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1 Nowe komponenty:
1.1 Modelowanie, analiza statyczna oraz wymiarowanie ścian
(tarcz, płaski stan naprężenia)
Zestaw narzędzi do analizy statycznej oraz wymiarowania ścian i tarcz niezbędny w pracy każdego
projektanta. Algorytmy przeznaczone są dla powierzchniowych elementów pracujących w płaskim
stanie naprężenia. Narzędzia zapewniają sprawne modelowanie umożliwiające swobodną definicja
geometrii, obciążenia i warunków podparcia, szybki procesor (solver) statyki oraz łatwe
wymiarowanie dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi do definicji zbrojenia i parametrów
projektowania. Komponent dodatkowo pozwala na ocenę pracy statycznej oraz wytężenia
konstrukcji z uwzględnieniem zarysowania oraz efektów reologicznych.

Modelowanie
Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i
edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interfejs
umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych
układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia,
podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia
kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z
aplikacji typu CAD.

Statyka
Moduł obliczeniowy programu umożliwiający
wyznaczenie wielkości statycznych w tarczach/ścianach.
Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu
zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji
między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia
wytyczne eurokodów oraz norm polskich.

Wymiarowanie
Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami
projektowymi. Moduł umożliwia projektowanie zgodnie z
normami dla konstrukcji żelbetowych: PN-EN 1992 lub
PN-B-03264:2002. Wydajny system analizy konstrukcji
pozwala na wprowadzanie zmian w zbrojeniu lub
parametrach projektowych bez konieczność
czasochłonnego przeliczania całej konstrukcji.
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Weryfikacja
Weryfikacja konstrukcji powierzchniowych. Moduł
umożliwia przeprowadzenie analizy nieliniowej dla
wybranej kombinacji z uwzględnieniem zmian sztywności
w wyniku zarysowaniu oraz zjawisk reologicznych.
Analiza nieliniowa pozwala ocenić dokładniej
przemieszczenia konstrukcji oraz redystrybucję sił
wewnętrznych.

1.2 Modelowanie i analiza statyczna płaskiego stan
odkształcenia (np. konstrukcje liniowe, ściany oporowe)
Płaski stan odkształcenia (PSO) umożliwia analizę elementów konstrukcyjnych o stałym przekroju,
w których jeden wymiar jest zdecydowanie większy niż dwa pozostałe (element pryzmatyczny), a
obciążenie działa prostopadle do niego. Przykładem analiz PSO mogą być obliczenia murów
oporowych, przepustów drogowych, tam, rur obciążonych ciśnieniem stałym na długości, ciśnień
działających na obiekty podziemne w wyniku obciążenia naziomu, warstw drogi/gruntów pod
obciążeniem liniowym (drogi pożarowe) itp.. Moduł umożliwia analizę statyczną wraz z
kombinatoryką obciążenia.

Modelowanie
Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i
edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interfejs
umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych
układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia,
podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia
kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z
aplikacji typu CAD.

Statyka
Moduł obliczeniowy programu umożliwiający
wyznaczenie wielkości statycznych dla konstrukcji
pracujących w płaskim stanie odkształcenia. Analiza
wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych
przypadków obciążenia oraz relacji między nimi.
Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne
eurokodów oraz norm polskich.
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1.3 Modelowanie oraz analiza statyczna konstrukcji
osiowosymetrycznych
Modele osiowosymetryczne umożliwiają efektywna analizę w sytuacji symetrii geometrii oraz
obciążenia, np.: rozkład naprężeń pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń sprężysta), rury
obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem
gruntu/wody, itp. Moduł pozwala na wygodne definiowanie schematu o dowolnej geometrii,
obciążeniu oraz podparciu. W przypadku analizy statycznej do dyspozycji użytkownika jest szybki
kod obliczeniowy oraz szeroki wachlarz narzędzi do wizualizacji map, przekrojów oraz wartości we
wskazanych punktach.

Modelowanie
Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i
edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interfejs
umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych
układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia,
podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia
kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z
aplikacji typu CAD.

Statyka
Moduł obliczeniowy programu umożliwiający
wyznaczenie wielkości statycznych w układach
osiowosymetrycznych. Analiza wykonywana jest przy
uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia
oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia
uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich.
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2 Nowe funkcje oraz ulepszenia
2.1

Diagnostyka (wytężenie) w trybie wymiarowania

W trakcie wymiarowania konstrukcji żelbetowej podstawowym elementem podlegającym
projektowaniu jest ilość i rozmieszczenie zbrojenia. Projekt zbrojenia można wykonać na podstawie
dostępnych w programie map. W praktyce przyjęte zbrojenie przekracza obliczeniowe co w
niektórych sytuacjach może doprowadzić do zmiany równowagi statycznej ustalonej przy
wyznaczaniu zbrojenia i zwiększyć wytężenie. W celu ostatecznej weryfikacji konstrukcji w
najnowszej wersji dodano diagnostykę, gdzie nośność wyznaczana dla zadanego zbrojenia
odniesiona jest do sił przekrojowych określonych zgodnie z przyjętą kombinatoryką obciążenia.
Diagnostyka zwraca mapę M/MRd z wartościami od 0 od ∞, gdzie wartość 0.0 oznacza brak
obciążenia, a 1.0 osiągnięcie przez siły przekrojowe wartości nośności.

Przykład map wytężenia dla płyty żelbetowej (diagnostyka)
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2.2 Możliwość automatycznego dogęszczania siatki elementów
skończonych przy narożnikach oraz dla krawędzi
Zagęszczanie siatki elementów skończonych w
okolicach, gdzie przewidywane są duże zmiany wartości
sił przekrojowych (np.: podpory, naroża) jest niezbędne
w celu otrzymania wiarygodnych wartości. Ręczna
modyfikacja siatki jest czasochłonna i uciążliwa. W
najnowszej wersji wprowadzono automatyczny algorytm
zapewniający pożądane zagęszczenie wzdłuż krawędzi
oraz wierzchołków. Dodatkowo, możliwe jest wskazanie
stopnia zagęszczenia – zagęszczenie maleje wraz z
oddalaniem się od wierzchołka/krawędzi.

