EN 1993-1-1 współczynnik redukcji równy 0,5 jest dopuszczalny dla prętów poddawanych 
czystemu zginaniu, jeśli dominujący tryb własny decyduje o efektach wyboczenia giętno-skrętnego.  
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Jednak stosowanie tego współczynnika redukcyjnego ogranicza się zazwyczaj do elementu konstrukcyjnego 
poddawanego czystemu zginaniu, z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu, wypaczenia, mimośrodowości 
obciążenia oraz uwzględnionych warunków stężenia (między innymi zgodnie z uwagą do 5.3.4(3) we francuskim 
aneksie krajowym do EN 1993-1-1). 
  
Opcja Zawarta w deformacji wstępnej mówiąca o imperfekcji geometrycznej ma mały wpływ na obliczenia.  
Ma to na celu wyłącznie włączenie lub wyłączenie opcji Imperfekcje lokalne … w parametrach elementu. 

 

  
 
Jeśli opcja Zawarta w deformacji wstępnej jest włączona:  
§ oznacza, że deformacja wstępna (na podstawie skalowanego kształtu własnego z narzuconym przez 

użytkownika Współczynnikiem skali) obejmuje również imperfekcje geometryczne (np. lokalne efekty 
łukowe); 

§ zwykle przyjmuje się większą wartość współczynnika skalowania (np. ‘L/250’); 
§ właściwość Imperfekcje lokalne zostanie wyłączona i wyszarzana w arkuszu właściwości elementów, 

aby upewnić się, że w modelu globalnym nie są generowane żadne dodatkowe obciążenia. 
 

 
Jeśli opcja Zawarta w deformacji wstępnej jest wyłączona:  
§ oznacza, że deformacja wstępna (na podstawie skalowanego kształtu własnego) nie obejmuje 

imperfekcji geometrycznych (np. lokalnych efektów łukowych); 
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§ sugeruje, że imperfekcje geometryczne są już uwzględnione w modelu globalnym; 
§ przyjmuje się mniejszą wartość współczynnika skalowania (np. ‘L/900’); 
§ użytkownik nie powinien zapominać o aktywowaniu opcji Imperfekcje lokalne … w arkuszu właściwości 

elementu, jeśli oczekuje, że Advance Design wprowadzi je jako ekwiwalentne siły do modelu 
globalnego. 

 
Innymi słowy, jeśli imperfekcje geometryczne są już wprowadzone do modelu globalnego za pomocą 
równoważnych sił, można przyjąć mniejszą wartość współczynnika skalowania (np."L/900"), ponieważ 
naprężenia resztkowe są brane pod uwagę (a opcja Zawarta w deformacji wstępnej może pozostać 
niezaznaczona). 
 
Jednakże wprowadzenie imperfekcji geometrycznych w modelu globalnym za pomocą równoważnych sił i 
narzucenie dużego współczynnika skali (np. L/150) dla początkowej deformacji opartej na metodzie własnej 
wydaje się zbyt zachowawcze. 
 
Po wybraniu opcji Kształt paraboliczny aktywowana jest tabela umożliwiająca bezpośrednie wprowadzenie 
deformacji traktowanych jako imperfekcje.  
Współczynnik skali jest wówczas niedostępny, jako że wartości wprowadzane w tabeli są już w określonych 
jednostkach (np. centymetrach).  
 
 

 
 

 
 
Odsunięcie obciążenia 
 
Zakładka ta umożliwia określenie punktu przyłożenia obciążenia.  
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Parametr ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ   
§ obciążenia przyłożone od środka ścinania mają zwykle działanie stabilizujące; 
§ natomiast obciążenia przyłożone w kierunku środka ścinania mają zazwyczaj działanie destabilizujące. 

 

                         
               Obciążenie przyłożone w kierunku środka ścinania:    Obciążenie przyłożone od środka ścinania: 

      Efekt destabilizujący            Efekt stabilizujący 
 
 
 
Rezultaty 
 
Wyniki dla profilu 
 
Po obliczeniach wymiarowania stali, wyniki analizy skręcania skrępowanego dostępne są w oknie Wyniki dla 
profilu, na zakładce Wytrzymałość przekroju.  
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Uwaga: Zakładka Stateczność elementu jest nieaktywna, ponieważ nie jest już istotna: weryfikacje są 
przeprowadzane przy użyciu sił wynikających z analizy drugiego rzędu, w której imperfekcje zostały już 
uwzględnione. Analiza stateczności elementu zgodnie z § 6.3 nie jest już konieczna, jak określono w 
§5.2.2(7)a  z EN 1993-1-1.  

 
§ Naprężenie normalne σx: na podstawie siły osiowej Nx, momentów zginających My i Mz oraz momentu 

skrępowanego Mw 

 
 

§ Naprężenie ścinające τ: na podstawie sił poprzecznych Vy i Vz oraz momentu skręcającego Mx (Mx = 
Mxp + Mxs) 

 
 
§ Naprężenie von Misesa σVM: na podstawie naprężenia normalnego i ścinającego 

 
 
Uzyskane wartości są następnie porównywane z wartościami granicznymi:  

   

 
 
Współczynnik obciążenia krytycznego prezentuje podstawową wartość własną (αcr).  
αcr > 1.00 zapewnia stabilność numeryczną elementu.  
 

