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Novinky
Novinky v Civil 2022 (v1.2)

1. Posudky dle UK CS 454 pro ocelo-betonové trámy s podélnými výztuhami 

2. Nový typ propojení (elastic link) pro modelování kolejového lože

3. Seznam opravených chyb nalezených ve verzi Civil 2022 (v1.1)

Novinky v Civil 2022 (v1.1): Podrobněji v novinkách k verzi Civil 2022 (v1.1).

1. Posouzení ocelo-betonového spřaženého mostního trámu podle UK CS 454 a CS 457 

2. Nová knihovna sestav zatížení pro vysokorychlostní vlaky dle UK 

3. Vylepšení časové funkce pro generátor zatížení vlakem

4. Vylepšení v midas GSD (General Section Design) podle AS 5100.5:17 

5. Spektra odezvy podle NTC 2018 (Itálie) 

6. Automatické generování teplotního zatížení průřezu nosníku (AASHTO, Eurocode, Australia) 

7. Zatížitelnost spřažených ocelových mostů podle LRFR 2019 (AASHTO MBE 3rd edition 

8. Vozidlo AK, N11 (ruská norma)

9. Vylepšení při modelování podélných výztuh u spřažených ocelobetonových mostů

https://www.midascivil.cz/novinky/nova-verze-midas-civil-2022-v1-1
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1. Posudky dle UK CS 454 pro ocelo-betonové trámy s podélnými výztuhami
• Ocelo-betonové trámy s podélnými výztuhami na přírubách nebo stojině jsou nyní podporovány v posudcích podle normy UK CS 454.

• Ve verzi Civil 2022 (v1.1) bylo možné posoudit tyto trámy bez podélných výztuh.

▪ Rating> Steel Bridge  > CS 454/20
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• Posudkyjsouuspořádánydopřehlednýchtabulek(ResutTables)zvlášťprotrámy s podélnýmivýztuhami.

• Součinitelé (Reservefactors),MSP posudky(SLS checks),a posouzenína podélnésmyk jsou dostupné napříslušnýchzáložkách (flanges,webs)v tabulkách(resulttables).

Additional result tabs on the assessment result tables

Assessment Result Tables

1. Posudky dle UK CS 454 pro ocelo-betonové trámy s podélnými výztuhami

▪ Rating> Steel Bridge  > CS 454/20
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• Postupvýpočtů je dostupný v excelovskémformátu.

• Výstupy v protokolupotomobsahují různévýsledkyv závislostina typupodélnévýztuhy(napříruběči stojině).

Assessment report for beams without longitudinal stiffeners

1. Posudky dle UK CS 454 pro ocelo-betonové trámy s podélnými výztuhami

Assessment report for beams with longitudinal stiffeners

▪ Rating> Steel Bridge  > CS 454/20
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2. Nový typ propojení (elastic link) pro modelování kolejového lože
• funkcionalitaumožňujeuživatelůmmodifikovat hysterezní chování multi-lineárních propojení (multi-linear links), které jsou automaticky generované pomocí wizardu Kolejové lože (Rail Track

AnalysisModel)

• Propojenítypu interakcekolejového ložebude generovánopřipoužitíwizardutypuCompleteAnalysisModel’.

Rail Track Interaction  FunctionElastic Link Function Rail Track Interaction E-Link Type

▪ Boundary > Link > Elastic Link
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2. Nový typ propojení (elastic link) pro modelování kolejového lože

Unloaded Stiffness

Temperature load

Rail

Bridge deckMulti-linear

Elastic link

Ground

Train load

Rail
Unloaded Stiffness Unloaded StiffnessLoaded Stiffness

Ground

Stage 1: Unloaded

Stage 2: Loaded

Unloaded Stiffness

20kN

2mm

Loaded Stiffness

2mm

60kNIn case when Multi-linear link changes from 'unloaded' to 'loaded'. In case when Multi-linear link changes from 'unloaded' to 'unloaded‘.

Stage 1: The force of ML link reaches yielding.

Stage 2: ML link is subjected to additional loads in the same direction.

Stage 1: The force of ML link reaches yielding.

Stage 2: ML link is subjected to additional loads in the same direction.

Stage 1: The force of ML link reaches yielding.

Stage 2: ML link is subjected to additional loads in the opposite direction.

Stage 1: The force of ML link reaches yielding.

Stage 2: ML link is subjected to additional loads in the opposite direction.

Loading/Unloading Behavior of ML Link
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3. Seznam opravených chyb nalezených ve verzi Civil 2022 (v1.1)

• Zatěžovací stavy Tendon Primary a Secondary, Creep/Shrinkage secondary nebyly viditelné v dialogu pro vytváření kombinací, pokud nebyly definovány data pro fázovanou

výstavbu(TDA)v ConstructionStage AnalysisControlData

• [ŽBposudkydle AASHTOLRFD 17] 1D posudek prosloupy modelovány2D prvkynebyl proveden. K tomu docházelopouze u normyAASHTO LRFD 17.

• [Zatížitelnostdle AASHTO-LRFR 19 proocelo-betonovétrámy] Kliknutímna parametryv zatížitelnostivyskakovalachybováhlášení.

• [Posudky ocelo-betonových trámů dle AASHTO-LRFD 17] Hodnoty součinitele vzpěru k, pro rovnoměrné normálové napětí byly rozdílné v detailních výsledcích na prvcích a

podélnýchvýztuhách.

• [Zatížitelnost předpjatýchprůřezů (PSC) podle AASHTO LRFD] Součinitel zatížitelnostibyl nesprávný pro záporný moment, pokud se znaménkamomentůod stálého aproměnného

zatížení lišila.

• [Posudkypředpjatýchprůřezů (PSC)dle AASHTO LRFD]

- SmykováúnosnostbetonuVc nebylasprávněurčena.V protokolubylauvedenanulováhodnota Vc, ikdyžbylyvšechnyhodnotyspočteny.

- HlavnínapětíbylaposouzenaprovšechnyMSP kombinace,správněmávšakbýtpoužitapouzekombinacetypuService III.

• [Analýzapohyblivýchzatíženípodle AS]Vnitřnísíly a výsledkyz moving loadtracera byly rozdílné,bylo-lipoužitouživatelskévozidlo.

• [Posudky předpjatých průřezů (PSC) dle AS 5100] Posudky předpjatých průřezů ve výsledných tabulkách ukazovaly rozdílné výstupy ve srovnání s vybranými položkami. Vybral-li

uživatelúnosnost v ohybumísto toho seotevřelatabulkas výsledkyproposouzenínapětíbetonuv tlaku.

• [Pohyblivázatíženípodle BS] Pohyblivézatíženídavemlidíbylo1000xzmenšeno,pokud bylokonvertovánona statickýzatěžovacístav z moving loadtracer.