Siatka standardowa

Nowości w programie Soldis PROJEKTANT 2019

9/37

Siatka z automatycznym zagęszczeniem

2.3

Możliwość definicji żeber/belek niezależnie od krawędzi

Często spotykaną praktyką jest kontynuacja elementów belkowych (żeber) w miejscach, gdzie nie
nie ma definicji elementu powierzchniowego. W najnowszej wersji takie sytuacje są dopuszczalne,
a dodatkowo program wyznacza wartości statyczne oraz wymiaruje odseparowane elementy
liniowe.
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Elementy prętowe niezwiązane z powierzchniowymi

Przykład wyników statyki – moment zginający Mz

2.4 Możliwość pobierania wartości z zestawienia przy definicji
obciążeń
Zestawienie obciążeń automatyzuje i znacząco ułatwia przygotowanie modelu obliczeniowego. W
przypadku jednak zmiany założeń dotyczących obciążeń konieczne jest ponowne edytowanie ich
definicji. W celu rozwiązania problemu, przy definicji obciążeń dla konstrukcji płytowych dodano
możliwość pobierania ich wartości wprost z zestawienia. Dodatkowo są one zsynchronizowane –
zmiana wartości w zestawieniu powoduje zmianę wartości w definicji obciążeń.
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2.5 Definicja sił i momentów skupionych niezależnie od
wierzchołków
W metodzie elementów skończonych każde
obciążenie musi został zdefiniowane w węźle. W
konsekwencji w przypadku definicji złożonego
schematu z uwzględnieniem wielu sił skupionych
wymagane było definiowane dodatkowych
wierzchołków. W najnowszej wersji umożliwiono
swobodną definicję sił oraz momentów skupionych.
W trakcie nakładania siatki, pod każdą siłą
skupioną automatycznie dostawiony zostaje węzeł.
W ten sposób użytkownik nie musi wykonywać tej
czynności manualnie.

2.6 Znaczące przyśpieszenie obliczeń dla weryfikacji
konstrukcji powierzchniowych
Weryfikacja konstrukcji powierzchniowych jest czasochłonną procedurą. Podstawowym powodem
jest iteracyjny charakter wymuszony poszukiwaniem równowagi statycznej przy zmieniającej się
sztywności elementów powierzchniowych oraz belkowych. Dodatkowo, w celu określenia
„bieżącej” sztywności wymagana jest znajomość zarysowania co wymusza przeprowadzenie
wymiarowania konstrukcji. W najnowszej wersji wprowadzono szereg zmian w samym algorytmie
weryfikacji jak i procedurze obliczeniowej statyki i wymiarowania. Dodatkowo wyłączono w
iteracjach pośrednich obliczenia wartości, które nie są niezbędne do obliczenia zarysowania. W
rezultacie weryfikacja testowana na modelu prostokątnej płyty wolnopodpartej przyśpieszyła o
400%.
Wersja

Czas [s]

Przyśpieszenie

SP 2018

14

-

SP 2019

3.5

400%
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Możliwość otwierania/zamykania pozycji obliczeniowych
W ramach projektu można wydzielić poszczególne
pozycje obliczeniowe w osobnych schematach
obliczeniowych (zakładki). W poprzedniej wersji
wszystkie pozycje były wyświetlane jednocześnie co
przy ich dużej liczbie mogło utrudniać pracę,
zwiększać konsumpcję zasobów komputera i
spowalniać pracę programu. W najnowszej wersji
umożliwiono zamykanie/otwieranie wybranych
pozycji poprzez pasek narzędzi w menadżerze,
przycisk „x” zakładki oraz menu podręcznego
zakładki pod prawym przyciskiem myszy.

2.8 Usprawnione wczytywanie podkładów z .dxf dla rysunków z
ukrytymi blokami
Rysunki w formacie DXF, ze względu na otwarty format, są uniwersalnym sposobem wymiany
geometrii między różnymi środowiskami. Sposób przechowywania danych powoduje jednak, że
często są to duże pliki o skomplikowanej strukturze, których czytanie i analiza trwa bardzo długo.
Dodatkowo wiele nakładek CAD wprowadza ukryte obiekty przechowujące informacje niezbędne
do dalszej edycji rysunku. Istnienie ukrytych obiektów spowalnia czytanie pliku oraz wymusza
filtrowanie czytanej treści. W najnowszej wersji znacząco ulepszono sposób czytania i analizy
plików DXF co spowodowało dla testowego podkładu 2300% przyśpieszenie.

2.9

Wersja

Czas [s]

Przyśpieszenie

SP 2018

178s

-

SP 2019

7.5

2300%

Odpór gruntu w module płyty fundamentowej
Podstawowym celem obliczeń płyty żelbetowej na podatnym podłożu jest określenie
jej nośności/wytężenia. W praktycznego punktu widzenie, często na równi istotne, są
informacje dotyczące wytężenia gruntu. W najnowszej wersji umożliwiono podgląd
ciśnień generowanych na grunt przez płytę fundamentową. Poza zgrubnym
oszacowaniem wytężenia, ciśnienia mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych, bardziej
wnikliwych analiz. Wyniki odporu gruntu można podejrzeć w postaci map, wartości w
punkcie oraz zostają dodane do raportu z obliczeń.
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Przykład mapy odporu gruntu dla płyty fundamentowej

2.10 Wyświetlenie wartości w przekrojach bezpośrednio w
obszarze roboczym
Przekroje w konstrukcjach powierzchniowych są wygodnym i szybkim sposobem analizy zmiany
wyświetlanego pola wzdłuż linii. W przypadku skomplikowanych schematów, a co z tym ściśle
związane wielu przekrojów, kontrola wartości w poszczególnych przekrojach staje się
czasochłonna. W celu rozwiązania tego problemu w najnowszej wersji wprowadzono możliwość
wizualizacji wartości przekrojowych bezpośrednio w obszarze roboczym. Program wyświetla
wartości aktualnie wybranego pola (to samo co dla map) wzdłuż wszystkich przekrojów.
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Przykład wizualizacji wartości przekrojowych bezpośrednio w obszarze roboczym