 
Prezentowane są również siła krytyczna (Ncr) oraz moment krytyczny (Mcr), jako odpowiednio zwiększone siły z 
analizy 1go rzędu.  
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Wyniki te są również widoczne w tabeli raportu szczegółowego: 
 

 
 
 
Lista rozwijalna z wynikami graficznymi wymiarowania stali 
 
Na liście rozwijalnej z wynikami wymiarowania elementów stalowych dostępna jest nowa pozycja: Analiza 
skręcania skrępowanego, po wybraniu której dostępne są trzy nowe wyniki:  
§ Wytężenie – Naprężenia normalne σ,x; 
§ Wytężenie – Naprężenia ścinające τ; 
§ Wytężenie – Naprężenia von Misesa σ,vm. 

 

 
 
Wykresy wyników 
 
W oknie Wykresy wyników dostępne są nowe pozycje umożliwiające wyświetlenie wykresów dla:  
§ Sił i momentów z analizy 2go rzędu (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, Mw) 
§ Przemieszczeń i obrotów z analizy 2go rzędu (Dx, Dy, Dz, Rx, Ry, Rz, Rw) 
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Podsumowanie 
 
Za pomocą tego nowego narzędzia, Advance Design 2019 umożliwia weryfikację elementów stalowych z profili 
mono-symetrycznych lub asymetrycznych, powszechnie stosowanych w praktyce budowlanej, ale które nie są 
uwzględnione w zapisach normy Eurokod  
Wyniki uzyskane tą metodą okazały się być po bezpiecznej stronie, bez zbędnej rezerwy. 
 
 
 
Bibliografia 
[1] Rolf Kindmann, Matthias Kraus, Steel Structures Design using FEM   
[2] Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
[3] Herrn em. Univ.-Prof. Dr.-Ing.habil. Joachim Lindner zur Vollendung seines 70. Lebensjahres gewidmet, 
Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading 
[4] L. Simões da Silva, C. Rebelo and L. Marques, Application of the general method for the evaluation of the 
stability resistance of non-uniform members 
[5] Y. Galéa, Moment critique de déversement élastique de poutres fléchies. Présentation du logiciel LTBeam, 
Revue Construction métallique n°2-2003 
[6] A F Hughes, D C Iles, A S Malik, Design of steel beams in torsion (SCI Publication P385) 
[7] Nina Andelić, One View to the Optimization of Thin-Walled Open Sections 
 
 
 
 

Możliwość definicji połączeń dla stopni swobody w modelu opisowym  
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Łatwość modelowania – definicja połączeń między stopniami swobody na modelu opisowym 
§ Lepsza kontrola – połączenia nie są tracone podczas regeneracji modelu obliczeniowego 

 
Advance Design 2019 wprowadza nową metodę definiowania powiązań między stopniami swobody już na etapie 
tworzenia modelu opisowego (geometrycznego). Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że definicja ta jest 
zachowana podczas tworzenia i modyfikacji modelu obliczeniowego. 
 
Zmiana ta dotyczy trzech typów połączeń dostępnych w programie: 
§ Połączenie węzłów (sztywne połączenie między węzłem traktowanym jako główny i węzłami 

traktowanymi jako podrzędne); 
§ Połączenie sprężyste (połączenie sprężyste między dwoma węzłami); 
§ Blokada stopni swobody (blokada stopnia swobody dla przemieszczenia i/lub obrotu w danych 

kierunkach w jednym węźle). 

 
 
W celu ułatwienia dostępu do tych połączeń, dodano ikony poleceń w grupie Połączenia na wstążce Obiekty. 
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Definicja połączeń odbywa się poprzez graficzne wskazywanie punktów – można wybrać dowolny punkt w 
przestrzeni 3D. Wszystkie wskazane punkty są przenoszone do modelu analitycznego jako mocne punkty do 
zdefiniowania siatki. Należy zauważyć, że tylko punkty zdefiniowane na elementach liniowych lub 
powierzchniowych są uwzględniane przy definicji siatki. Jeśli wybrany punkt nie znajduje się na elemencie 
liniowym lub powierzchniowym, jest on ignorowany podczas generowania siatki elementów skończonych. 
Zdefiniowane łącza pokazywane są w strukturze modelu opisowego w Pilocie: 

 
 
Wszystkie połączenia zdefiniowane w modelu opisowym są automatycznie dostępne w modelu obliczeniowym.  

  
Sztywne połączenie między węzłami (pomiędzy górnym punktem słupa i końcami belek) zdefiniowane w 

modelu opisowym i jego efekt widoczny w rezultatach w modelu obliczeniowym. 
 
Definicja połączeń w modelu analitycznym jest nadal dostępna. Należy jednak pamiętać, że połączenia 
zdefiniowane w modelu analitycznym nie są zapisywane w modelu opisowym.  

 
Należy jednak wziąć pod uwagę różne zachowania połączeń, w zależności od tego w jakim modelu zostały 
utworzone: 

 
§ Połączenia zdefiniowane w modelu opisowym: 

o definicja poprzez graficzne wskazywanie punktów; 
o połączenia nie są modyfikowane podczas regeneracji modelu obliczeniowego; 
o połączenia mogą być kopiowane lub przesuwane. 

 
§ Połączenia zdefiniowane w modelu obliczeniowym:  

o definicja poprzez graficzne wskazywanie punktów lub selekcję istniejących węzłów; 
o połączenia dostępne są tylko w modelu obliczeniowym (nie są zapisywane do modelu 

opisowego); 
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o połączenia utworzone przez wskazanie istniejących węzłów są kasowane podczas ponownego 
tworzenia siatki MES; 

o połączenia utworzone poprzez graficzne wskazywanie punktów są zachowywane podczas 
ponownego tworzenia siatki MES; 

o połączenia nie mogą być kopiowane lub przesuwane. 
 