2.11 Wielokrotne przyśpieszenie definicji (odnajdywania) paneli
na podstawie zdefiniowanych krawędzi
W programie umożliwiono użytkownikowi swobodną definicję geometrii. Program automatycznie
odnajduje panel każdorazowo przy podziale, dodaniu lub modyfikacji krawędzi lub węzłów. Proces
odnajdywania paneli jest złożony i przy dużej liczbie krawędzi może być czasochłonny. Problem
jest wyraźnie widoczny zwłaszcza przy odtwarzaniu geometrii na podstawie podkładów DXF. W
najnowszej wersji znacząco ulepszono procedurę. W konsekwencji odtwarzanie geometrii dla
referencyjnego podkładu DXF było szybsze o 2300% od wersji poprzedniej.
Wersja

Czas [s]

Przyśpieszenie

SP 2017*

47s

-

SP 2019

5.5s

855%

*Funkcjonalność została również dodana do v8.9
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2.12 Automatyczny wybór kombinacji dla zbrojenia i rys
Do wersji v8.9 włącznie w module wymiarowanie elementów
powierzchniowych użytkownik mógł wskazać dla jakiej kombinacji
mają zostać przeliczone poszczególne wyniki (np. zbrojenie lub
rysy). Ze względu jednak na różne kombinacje dla poszczególnych
wartości konieczne było przełączanie kombinacji w zależności od
wyświetlanych wyników. W najnowszej wersji kombinacje
wybierane są automatycznie względem poszczególnych wyników
(również w raporcie):
• dla eurokodów:
◦ zbrojenie – STR (6.10) + wyjątkowa,
◦ rysy – kombinacja quasi-stała,
• dla norm polskich:
◦ zbrojenie – SGN – podstawowa + wyjątkowa,
◦ rysy – SGU – kombinacja obciążeń długotrwałych.

2.13 Wizualizacja wyników dla zdeformowanej siatki
(płaszczyzna OXY)
Wraz z dodaniem nowych typów analizy, tj.: tarcze/ściany, konstrukcje liniowe (płaski stan
naprężenia) oraz osiowosymetryczne, zwiększyła się liczby składowych przemieszczenia, które
otrzymujemy jako wynik. Przemieszczenia prostopadłe do płaszczyzny układu są czytelnie
wizualizowane za pomocą map. W przypadku jednak składowych przemieszczeń w płaszczyźnie
układu, mapy są niewygodnym rozwiązaniem – nie umożliwiają wizualizacji działania dwóch
składowych jednocześnie (X, Y). W celu rozwiązania problemu, w najnowszej wersji dodano nowy
typ wizualizacji przemieszczeń pokazujący wprost zdeformowaną geometrię konstrukcji.
Dodatkowo, na tak zdeformowanej geometrii możliwe jest wyświetlenie mapy prezentującej
dowolną inną wartość.

Nowości w programie Soldis PROJEKTANT 2019

16/37

Przykłady wizualizacji deformacji

2.14 Możliwość łatwej zamiany siły skupionej na moment
skupiony
Możliwość definicji momentu skupionego została
wprowadzona już w poprzedniej wersji, ale
stanowiła niezależne narzędzie. W najnowszej
wersji ujednolicono definicję momentu i siły
skupionej i aktualnie może być zrealizowana za
pomocą tego samego okna dialogowego, a zmiana
typu obciążenia odbywa się dzięki prostemu
przełącznikowi.
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2.15 Rysowania wykresów wartości statycznych dal żeber/belek
bezpośrednio w obszarze kreślenia
Definicja żeber/belek w schemacie konstrukcji płytowej jest
powszechną praktyką zwiększającą dokładność wyników. Przyjęcie
podparcia w postaci żeber wymaga jednak sprawdzenia ich pod
kątem nośności. W najnowszej wersji wszelkie wartości statyczne
można odczytać wprost z płótna (również kombinatoryka).
Wyświetlana wartość może zostać zmieniona za pomocą
przełączników w podstawowym pasku narzędzi (widok z boku). W
przypadku potrzeby odczytu wartości/kombinacji miarodajnej w
konkretnym punkcie możliwe jest wyświetlenie wartości w osobnym
oknie.

Przykład wizualizacji momentu Mx w żebrach płyty
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2.16 Nowa zakładka „Wykresy” w opcjach ustawień dla
wyświetlania wyników
Wraz z dodaniem możliwości wizualizacji wartości w
przekrojach w ustawieniach wizualizacji dodano możliwość
sprecyzowania opcji ich wyświetlania. W przypadku
skomplikowanych modeli, gdzie liczba wyników
prezentowanych jednocześnie w obszarze roboczym może
być zbyt duża, istnieje możliwość ukrycia wykresów
przekrojowych. Dodatkowo umożliwiono zmianę sposobu
wyświetlania wartości na wykresach. Do wyboru jest:
wartość bezwzględna, notacja inżynierska oraz wykładnicza.

2.17 Zmiana położenia punktu wizualizacji przekroju dla żeber
Wizualizacja żebra jest przydatnym narzędziem kontroli poprawności wprowadzonych danych. W
najnowszej wersji umożliwiono swobodną definicję żeber niezależnie od krawędzi oraz w
miejscach, gdzie nie ma elementów powierzchniowych. Przy tak dużej swobodzie zwiększa się
ryzyko nieprawidłowego wprowadzenia danych. W celu rozwiązania problemu w najnowszej wersji
umożliwiono wizualizację przekroju żebra/belki w dowolnym punkcie na długości.

A

A

C

B

B

Przykład przekroju żebra/belki zmiennego na długości

C
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2.18 Bezwzględne stosowanie podziału krawędzi według
wytycznych użytkownika przy siatkowaniu
Algorytm siatkujący za priorytet uznaje
utworzenie elementów czworokątnych jak
najbardziej zbliżonych do kwadratu (typ siatki:
czworokątna lub z ich dominacją). Zagęszczanie
siatki w okolicach przewidywanych, znaczących
zmian sił przekrojowych (nad podporami, w
okolicach sił skupionych) często powoduje, że
dużo mniejsze elementy są propagowane w
odległe obszary modelu mimo innych wskazań
użytkownika (rozmiar elementu). W
konsekwencji liczba elementów gwałtownie
rośnie. W najnowszej wersji umożliwiono opcję
wymuszenia bezwzględnego przestrzegania
rozmiarów elementów, które zostały
zaproponowane na krawędziach.