Synchronizacja długości wyboczeniowej słupów z BIM Designers  
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Lepsza kontrola – parametry wyboczeniowe zdefiniowane jednorazowo (w modelu Advance Design) 
§ Dokładniejsze wyniki – długość wyboczeniowa może być wyznaczona automatycznie (na bazie 

modelu przestrzennego) 
 
Podczas analizy słupa żelbetowego w Advance Design, długości wyboczeniowe słupa mogą być wprowadzane 
ręcznie lub, co wygodniejsze, obliczane automatycznie wraz z wyznaczaniem zbrojenia teoretycznego. 
Do tej pory jednak, po wyeksportowaniu danych słupa do modułu słupów BIM Designers, długości wyboczeniowe 
określane były w BIM Designers niezależnie, przy użyciu jednej z dostępnych metod – w tym najprostszej, poprzez 
wybór typowych schematów wyboczeniowych. 
 
Teraz możliwe jest automatyczne przenoszenie wartości długości wyboczeniowej z Advance Design do BIM 
Designers. Ułatwia to proces obliczania i zwiększa jego dokładność. Dzięki temu długości wyboczeniowe można 
zdefiniować tylko raz, w modelu nadrzędnym w Advance Design. Ponadto długości wyboczeniowe w Advance 
Design mogą być wyznaczane automatycznie na podstawie geometrii słupa i dochodzących prętów, co sprawia, 
że wyniki są jeszcze dokładniejsze. 
 

   
 

Długość wyboczeniowa 
słupa określona w 
Advance Design 
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W Advance Design, długości wyboczeniowe mogą być wprowadzane ręcznie na każdym etapie tworzenia 
modelu, natomiast automatyczne wyznaczanie tych wartości możliwe jest podczas obliczeń zbrojenia 
teoretycznego. Ustawienia do określania długości wyboczeniowych słupów można znaleźć w oknie Wyboczenie, 
które jest dostępne we właściwościach elementów betonowych lub w szablonie projektu. 
 

 
 

 

Nowe typy połączeń stalowych 
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Lepsze możliwości modelowania - dzięki większej liczbie dostępnych połączeń; 

Długość wyboczeniowa 
dla tego samego słupa w 
BIM Designers  
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§ Łatwiejsze zarządzanie modelem - dzięki możliwości zarządzania i grupowania nowych połączeń. 
 
Advance Design 2019 oferuje dwa nowe rodzaje połączeń stalowych: 
 

§  Połączenie przegubowe obustronne belka-belka z kątownikami; 

 
 

W tym połączeniu do środnika belki głównej za pomocą kątowników połączone są z obu stron dwie 
oddzielne belki drugorzędne. Ponieważ jest to połączenie przegubowe, obie belki drugorzędne powinny 
mieć na końcu zwolnienia. 

 

§  Połączenie przegubowe obustronne belka-słup z kątownikami   
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W połączeniu tym do środnika słupa z obu jego stron dołączone są z wykorzystaniem kątowników dwie 
oddzielne belki. Ponieważ jest to połączenie przegubowe, obie belki powinny mieć określone zwolnienia 
na końcu połączonym ze słupem. 

 
Oba nowe połączenia dostępne są w grupie Połączenia na wstążce Obiekty. 

 

 
 

Advance Design 2019 wprowadza również Ogólne połączenie stalowe:   
o Umożliwia definicję połączenia pomiędzy stalowymi elementami liniowymi o dowolnym typie 

profilu i geometrii 
o Umożliwia eksport (przez format GTC) i analizę połączenia z wykorzystaniem oprogramowania 

zewnętrznego – obecnie przez program ADC (Advance Design Connections) 
o Połączenie dostępne jest z menu: /Utwórz/Połączenia/Połączenie ogólne oraz na wstążce 

Obiekty. 

   
 

  

Synchronizacja danych z BIM Designers dla kolejnych połączeń stalowych 
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Większe możliwości -  synchronizacja dla czterech rodzajów połączeń; 
§ Szybsza praca – wszystkie dane przekazywane są automatycznie. 

 
Advance Design 2019 został wzbogacony o cztery nowe łącza do połączeń stalowych w module BIM Designers. 
Dzięki temu możliwe jest eksportowanie danych związanych z geometrią i obciążeniami dla kolejnych połączeń: 
 
§    Nakładkowe    
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§    Słup pod ciągłą belką 

 
 

§  Obustronne belka-belka na kątowniki   
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§  Obustronne belka-słup na kątowniki   

 
 
 

W programie Advance Design dostępne są dwie metody transferu danych do obliczania połączeń stalowych:  
§ poprzez bezpośrednie otwarcie w wbudowanym module BIM Designers (za pomocą zakładki Design w 

Pilocie lub poprzez wybranie połączenia na modelu i użycie polecenia z menu kontekstowego); 



Co Nowego w Advance Design 2019 

28  

         
 
§ poprzez eksport do aplikacji zewnętrznej - do BIM Designers lub do Advance Design Steel Connection 

(za pomocą odpowiedniego polecenia z menu kontekstowego). 

  
 
 

Optymalizacja elementów stalowych ze względu na ugięcie 
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Większe możliwości - dzięki wyszukiwaniu optymalnych profili stalowych ze względu na ugięcie; 
§ Łatwiejsze sprawdzanie wyników - dzięki możliwości prezentowania stopnia ugięcia podczas 

optymalizacji kształtu. 
 
Począwszy od wersji 2019 programu Advance Design można wykonywać obliczenia optymalizujące profil 
elementów stalowych z uwzględnieniem warunku maksymalnego ugięcia. Nowe przekroje poszukiwane są 
wówczas wtedy, jeśli stopień ugięcia jest większy niż ustawiona granica (domyślnie 100%). 
 
Dzięki tej nowej opcji możliwa jest optymalizacja elementów stalowych przy zastosowaniu wielu kryteriów 
jednocześnie, tj. poszukiwanie profili, które muszą spełniać warunki dla maksymalnej nośności i maksymalnego 
ugięcia (zarówno wskaźnik wytrzymałości, jak i wskaźnik ugięcia muszą mieścić się w ustalonych granicach). 
 
Ta nowa opcja jest szczególnie przydatna w przypadku projektowania stalowych elementów konstrukcyjnych, 
które przekraczają maksymalne ugięcie przy jednoczesnym zachowaniu nośności. 
 
Aktywacja / ustawienia optymalizacji kształtu 
Advance Design przeprowadza optymalizację elementów stalowych zgodnie z ustawieniami dokonanymi w oknie 
dialogowym Ustawienia wymiarowania. W zakładce Optymalizacja, w polu Znajdź nowe przekroje poprzeczne 
dostępna jest nowa opcja, która aktywuje kryterium ugięcia i ustawia maksymalny dopuszczalny stopień ugięcia 
brany pod uwagę przy optymalizacji przekroju. 



Co Nowego w Advance Design 2019 
 

 29 

 
 
Po zakończeniu obliczeń wymiarowania stali, stopień wytężenia i stopień ugięcia porównywane są z określonym 
kryterium, a następnie proponuje się inne przekroje poprzeczne, które odpowiadałyby narzuconym warunkom.   
 
Wyniki optymalizacji elementów stalowych są wyświetlane w oknie dialogowym Sugerowane kształty. Począwszy 
od wersji Advance Design 2019, w tym oknie dialogowym dostępna jest nowa kolumna " Wskaźnik ugięcia", 
pokazująca stosunek maksymalnego ugięcia do dopuszczalnego ugięcia. Jeśli wskaźnik ten jest wyższy niż 
ustawiona wartość graniczna (domyślnie 100%), warunki ugięcia nie są spełnione, a wskaźnik jest wyświetlany 
na czerwono. W takich przypadkach, jeżeli aktywowane jest kryterium ugięcia, sugerowany jest inny przekrój 
poprzeczny. 
 

 
 
Należy zauważyć, że w zależności od ustawień w zakładce Dobór przekrojów (dostępnej w oknie dialogowym 
Ustawienia wymiarowania), w oknie dialogowym Sugerowane profile wyniki wyświetlane są w różny sposób. 
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W przypadku wyboru Stopień ugięcia, nowe profile są sugerowane tylko wtedy, gdy wskaźnik ugięcia jest 
przekroczony: 

 

 
 
W przypadku wyboru Wytężenie (wytrzymałość lub stateczność), nowe profile są sugerowane tylko wtedy, 
gdy stopień wytężenia jest przekroczony: 

 

 
 

W przypadku wyboru Kryterium obwiedni (ugięcie i wytężenie), nowe profile są sugerowane w obu 
przypadkach, gdy przekroczony jest stopień wytężenia lub wskaźnik ugięcia. 

 
 
 
Uwaga:  Jeżeli na liście właściwości elementu stalowego weryfikacja ugięcia jest wyłączona, nie jest możliwe uwzględnienie 

wskaźnika ugięcia tego elementu podczas optymalizacji kształtu. Wówczas dla takich elementów w oknie 
dialogowym Sugerowane profile w kolumnie Wskaźnik ugięcia wyświetlane jest N/A (niedostępne).    

 

Ulepszenia tabel z wynikami wymiarowania elementów stalowych 
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Bardziej wydajne projektowanie stali - dzięki łatwiejszemu dostępowi do wymaganych wyników. 
§ Większa kontrola - większe możliwości dostosowywania raportów do własnych potrzeb. 

 
Aby zwiększyć efektywność projektowania konstrukcji stalowych, Advance Design 2019 wprowadza szereg 
ulepszeń w tabelach zawierających wyniki związane z projektowaniem konstrukcji stalowych. Zmiany te mają na 
celu zwiększenie kontroli projektanta nad rodzajem i treścią raportów dotyczących wyników obliczeń stali. 
  
Zakres zmian: 
§ możliwość generowania oddzielnych tabel dla każdego systemu lub szablonu projektu; 
§ możliwość generowania tabel z różnymi kryteriami grupowania (np. według przekroju lub systemu); 
§ możliwość wyświetlania nazw elementów, systemów, szablonów projektów lub przypadków obciążeń; 
§ dodanie nowych / usunięcie nieprzydatnych kolumn w tabelach. 
 

Nowe opcje do dostosowania zawartości tabeli są dostępne w oknie parametrów tabeli. 
 