Sugerowana wielkość elementów skończonych (lewo). Siatka utworzona „jeżeli możliwe”
(środek) oraz „restrykcyjnie” (prawo)

2.19 Kopiowanie pozycji obliczeniowych
Pozycje obliczeniowe są wygodnym sposobem
uwzględnienia wielu elementów obiektu w ramach
jednego projektu. Często jednak zawierają różne
warianty tej samej pozycji obliczeniowej (inne
założenia, niepewność warunków podparcia,
wyznaczenie najbardziej niekorzystnej sytuacji, itp.). W
najnowszej wersji dodano funkcję kopiowania pozycji
co pozwala przetestować dowolne modyfikacje
schematu na jego kopii – łatwe wariantowanie. Funkcja
dostępna z menadżera oraz menu podręcznego
zakładki.
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2.20 Wizualizacja słupa/ściany w kalkulatorze sztywności
podpór
Dodana w poprzedniej wersji funkcja
oszacowania sztywności giętej oraz podłużnej
podpory punktowej i liniowej umożliwia
definicję bardziej realistycznych warunków
brzegowych. Przy skomplikowanych modelach
pewną trudnością może być interpretacja oraz
kontrola wprowadzanych danych. Dlatego też, w
najnowszej wersji dodano dynamiczną
wizualizację geometrii słupa/ściany wraz z
opisem wprowadzanych wymiarów.

2.21 Wartość podstawowa oraz odpowiadające (kombinatoryka)
w wynikach żeber.
Analiza elementów belkowych (np. żebra w stropie) wymaga szczegółowych informacji nie tylko
o wartościach statycznych, ale również ich źródle – kombinacja obciążenia. W najnowszej wersji
w wynikach szczegółowych dla belek/reakcji dodano możliwość wyświetlenia wartości
podstawowej oraz wartości odpowiadających (kombinatoryka) wraz z najbardziej niekorzystnymi
kombinacjami obciążenia. Wartości są aktualizowane każdorazowo po zmianie punktu odczytu na
długości elementu. Po kliknięciu na ikonę „i” możliwe jest odczytanie szczegółów kombinacji
(grupy obciążenia oraz użyte współczynniki).
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2.22 Nowy tryb przeglądania wyników – przestrzenna
wizualizacja przemieszczeń
Ocena poprawności przemieszczeń jest pierwszą i podstawową czynności przy przeglądaniu
otrzymanych wyników. Pozwala w szybki i wygodny sposób sprawdzić poprawność definicji
warunków podparcia oraz częściowo obciążenia i parametrów konstrukcji. W najnowszej wersji
wprowadzono dodatkowe narzędzie ułatwiające analizę przemieszczeń – wizualizacja 3D dla
wybranego schematu obciążenia (nie działa dla kombinatoryki). Dodatkowo na tak zdeformowanej
powierzchni możliwe jest wyświetlenie dowolnej wartości statycznej. Funkcja działa tylko dla płyt.

Przykład wizualizacji przemieszczeń 3D

2.23 Wielowątkowy algorytm obliczeniowy przy wyznaczaniu sił
wewnętrznych
Użyty w programie algorytm MES to szereg kroków zmierzających do wyznaczenia wartości
statycznych dla poszczególnych grup obciążenia. Dla każdej grupy wykonywana jest niezależna
analiza. W poprzedniej wersji czas analizy (statyka), przy założeniu stałej liczby elementów, rósł
proporcjonalnie do liczby grup obciążeń. W najnowszej wersji zastosowano algorytm, który
wyznacza wartości statyczne na podstawie przemieszczeń układu w równoległych wątkach co
skutkuje wielokrotnym przyśpieszeniem. Dla kwadratowej płyty z 40k elementów i 10-cioma
grupami obciążenia przyśpieszenie wyniosło 650% zgodnie z tabelą poniżej (analizowany był tylko
etap wczytywania danych i obliczenia sił przekrojowych, czas poniżej nie uwzględnia wyznaczenia
przemieszczeń oraz czytania pliku wejściowego).
Wersja

Czas [s]

Przyśpieszenie

SP 2018

39

-

SP 2019

6

650%
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2.24 Zapamiętywanie charakterystyk ściany/słup przy definicji
sztywności podpory
Dodana w poprzedniej wersji funkcja
oszacowania sztywności giętej oraz podłużnej
podpory punktowej i liniowej umożliwia
definicję bardziej realistycznych warunków
brzegowych. Przy skomplikowanych modelach i
częstej edycji podpór, problemem może być
każdorazowe definiowanie ich parametrów. W
najnowszej wersji wszystkie obliczenia z
użyciem kalkulatora zapamiętywane są w
modelu i przy ponownej edycji wartości
uzupełniane są automatycznie. Modyfikacji
wymagają tylko te parametry, które faktycznie
uległy zmianie. Funkcja znacząco przyśpiesza i
ułatwia prace nad schematem obliczeniowym.

2.25 Przełącznik wyników wyświetlanych map (wartości w
punkcie)
W trakcie analizy wyników konieczne jest sprawdzenie
szeregu wartości statycznych oraz wyników
wymiarowania. Program umożliwia łatwą zmianę
aktualnie wyświetlanych wartości poprzez przełącznik w
podstawowym pasku narzędzi. Jednak przy analizie
punktów krytycznych konstrukcji takie podejście może
być uciążliwe, gdyż obserwowanymi wynikami są
wartości w analizowanym punkcie. W najnowszej wersji
wprowadzono dodatkowy przełącznik w oknie z
wartościami szczegółowymi dla punktu, który umożliwia
zmianę wartości dla której wyszukiwane jest ekstremum
(czynność równoważna ze zmianą mapy).
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2.26 Generator osi konstrukcyjnych
Zdecydowana większość konstrukcji opisana jest
na planie równomiernie rozmieszczonych osi
często dostarczanych w postaci podkładów
architektonicznych. W celu ułatwienia definicji
konstrukcji w najnowszej wersji wprowadzono
narzędzie do automatycznego generowania
ortogonalnej siatki osi. Narzędzie dostępne jest w
pasku narzędzi „Szkic” i umożliwia:
• swobodną definicję lokalizacji osi
pionowych oraz poziomych,
• automatyczne odsunięcie nowo
definiowanej osi o dystans wynikający z
odległości do osi poprzedzającej,
• różne style oznaczeń/numerowania osi,
• eksport/import danych do/z pliku
tekstowego,
• odwrócenie numerowania osi,
• manualne numerowanie/oznaczanie osi.