 



Co Nowego w Advance Design 2019 
 

 31 

 
 

 
Uwaga:  Aby otworzyć okno z parametrami tabeli należy:    
  1. Otworzyć okno Generator raportów   
  2. Wybrać tabelę dostępną w grupie Wymiarowanie elementów stalowych na zakładce Tabela 
  3. Dodać daną tabelę do listy w lewym panelu 
  4. Kliknąć w przycisk Właściwości tabeli. 
 
Zakres zmian jest różny dla poszczególnych tabel. Poniżej znajduje się opis zmian wraz z informacją o tabelach, 
do których odnoszą się te zmiany. 
 
Rodzaj generacji 
Ten wybór pozwala na generowanie tabel o różnych kryteriach grupowania: 

o wg elementu; 
o wg szablonu projektowego; 
o wg systemu; 
o wg siatki; 
o wg nazwy; 
o wg przekroju. 
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Wybór ten był dostępny dla niektórych tabel wyników i w tej wersji jest również dostępny dla tabel: 

o Weryfikacja ugięć; 
o Długości wyboczeniowe oraz długości zwichrzeniowe; 
o Wsp. η1-η2; 
o Wsp. Ka-Kb (dostępne dla normy CM66). 

 
Oddzielna tabela dla każdego systemu / szablonu projektowego 
Aby umożliwić generowanie oddzielnych tabel pokazujących maksymalną wartość dla każdego szablonu 
projektowego lub systemu, dostępne są dwie nowe opcje: 
§ Osobna tabela dla każdego szablonu projektowego (dostępne, gdy Rodzaj generacji jest ustawiony na 

wg szablonu proj.) 
§ Osobna tabela dla każdego systemu (dostępne, gdy Rodzaj generacji jest ustawiony na wg systemu). 

 

   
 
Po ich aktywacji, zamiast jednej wspólnej tabeli, tabele generowane są osobno dla każdego systemu lub każdego 
szablonu projektu. Jeśli tabele mają być generowane tylko dla wybranych systemów, wyboru można dokonać z 
poniższej listy systemów / szablonów projektowych.  

 
Te nowe opcje dostępne są teraz dla tabel: 

o Obwiednie oraz optymalizacja przekrojów; 
o Maksymalne ugięcia; 
o Maksymalne wytężenie; 
o Odporność ogniowa (min). 

 
Możliwość dodania nowych kolumn 
Aby umożliwić wygenerowanie tabeli z dodatkowymi kolumnami zawierającymi nazwy elementów, dodano cztery 
nowe opcje:  
§ Pokaż nazwę elementu - dodaje kolumnę z nazwą elementu liniowego; 
§ Pokaż nazwę systemu - dodaje kolumnę z nazwą systemu;  
§ Pokaż nazwę szablonu - dodaje kolumnę z nazwą szablonu projektowego; 
§ Pokaż nazwę przypadku - dodaje kolumnę z nazwą przypadku obciążenia lub kombinacji. 
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Ponadto, aby ułatwić interpretację wyników dodana została opcja Pokaż listę kombinacji. Po jej włączeniu pod 
daną tabelą prezentowana jest lista z numerami i definicją kombinacji występującymi w danej tabeli. 

 
Nowe opcje do prezentowania kolumn z nazwami oraz listy kombinacji są aktywne, gdy Rodzaj generacji jest 
ustawiony na wg systemu lub wg szablonu proj. 
 

 
 
Nowe opcje wyświetlania kolumn z nazwami zależą również od typu tabeli.  

• 5 opcji jest dostępnych dla tabel: 
o Weryfikacja ugięć; 
o Maksymalne ugięcia; 
o Maksymalne wytężenie; 
o Obwiednie oraz optymalizacja przekrojów; 
o Odporność ogniowa (min). 

• 3 opcje (bez nazwy przypadku i listy kombinacji) są dostępne dla tabel: 
o Długości wyboczeniowe oraz długości zwichrzeniowe; 
o Wsp. η wg węzła; 
o Wsp. η1-η2; 
o Wsp. Ka-Kb (dla CM66). 

  
Zmiany w zawartości tabel (nowe/usunięte kolumny) 
Na życzenie użytkowników wprowadzono zmiany w treści niektórych tabel z wynikami obliczeń stalowych, głównie 
poprzez dodanie nowych kolumn lub usunięcie kolumn zawierających mniej przydatne informacje.   
  
Tabela: Weryfikacja ugięć 

o Nowa kolumna Siatka-punkt, pokazująca punkt, w którym wyznaczono ugięcie 
o Nowa kolumna Kierunek, pokazująca kierunek ugięcia 
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Tabela: Długości wyboczeniowe oraz długości zwichrzeniowe 

o Dwie kolumny z informacją o smukłości zostały usunięte 

 
 

Tabela: Obwiednie oraz optymalizacja przekrojów 
o Nowa kolumna Wskaźnik maks. ugięcia, pokazująca bieżący wskaźnik dla ugięcia 
o Trzy kolumny Sugerowany profil, Wskaźnik dla sugerowanego, Przypadek zostały usunięte 

 
 

Tabela: Maksymalne ugięcia 
o Nowa kolumna Długość, z długością elementu 
o Nowa kolumna Kryterium, pokazująca użyte kryterium ugięcia (1 lub 2) 
o Kolumny Lf i Ld zostały usunięte 
o Rozdzielenie do osobnych kolumn wskaźnika i wartości ugięcia 

 
 

Tabela: Maksymalne wytężenie 
o Nowa kolumna Xy i Xz, prezentująca współczynniki wyboczeniowe 
o Nowa kolumna XLT, prezentująca współczynnik zwichrzeniowy 
o Nowa kolumna Wytężenie dla siły osiowej N, momentu My i momentu Mz 
o Kolumny Lf i Ld zostały usunięte 
o Rozdzielenie do osobnych wierszy wytężeń i współczynników wyboczeniowych dla weryfikacji z 

użyciem formuł 6.61 i 6.62 
 

 
 

 
 

Nowości w modułach żelbetowych BIM Designers  
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Więcej możliwości dzięki zestawowi nowych opcji 
§ Łatwiejsze obliczanie dzięki wielu udoskonaleniom modułów 
§ Łatwiejsze tworzenie dokumentacji dzięki usprawnieniom w raportowaniu i rysunkach. 

 
Pakiet Advance 2019 zawiera nową wersję modułów BIM Designers do obliczeń zbrojenia, które mogą być 
używane jako wbudowane moduły w programie Advance Design. Szczegółowy wykaz wszystkich nowych opcji i 
ulepszeń w BIM Designers 2019 jest dostępny w osobnym dokumencie "Co nowego". Poniżej znajdują się 
podstawowe informacje dotyczące tylko kilku wybranych nowości, w szczególności tych związanych z użyciem 
modułów BIM Designers w Advance Design. 
 
Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator  
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§ Podświetlanie wybranej grupy/warstwy/paczki zbrojenia belki podczas edycji w oknie zbrojenia  
o Ułatwia identyfikację zbrojenia podczas jego edycji 

 
 
§ Dodatkowe kryteria optymalizacji kształtu dla stóp fundamentowych 

o Możliwość ustawiania ograniczenia na maksymalne odsunięcia krawędzi stopy względem trzonu 
(aby utrzymać odległość np. od sąsiedniego fundamentu) 

o Możliwość ustawienia stałego stosunku szerokości dla stopy 
 

 
 

§ Możliwość edycji współczynnik bezpieczeństwa dla nośności gruntu pod fundamentem dla SGU 
o Umożliwia modyfikację częściowego współczynnika bezpieczeństwa wykorzystywanego w 

weryfikacji nośności podłoża gruntowego dla kombinacji SGU 
 
§ Możliwość definicji długości wyboczeniowej dla słupów za pomocą wartości  

o Umożliwia narzucenie wartości długości wyboczeniowej oraz import wyznaczonej już wartości z 
Advance Design 
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§ Możliwość synchronizacji wartości obciążeń z Excel dla słupów i fundamentów 

o Możliwość eksportu wartości sił do arkusza Excel 
o Możliwość importu sił z zewnętrznego źródła z wykorzystaniem arkusza Excel   

 
§ Możliwość synchronizacji definicji kombinacji obciążeń z Excel 

o Możliwość eksportu definicji kombinacji do arkusza Excel 
o Możliwość importu nowych lub zmodyfikowanych definicji kombinacji z arkusza Excel   

 

 
 
§ Możliwość ustawienia różnych kolorów dla poszczególnych rodzin prętów 

o Ułatwia szybką identyfikację zbrojenia na widokach 
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Nowości w BIM Designers Steel Connection i BIM Designers Structure Designer  
 

W skrócie - główne cechy i korzyści: 
§ Większe możliwości –  nowe rodzaje połączeń 
§ Lepsza kontrola – dodatkowe opcje obliczeniowe   

 
Szczegółowa lista nowych opcji i usprawnień wprowadzonych wraz z premierą programu BIM Designers 2019 
dostępna jest w oddzielnym dokumencie. Poniżej znajdują się tylko podstawowe informacje o niektórych nowych 
opcjach, szczególnie jeśli są one związane z użyciem modułów BIM Designers Steel Connection oraz BIM 
Designers Structure Designer w Advance Designer. 
 
 
BIM Designers Steel Connection  
§ Nowy typ połączenia – Belka na słupie  

Jest to sztywne połączenia z blachą czołową słupa pod ciągłą belką. Połączenie umożliwia definicję 
dodatkowych usztywnień i żeber na słupie i belce. 

 
 

§ Nowy typ połączenia - Zakładkowe  
Jest to sztywne połączenie dwóch elementów współliniowych (belka-belka lub słup-słup) z 
wykorzystaniem blach nakładkowych na półkach i środniku. Umożliwi różnego typu konfigurację 
położenia blach i połączeń z użyciem śrub i spoin. 

   
 

§ Częściowe współczynniki bezpieczeństwa są teraz dostępne do edycji w oknie z założeniami 
projektowymi. 
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§ Zwiększenie zakresu obliczeń – podczas analizy rozerwania blokowego uwzględniane jest teraz 

możliwość mimośrodowego działania sił. 
 
 
 
BIM Designers Structure Designer 
§ Nowe opcje dla belek o zmiennej bezwładności: 

o Łatwa definicja podziałów na segmenty; 
o Definicja parametrów geometrii dla każdego segmentu osobno w tabeli; 
o Możliwość zablokowania długości wybranego segmentu; 
o Osobna definicja geometrii dla półki dolnej i górnej; 
o Możliwość ustawiania wydłużenia/skrócenia dla górnej i dolnej półki. 

§ Możliwość zapisu belki o zmiennej bezwładności do biblioteki; 
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Usprawnienia i poprawki 
 
Advance Design 2019 przynosi wiele drobnych usprawnień i poprawek. Poniżej znajduje się krótki opis 
wybranych usprawnień, a w kolejnej części wybranych poprawek. 
 