Przykład pomocniczych osi konstrukcyjnych
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2.27 Zwiększenie jakości wykresów dla przekrojów
Przekroje są wygodnym i efektywnym sposobem określenie zmiany wybranej wartości wzdłuż
linii (również łamanej). Dokładność i gładkość wykresów w dużej mierze zależy od gęstości
próbkowania wartości wzdłuż przekroju. Zbyt duża wartość zwiększa czasochłonność
generowania wykresu, natomiast zbyt mała, powoduje że nie jest gładki. W najnowszej wersji
zmieniono algorytm powodując, że próbkowanie odbywa się w punktach odległych o rozmiar
elementu przy jego ogólnej definicji. Takie podejście uwzględnia skalę konstrukcji i przy
większym zagęszczeniu siatki, zwiększa jednocześnie dokładność rysowanych wykresów.

Przykład wizualizacji wartości wzdłuż przekroju

2.28 Wykresy przemieszczeń w szczegółowych wynikach żeber
Analiza ugięć żeber w konstrukcjach powierzchniowych w poprzednich wersjach byłą ściśle
powiązana z przemieszczeniami płyty. Zarówno wartości jak i miarodajne kombinacje były
wspólne dla żebra oraz otaczających elementów powierzchniowych. W najnowszej wersji
dopuszczono definicję żeber niezależną od elementów powierzchniowych co wymusiło stworzenie
niezależnego narzędzia do odczytu ugięć. W oknie dialogowym do odczytu wyników
szczegółowych dodano zakładkę „Przemieszczenia”, która umożliwia wyświetlenie wykresów
przemieszczeń oraz miarodajnych kombinacji wraz z wartością ekstremalną i odpowiadającymi. W
przypadku przemieszczeń dostępna jest pełna funkcjonalność zgodna z tą, która jest dostępna dla
sił przekrojowych (odwrócenie wykresów, odczyt wartości w punkcie, zmiana formatu liczb itd.).
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2.29 Dokładniejsze siły tnące w analizie płyt
Definicja elementów płytowych, które prawidłowo uwzględniają pracę jednocześnie płyty grubej i
cienkiej jest niezbędna do uzyskania wiarygodnych wyników w przypadku wielu konstrukcji
budowlanych. Dostępne w programie elementy spełniają powyższe wymaganie poprzez
wprowadzenie współczynnika skalującego (nieliniowo) sztywność poprzeczną płyty wraz z
wzrostem jej grubości. W konsekwencji wyznaczenie sił poprzecznych staje się utrudnione, gdyż
w macierzy sztywności elementu mamy zmodyfikowaną sztywność poprzeczną. W najnowszej
wersji dzięki autorskiej metodzie określania sił tnących poprawiono znacząco dokładność ich
wyznaczania powodując że wartości są dokładniejsze a wykresy gładsze.

Przykład przebiegu sił tnących dla płyty podpartej na bokach

2.30 Numery stron i strona tytułowa z metryką w raporcie
Raport jest podstawowym elementem przekazywanym
„na zewnątrz”. Jego dalsza użyteczność zależy od
kompletności oraz czytelności przedstawienia wyników.
W każdej nowej wersji wprowadzany jest szereg nowych
wyników oraz ustawień związanych z ich wyświetlaniem.
W najnowszej wersji dodatkowo wprowadzono stronę
tytułową z nazwą projektu, autorem pobieranych z
metryki oraz numerację stron.
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2.31 Licznik elementów oraz węzłów siatki elementów
skończonych na pasku statusu
Liczba elementów/węzłów, a w konsekwencji liczba stopni
swobody (niewiadomych) jest podstawowym parametrem
określającym wielkość zadania. Duże zadania wymagają
większej ilości czasu na analizę statyczną i wymiarowanie.
Wzrost wielkości zadania jest często efektem nadmiernego
zagęszczanie siatki w celu zwiększenia dokładności
wyników. W najnowszej wersji dodano licznik elementów/
węzłów w celu szybkiego oszacowania rozmiaru zadania i
optymalnego kształtowania siatki.

2.32 Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie wywołane
odkształceniami wymuszonymi
W codziennej praktyce projektanta, znaczna część konstrukcji żelbetowych zbrojona jest nie ze
względu na efekty obciążenia zewnętrznego, ale wymagania zbrojenia minimalnego. W poprzedniej
wersji wprowadzono możliwość wyświetlenia zbrojenia minimalnego wg p.4.8 PN-B-03264 oraz
p.9.2.1.1 PN-EN19992. Ponadto zbrojenie to jest uwzględniane przy wyznaczaniu zbrojenia
brakującego. W najnowszej wersji dodano wymagania dla zbrojenia minimalnego ze względu na
zarysowanie wywołane odkształceniami wymuszonymi wg p.62 PN-B-03264 oraz p.7.3.2
PN-EN19992. Program automatycznie dobiera odpowiedni warunek oraz stronę panelu dla której
zostanie uwzględniony na podstawie analizy sił przekrojowych. W konsekwencji użytkownik
otrzymuje informacje o brakującym zbrojeniu z uwzględnieniem kompletu wymagań dla zbrojenia
minimalnego.