Usprawnienia:  
§ Usprawnienia w oknie do wyboru profili z bazy danych (#18196). 

Okno dialogowe do wyboru profili zostało powiększone, a dzięki zmianie wielkości i kształtu pola z 
listą typów profili jest teraz znacznie łatwiej i szybciej wybrać potrzebny profil. 

 

 
 

§ Ulepszenia w generatorze obciążeń klimatycznych według Eurokodu: 
Nowa wersja programu Advance Design zawiera zestaw usprawnień do generatora obciążeń 
klimatycznych zgodnie z Eurokodem, umożliwiających uzyskanie wyników dla różnych szczególnych 
przypadków geometrii budynku: 
o śnieg – uwzględnienie ograniczenia dla współczynnika µw zgodnie z punktem 5.3.6(1) z EN 

1991-1-3 (akumulacja śniegu) (#18217, #18252); 
o śnieg – usprawnienia w rozpoznawaniu geometrii z dachami wielokrotnymi (#17612, #18060); 
o wiatr – zmiany w uwzględnianiu wysokości budynku wykorzystywanej do obliczania 

współczynnika ciśnienia zewnętrznego; Jeśli rozpatrywana część budynku znajduje się na 
poziomie powyżej 0.0 m, współczynnik ciśnienia zewnętrznego jest wówczas obliczany dla 
rzeczywistej wysokości, a współczynnik ciśnienia wewnętrznego da wysokości części budynku. 
(#14182). 

 
§ Dodatkowe kolumny w tabeli raportów z wynikami dla przebicia (#18258) 

W tabeli z wynikami przebicia (w raportach) zostały dodane trzy nowe kolumny: 
o νEd,0 –  maksymalne naprężenie styczne w obwodzie obszaru obciążenia 
o νRd,max –  maksymalna wytrzymałość na ścinanie wzdłuż rozważanego przekroju kontrolnego; 
o νEd,0  <  νRd,max – weryfikacja ścinania w obwodzie obszaru obciążenia. 
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§ Nowa domyślna selekcja przypadków obciążeń dla tabel Obwiedni obwiedni: 

o Kombinacje SGN dla tabel sił i naprężeń 
o Kombinacje SGU i przypadki proste dla tabel przemieszczeń. 

 
 

§ Dostępne są nowe jednostki dla Temperatury (Stopnie Fahrenheita, Stopnie Kelvina) oraz dla Energii 
(Stopa-Funt) (#16071) (#17403) 

 
 
§ Ulepszenia w mechanizmie eksportu sił to pliku Graitec BIM (GTCX)  

Plik w formacie GTCX wyeksportowany z Advance Design zawiera teraz siły pochodzące z przypadków 
obciążeń liniowych i nieliniowych. Dzięki temu możliwe jest importowanie wszystkich rodzajów sił do 
ADC (Advance Design Connection) z użyciem pliku GTCX. (#18082) 

 
§ Współczynniki częściowe materiałów w ustawieniach wymiarowania żelbetu (#18210) 

Współczynniki częściowe dla materiałów (γc dla betonu, γs dla stali) dla stanów granicznych nośności 
są dostępne do edycji w oknie ustawień wymiarowania dla żelbetu (Eurokod). Wartości domyślne 
zdefiniowane są zgodnie z tabelą 2.1N z EN 1992-1-1 i odpowiednich załączników krajowych. 
Wartości mogą być definiowane niezależnie dla stanów granicznych: 
o SGN – dla sytuacji obliczeniowych trwałych i przejściowych 
o SW – dla sytuacji obliczeniowych wyjątkowych 
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o SGN S – dla sytuacji obliczeniowych sejsmicznych 

 
 

Dodatkowo, te współczynniki wyświetlane są teraz również w tabeli z informacjami o założeniach do 
wymiarowania elementów żelbetowych w Generatorze raportów. 

 
§ Podczas próby usunięcia elementu w modelu obliczeniowym pojawia się teraz nowe okno w 

ostrzeżeniem:  

 
 

§ Domyślny rodzaj siatki dla elementów powierzchniowych typu tarcza jest automatycznie ustawiany jako 
Triangulacja. 
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§ Strona startowa dla wersji słowackiej zawiera teraz przykłady i filmy: 

 
 
§ W oknie wykresów wyników, prezentowana jest dodatkowa informacja o numerze elementu/przekroju 

oraz informacja czy wyniki są wygładzane (#18360); 

 
 

§ Nowy skrót klawiaturowy dla dostępu do generatora raportów: Ctrl+Shift+R (#18014); 
 

§ Nowe ustawienia domyślne dla średnic zastępczych dla zarysowania (#15707): 
Domyślne wartości dla średnic zastępczych dla analizy zarysowania wg EN 1992-1-1 (7.12) są teraz 
różne w zależności od rodzaju elementu (liniowy lub powierzchniowy) i osobno dla zbrojenia górnego i 
dolnego: 
o Elementy powierzchniowe: 10mm dla zbrojenia dolnego i 8mm dla zbrojenia górnego  
o Elementy liniowe 12mm dla zbrojenia dolnego i 8mm dla zbrojenia górnego 
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§ Obciążenie ruchome – teraz możliwe jest modyfikowanie współczynników Ψ0, Ψ1 i Ψ2 dla 

wygenerowanych przypadków UDL i obwiedni dla przypadków TS (#18066) 
 