Przykład zbrojenia minimalnego dla płyty wolnopodpartej
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2.33 Wyświetlanie wyników wymiarowania żeber w obszarze
roboczym
Zastosowanie elementów belkowych w modelu płyty, poza oczywistym efektem zwiększenia
wiarygodności modelu obliczeniowego, umożliwia ich wymiarowanie. Ze względu na tendencję do
ujednolicania zbrojenia w żebrach, pewnym utrudnieniem przy dużych modelach mogło być
weryfikowanie nośności element po elemencie. Zmiany w zbrojeniu pasujące dla jednego żebra
mogły skutkować przekroczeniem nośności dla innego. W celu rozwiązania problemu, w najnowszej
wersji dodano możliwość wyświetlania wyników wymiarowania żeber przy wymiarowaniu oraz
weryfikacji konstrukcji powierzchniowych bezpośrednio w obszarze roboczym. Dzięki tej
funkcjonalności użytkownik może zweryfikować potrzebne/brakujące zbrojenie dla wielu żeber
jednocześnie. W przypadku potrzeby odczytu wartości bardziej szczegółowo, wciąż dostępne jest
okna z wynikami detalami, gdzie poza wartościami możemy odczytać dla jakiej kombinacji zostało
wyznaczone zbrojenie, rysy itp.

Przykład wizualizacji brakującego zbrojenia dla żeber (zbrojenie dolne)
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2.34 Przyśpieszenie obliczenia dla płyt fundamentowych
(podłoże Winklera)
Zastosowanie podpory w postaci podatnego podłoża wymaga automatycznego obliczenia
sztywności dla wszystkich węzłów będących w kontakcie z podłożem. Przy dużych modelach koszt
oszacowania sztywności może być odczuwalny w całkowitym czasie analizy. W najnowszej wersji
zmodyfikowano procedurę określania sztywności dla węzłów co spowodowało, że czasochłonność
tego kroku analizy jest już ledwie zauważalna w całości obliczeń.

2.35 Wybór kombinacji przy analizie stateczności
Eurokod 1993 warunkuje algorytm wymiarowania od
podatności konstrukcji na efekty drugiego rzędu.
Podstawą do określenie podatności jest mnożnik
krytyczny obciążenia. Z punktu widzenia projektanta
problemem jest określenie miarodajnego schematu
obciążenia, który zwraca najbardziej niekorzystny
mnożnik. W praktyce najczęściej określa się go dla
obciążenia powodującego maksymalną siłę ściskającą
w słupach. Kombinację można zapisać do kombinacji
użytkownika jednak w poprzedniej wersji wymagane
było manualne przeskalowanie obciążenia zgodnie ze
współczynnikami. Problem rozwiązano w najnowszej
wersji, gdzie możliwe jest wskazanie kombinacji, w
tym również kombinacji użytkownika, dla której ma
zostać wykonana analiza.

2.36 Widok elementu z orientacją i lokalizacją przegubów
Wprowadzanie przegubów przy modelowaniu konstrukcji
prętowych jest standardowym sposobem opisu sztywności
połączenia. W poprzednich wersjach definicja przegubów
odbywała się poprzez wskazanie typu pręta. W najnowszej
wersji ułatwiono definicję umożliwiając wskazanie który
węzeł (początkowy – A, końcowy – B) powinien być
połączony za pomocą przegubów. Dodatkowo w oknie edycji
elementu prętowego dodano wizualizację pręta ze
wskazaniem gdzie znajduje się węzeł początkowy i końcowy.
Orientacja pręta widoczna w podglądzie jest zgodna z
orientacją w schemacie obliczeniowym. Dzięki tej
funkcjonalności dużo łatwiej zdefiniować przeguby oraz
skontrolować poprawność ich rozmieszczenia.
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Możliwość wyłączenia map przy wizualizacji wyników
Wraz z wprowadzeniem wizualizacji wartości dla żeber
bezpośrednio w obszarze roboczym, mapy przestały być
jedynym prezentowanym na nim wynikiem. W wielu
sytuacjach użytkownik jest bardziej zainteresowany
wykresami dla żeber niż mapami dla elementów
powierzchniowych. Dlatego też, w najnowszej wersji, przy
wizualizacji wyników dla konstrukcji powierzchniowych
dodano możliwość wyłączenia map. Funkcjonalność dostępna
jest dla statyki, wymiarowania oraz weryfikacji.

2.38 Automatyczne zaznaczanie obiektów przy edycji
przypisania
W programie możliwe jest przypisanie obciążenia, podpór oraz żeber do wielu obiektów za pomocą
jednej definicji. Takie podejście znacząco ułatwia organizację danych oraz ich kontrolę. Problemem
natomiast może być sytuacja, gdy do licznej grupy obiektów z daną definicją użytkownik chciałby
dodać kolejny lub usunąć błędnie dodany. W poprzedniej wersji program wymagał ponownej
definicji wszystkich elementów co w przypadku dużej ich liczby mogło być uciążliwe. W
najnowszej wersji przy zmianie przypisania sił, podpór oraz żeber dodano automatyczne
zaznaczanie elementów do których aktualnie przypisany jest obiekt. Dzięki ten funkcjonalności
dodanie nowego obiektu lub usunięcie poprzedniego odbywa się poprzez standardową edycję
zaznaczenia (z klawiszami SHIFT).

Przykład automatycznego zaznaczania krawędzie (czerwone linie) przy edycji podpór liniowych.
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2.39 Symbole podpór rysowane na podstawie faktycznych
wymiarów reprezentowanego słupa lub ściany
Definicja sztywności podpór na podstawie parametrów słupa lub ściany jest powszechnie stosowaną
praktyką, która zwiększa dokładność obliczeń i redukuje osobliwości. Przy dużych modelach
problemem jednak może być kontrola poprawności wprowadzonych danych. W najnowszej wersji
przy definicji płyt podpory których sztywność szacowana jest za pomocą kalkulatora rysowana są
one na podstawie faktycznych wymiarów reprezentowanego słupa lub ściany. Pozwala to na
wizualną, a co za tym idzie szybką i wygodną, kontrolę wprowadzonych parametrów podpory w
kalkulatorze sztywności.

Przykład wizualizacji podpory punktowej-słup (lewo) oraz liniowej-ściana (prawo)

2.40 Korekta nośności f,m oraz f,t,0 dla drewnianych przekrojów
prostokątnych o małych gabarytach
W przypadku drewnianych przekrojów
prostokątnych o małych wymiarach norma PNEN 1995 dopuszcza zwiększenie ich nośności
poprzez zastosowanie parametru korygującego
kh. W najnowszej wersji w regule
"Wymiarowanie elementu drewnianego wg PNEN 1995" wprowadzono tą możliwość.
Wyznaczoną wartość współczynnika można
odczytać w oknie wymiarowania oraz raporcie.