§ Ulepszenie raportu z tabelą dotyczącą sił od lokalnych imperfekcji łukowych wg EC3 (#17870)  

Dzięki tym zmianom tabela jest teraz bardziej zwarta i zawiera w jednej linii informacje o wszystkich 
równoważnych siłach dla jednego słupa: 
o nowe kolumny z siłą punktową (oddzielnie dla kierunku y i z) 
o siły liniowe dla kierunków y i z dla każdego słupa w jednej linii w tabeli 

 

 
§ Dla wybranego polskiego aneksu krajowego do EC5 (projektowanie drewna) dla liniowych elementów 

drewnianych nie jest już widoczna niewykorzystywana właściwość "Procent wilgotności".  (#17664) 
 

§ Możliwość przypisania typu czasu trwania obciążenia dla przypadku obciążenia zmiennego (przydatne 
do określenia typu czasu trwania dla kombinacji do wymiarowania drewna) (#18204) 

 

 
 
 
 
 
 
 
§ Ulepszenia i poprawki do połączeń stalowych i eksportu danych do BIM Designers Steel Connection: 
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o Aktualizacja bazy profili stalowych dla Kanady i USA - uaktualnione są rodziny profili, zgodnie z 
najnowszymi wersjami norm dla następujących krajów: Stany Zjednoczone (AISC 14.1) i Kanada 
(CISC); 

o Elementy konstrukcyjne zdefiniowane za pomocą dwuteowników asymetrycznych mogą być 
używane do definiowania połączeń stalowych i mogą być eksportowane do BIM Designers Steel 
Connection (#18186). 

 

 
o Elementy z kątowników niesymetrycznych mogą być stosowane w połączeniu na blacha węzłową 

i mogą być eksportowane do BIM Designers Steel Connection (#17942). 

 

 
o Podczas definiowania połączenia z blachą węzłową sprawdza się, czy wszystkie przekątne są 

zwalniane na końcach. Jeśli nie - wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy z pytaniem o 
automatyczne dodawanie zwolnień na takich przekątnych podczas tworzenia połączenia. 
(#17712) 
 

o Uwzględnienie mimośrodu elementów liniowych przy przenoszeniu geometrii połączenia na 
kątowniki do BIM Designers. (#17771) 
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Poprawki:  
§ Korekta problemu z eksportowaniem do BIM Designers asymetrycznych przekrojów T jako 

prostokątnych (#18306). 
§ Korekta problemu z brakiem przypisania parametrów lokalnej imperfekcji łukowej do właściwości 

elementu, gdy zostały ustawione w szablonie projektowym (#17896). 
§ Korekta problemu z niezapisaniem ścieżki do ostatnio wybranego przekroju z biblioteki profili Graitec 

(zamknięcie okna dialogowego wyboru przekrojów spowodowało zresetowanie ścieżki i dodanie 
następnego profilu wymagało ponownego przeszukania listy) (#18330) 

§ Korekta obliczania parametrów przekrojowych dla przekroju składającego się z dwóch dwuteowników, 
jeśli wybrane były z bazy danych profili Graitec.  (#18215) 

§ Korekta problemu braku generowania dokumentów raportu z dołączonymi tabelami użytkownika 
(#18240) 

§ Korekta problemu generowania pustej tabeli raportu weryfikacji dla membrany z blachy profilowanej 
(#17898) 

§ Korekta problemu braku wyświetlania w module połączeń stalowych BIM Designers działającym w 
Advance Design, wzmocnień belki zdefiniowanych w szablonie BIM Designers (dla połączeń sztywnych 
belka-belka i belka-słup). (#18167) 

§ Korekta problemu z jednostką dla sił w tabeli obciążeń klimatycznych (dla śniegu), które zawsze były 
wyświetlane w kN, bez uwzględnienia wyboru jednostki przez użytkownika (#16771) 

§ Korekta kształtu krzywej interakcji dla amerykańskiej normy ACI, w celu zaprezentowania wartości 
granicznej obciążenia osiowego na krzywej Fx/My. (#18219)   

§ Korekta problemu wyświetlania map momentów zginających na elementach płaskich dla dynamicznych 
obciążeń czasowych (np. obciążeń harmonicznych). (#18324) 

§ Korekta szeregu problemów związanych z generacja obciążeń klimatycznych zgodnie z Eurokod 
(zwłaszcza dla szczególnych przypadków geometrii dachu).  

§ Korekta problemu ze znakowaniem momentów w obwiedni dla połączeń na kątowniki przy eksporcie do 
modułu BIM Designers (#18333)  

§ Korekta problemu z liczbą prętów stężeń w połączeniu na blachę węzłowa eksportowanych do 
połączenia w BIM Designers, jeśli wykorzystywany był szablon projektowy. Aktualnie eksportowane są 
wszystkie pręty, niezależnie od ich liczby ustawionej w szablonie. (#18221) 

§ Korekta problemu braku generowania połączeń na kątowniki, jeśli belka miała ustawiony kąt obrotu 
równy 180 lub -180 stopni. (#18099) 

§ Korekta problemów (występujących w określonych przypadkach) z niewłaściwymi znakami sił 
zredukowanych dla podpór liniowych (#18267) i dla grupy ścian (pojawiających się przy różnych 
kierunkach osi lokalnych) (#18278) (#18284) (#18400) (#18402) 

§ Korekta problemu z niepoprawną wartością momentu Mx dla siły zredukowanej na poziom. (#18283)  

 