2.41 Ostrzeżenie w przypadku dużej liczby elementów
Proces siatkowania realizuje skomplikowaną procedurę
wyodrębniania proporcjonalnych elementów
skończonych z geometrii. Wydajność samej procedury
jest bardzo duża, ale problemem może być efektywna
wizualizacja gęstej siatki. Czasami przy pierwszej
próbie i nieodpowiednio dobranemu rozmiarowi
elementu, program przez dłuższy czas nie odpowiada, a
w skrajnym przypadku zgłasza błąd wyczerpania
pamięci. W najnowszej wersji dodano ostrzeżenie w
przypadku przewidywanej dużej liczby elementów.
Program przeprowadza estymację na podstawie
rozmiaru elementu przed wygenerowaniem siatki.
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2.42 Automatyczna korekta obciążenia po zmianie położenia
krawędzi/wierzchołka
Obciążenia liniowe oraz powierzchniowe mogą zostać zdefiniowane niezależnie od paneli. Takie
podejście zwiększa swobodę modelowania
i znacząco ułatwia pracę na schematem
obliczeniowym. Problemem takiego rozprzężenia jednak może być brak aktualizacji obciążenia po
edycji geometrii panelu. Obciążenie pokrywające się z krawędzią (liniowe lub fragment wieloboku
dla powierzchniowego) nie „podąża” za geometrią. Problem jest szczególnie widoczny przy
przesuwaniu oraz skalowaniu. Dlatego też w najnowszej wersji dodano automatyczną korektę
obciążenia po zmianie położenia krawędzi/wierzchołka jeżeli z nimi się pokrywają.
Funkcjonalność ta powoduje, że edycja geometrii skutkuje dopasowaniem obciążenia do nowej
konfiguracji.

Efekt przesunięcia węzłów w prawo dla wersji 8.9 (góra) i 8.10 (dół)
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2.43 Przyśpieszono algorytm wymiarowania (zbrojenie, rysy,
diagnostyka)
Wyniki wymiarowania (zbrojenie, rysy) są podstawowymi wartościami, które pozwalają stwierdzić
o poprawności projektu konstrukcji żelbetowej. Należy je przeglądnąć po każdej zmianie
wprowadzanej w schemacie obliczeniowym. Szybkość obliczeń jest w tym przypadku kluczowa w
kontekście wygody pracy z programem. W każdej kolejnej wersji algorytmy wymiarujące były
przyśpieszane i nie inaczej jest w SP2019. Pomimo wprowadzenia kosztownej obliczeniowo
diagnostyki, sumaryczny czas obliczeń został zredukowany. Dla kwadratowej płyty z 40k
elementami i dwoma schematami obciążenia przeprowadzenie wymiarowania było szybsze o 16%
od wersji poprzedniej. Komentarz: w SP2018 obliczenia przeprowadzona dla kombinacji
STR+wyjątkowa dla zbrojenia oraz rys; w SP2019 obliczenia przeprowadzono dla STR+wyjątkowa
dla diagnostyki.
Wersja

Czas [s]

Przyśpieszenie

SP 2018

7s

-

SP 2019*

6s

16%

2.44 Analizy statyczna układów ramowych dostępna dla licencji
typu DEMO
Dla osób chcących zapoznać się z
programem bez konieczności
aktywacji licencji próbnej
odblokowano moduły do modelowania
oraz analizy statycznej układów
ramowych dla licencji typu DEMO
(użytek niekomercyjny). W ramach
modelowania i statyki dostępna jest
pełna funkcjonalność, a wyniki nie są
zniekształcone.

2.45 Śledzeniu punktów charakterystycznych dla szkicu,
przekrojów, zarysu zbrojenia itp.
Automatyczne wyszukiwanie punktów
charakterystycznych w okolicy kursora jest jedną z
najbardziej przydatnych funkcji w trakcie definicji i
edycji schematu obliczeniowego. Wraz z dodawaniem
kolejnych obiektów w programie pojawiła się
możliwość użycia również ich geometrii do
wyszukiwania punktów. Dlatego też, w najnowszej
wersji przy śledzeniu punktów przecięcia elementów
liniowych uwzględniono linie konstrukcyjne (szkic),
przekroje, zarys zbrojenie itp.
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2.46 Synchronizacja obiektów przy kopiowaniu i lustrzanym
odbiciu
Szerokie możliwości edycji dostępne w programie są podstawowym elementem ułatwiającym
pracę nad schematem obliczeniowym. Swobodne definiowanie podpór, obciążenia oraz żeber
powoduje jednak, że geometria nie jest z nimi sprzężona. W konsekwencji, w poprzedniej wersji,
utworzenie kopii wprost lub poprzez lustrzane odbicie odtwarzało tylko elementy geometryczne.
W najnowszej wersji ulepszono kopiowanie oraz lustrzane odbicie poprzez synchronizację
obiektów do nich dołączonych (podpory obciążenie itp). Wprowadzona funkcjonalność pozwala
zatem na utworzenie kopii z uwzględnieniem wszystkich kluczowych elementów schematu
obliczeniowego.

Efekt kopiowania modelu (oryginał po prawej kopia po lewej) dla wersji 8.9 (góra) i 8.10 (dół)

2.47 Powiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu licencji
W przypadku licencji czasowych program informuje o
zbliżającym się dniu wygaśnięcia licencji. Nowa funkcja
działa każdorazowo przy uruchomieniu programu i
wyświetla komunikaty w okresie 30 dni przed upływem
licencji. Wprowadzona zmiana z pewnością ułatwi
wyeliminować przerwy w użytkowaniu programu.
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2.48 Zaznaczanie paneli w trybie wymiarowania
W trakcie prac nad wymiarowaniem konstrukcji powierzchniowych często konieczna jest zmiana
ustawień parametrów wymiarowania dla poszczególnych paneli. W poprzedniej wersji dwukrotne
kliknięcie na panel otwierało okno dialogowe dające taką możliwość. W przypadku edycji wielu
paneli jednocześnie konieczne jednak było przejście w tryb modelowania. W najnowszej wersji
dodano możliwość zaznaczania wielu paneli jednocześnie również w trybie wymiarowani. Sposób
obsługi jest identyczny do tego z tryby modelowania, przy czym paski narzędzi i menu są
odpowiedni zredukowane. Nowa funkcjonalność znacząco ułatwia i przyśpiesza pracę z
programem.

2.49 Możliwość edycji układów współrzędnych w trybie
wymiarowania
Układy współrzędnych umożliwiają definicję orientacji dla
wielu obiektów modelu (panele, podpory, obciążenie,
zbrojenie, itp.). Układy są również jednym z nielicznych
obiektów, które używane są zarówno przy definicji schematu
obliczeniowego jak również pracy w trybie wyników. W
poprzedniej wersji wraz z przejściem w tryb wyników edycja
układów była zablokowana co utrudniało pracę np. przy
definicji zbrojenia. W najnowszej wersji, tak długo jak układ
współrzędnych nie jest przypisany do obiektu którego
orientacja może zmienić wyniki statyki, jest on możliwy do
edycji. Nowa funkcja ułatwia przede wszystkim pracę ze
zbrojeniem umożliwiając edycję orientacji prętów bez
wychodzenia z moduły wymiarowania.
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2.50 Zadanie optymalizacji zostało przypisane do
poszczególnych pozycji obliczeniowych
Moduł optymalizacji konstrukcji jest przydatnym
narzędziem modyfikacji schematu w celu poprawy
wybranej cechy konstrukcji lub odpowiedzi
mechanicznej. W poprzedniej wersji definicja
optymalizacji była wspólna dla wszystkich pozycji
obliczeniowych. Ze względu na liczne prośby
użytkowników w najnowszej wersji zadanie
optymalizacji zostało przypisane do poszczególnych
pozycji obliczeniowych. Wprowadzona modyfikacji daje
możliwość utworzenia wielu definicji w ramach jednego
projektu.

2.51 Możliwość usunięcia bieżącego profilu
Profile stanowią podstawowy element definicji elementów
prętowych. W trakcie pracy nad modelem bieżący profil jest
wielokrotnie zmieniany. W poprzedniej wersji drobną
uciążliwością było zablokowanie możliwości usunięcia
profilu jeżeli był wskazany jako bieżący. W najnowszej
wersji zmieniono działanie tej funkcji i w przypadku
usunięcia profilu bieżącego, program jako bieżący ustala
następny na liście profil.

2.52 Przyśpieszenie przerysowywania etykiet obciążenia oraz
oznaczeń podpór
Podpory oraz obciążenia w modelu mogą być definiowanie niezależnie
od krawędzi oraz paneli. Swoboda w modelowaniu powoduje jednak
wiele problemów w obszarze wizualizacji. Program dba o odpowiednią
widoczność symboli obraz etykiet z wartościami. Przy dużej liczbie
obiektów obciążenia oraz podpór ich sortowanie i optymalizacja
powodowała jednak brak płynności przy powiększaniu/pomniejszaniu
widoku. W najnowszej wersji znacząco przyśpieszono algorytm
zwiększając płynność wizualizacji.
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2.53 Odblokowanie panelu "Wizualizacja" w trybie przeglądania
wyników
Narzędzia wizualizacji pozwalają na różnicowanie
wizualizacji paneli wg wybranej kategorii. Wizualizacja
jest przydatna przede wszystkim na etapie weryfikacji
modeli obliczeniowego. Ze względu na liczne prośby
zmodyfikowano działanie funkcji i w najnowszej wersji
panel wizualizacji jest również dostępny w trybie
przeglądania wyników.

2.54 Odblokowanie panelu ustawień obszaru kreślenia w trybie
przeglądania wyników
Wraz z rozwojem narzędzi w obszarze wymiarowania i przeglądania wyników (definicja
zbrojenia, układów współrzędnych, przekrojów) pojawiła się potrzeba precyzyjnego wskazywania
punktów oraz odcinków. Z pomocą przychodzą narzędzia do śledzenia punktów oraz kątów
charakterystycznych. W poprzednich wersjach ustawienia tych narzędzi były jednak zablokowane
w trybie przeglądania wyników. W najnowszej wersji zmodyfikowano interfejs graficzny
odblokowując grupę ikon w pasku statusu odpowiedzialnych za tą funkcjonalność. W rezultacie
opcje śledzenia mogą teraz być modyfikowane we wszystkich trybach pracy z modelem.

3 Poprawki:
•

Poprawiono rysowanie podpór znajdujących się pod żebrami w konstrukcjach
powierzchniowych.

•

Poprawiono zamykanie okna dialogowego do oszacowania długości wyboczeniowej jeżeli
wybrano "Ciąg elementów".

•

W zestawieniu obciążenia poprawiono błąd przy wyborze kategorii powierzchni dla
obciążeń poziomych barier i ścian działowych (lista była zablokowana).

•

Poprawiono błąd przy wymiarowania elementów stalowych o zbieżnym przekroju rurowym
(PN-EN).

•

Poprawiono domyślną nazwę dla pozycji dotyczących obciążenia stałego w zestawieniu
obciążenia.

•

Usunięto błąd przy dodawaniu/usuwaniu z grup prętowych elementów, które powstały w
wyniku podziału.

•

W zestawieniu obciążenia poprawiono błąd pojawiający się przy definicji obciążenia
użytkownika.

•

W konstrukcjach płytowych poprawiono zaznaczanie aktualnie wybranej opcji "Pole
powierzchni"/"Liczba prętów" przy wyświetlaniu trybu dla map zbrojenia (rozwijane menu,
symbol "check").
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•

Usunięto problem z ponownym przeliczaniem płyt żelbetowych przy przełączaniu między
pozycjami obliczeniowymi w trybie STATYKA.

•

Usunięto niedogodność związaną z brakiem aktualizacji wyświetlanych wyników po
zmianie przekroju w regule wymiarowania.

•

W zestawieniu obciążenia poprawiono błąd braku aktualizacji schematu obciążenia wiatrem
dla ciśnienia wewnętrznego z domyślnymi wartościami wsp. przepuszczalności.

•

Poprawiono błąd odczytu wyników w punkcie przy dużym powiększeniu (płyta żelbetowa).
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