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Esipuhe
Silta-CAD selvitystyö aloitettiin TVH:n sillansuunnittelutoimiston toimeksiannosta elokuussa 1989. TVH nimesi työtä
ohjaamaan valvontaryhrnän, johon kuuluivat:
Matti Kuusivaara
Torbjörn Elfving
Risto Saukkonen
Juhani Vähäaho
Timo Rantakokko
Heikki Rautakorpi

TVH/sillansuunnittelutoimisto

Insinööritoimisto Juola & Rantakokko
Insinööritoimisto Y-suunnittelu

Ryhmän puheenjoh tajana toimi Kuusivaara ja
Rautakorpi.

sihteerinä

Seurantaryhmä kokoontui selvitystyön aikana seitsemän kertaa ja kävi tämän lisäksi keskusteluja ulkopuolisten tahojen kanssa.

Käsitteiden määrittely
integroitu sillansuunnitteluohjelmisto
ohjelmisto, jonka avulla voidaan suorittaa sillan
analysointi sekä mitta- ja raudoituspiirustusten
tekeminen
pintamalli
rakenteen kolmiulotteinen malli, joka koostuu

pinnoista

rautalankamalli
yksittäisistä viivoista koostuva rakenteen kolmiulotteinen malli
sillan geometrinen malli
sillan tuotemalli, jonka graafisena tulostuksena
ovat mittapiirustukset
siltapaikkatiedostot
siltapaikka-asiakirj oj a vastaavat tietokonemuotoon määritellyt dokumentit
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siltatietokanta
tietokanta, joka käsittää sillan ja siihen välittömästi liittyvän tien ja maaston tiedot
(relaatio )tietokanta
tietokoneen levylle tallennettu
ristiriidaton
tietojen kokonaisuus, joka on yhteiskäytössä ja
johon pääsy on valvottua
tuotemalli
tuotteen määrittelytiedoista koostuva tietokanta,
jonka kanssa voidaan kommunikoida tiedonhallintaohjelmiston ja graafisen käyttöliittymän avulla.

1. Kirj allisuustutkimuksen yhteenveto
Kirjallisuusviitteiden kerääminen suoritettiin Teknillisen
korkeakoulun kirjaston kautta. Tietokonehaku tehtiin tietokannoista: BODIL, COMPENDEX, ICONDA, IRRD JA TRIS. Tämä
yhteenveto on laadittu liitteenä olevien 36 lähteen perusteella.
Kirjallisuusaineisto on jaettu viiteen ryhmään seuraavasti:
- tiensuunnittelu
- siltojen analysointi ja mitoitus
siltapiirustusten tuottaminen
- integroidut sillansuunnitteluohjelmistot
- tietokoneavusteinen rakennesuunnittelu.
Tunnetuimmat tiensuunnitteluohjelmistot ovat amerikkalainen
Intergraph ja englantilainen Moss. Kummankaan ohjelman
esittelyjen yhteydessä ei kiinnitetä huomiota sillansuunnitteluun. Lähteessä /4/ mainitaan Prime tietokoneella toimiva Cedra ohjelmisto, joka käsittää 2D-piirtämisohjelmiston, maastomalliohjelman, tiensuunnitteluohjelmat ja sillansuunnitteluohjelman. Kaikki osaohjelmat käyttävät yhteistä tietokantaa.
Siltojen analysoinnin ja mitoituksen uusimmat välineet ovat
taulukkolaskenta ja asiantuntijajärjestelmät. Yleistä taulukkolaskentaohjelmaa on käytetty mm. jännitettyjen elementtisiltojen /9/ ja teräspalkkisiltojen /10/ suunnitteluun. Siltojen kansirakenteiden suunnitteluun soveltuvia
asiarituntijajärjestelmiä tarkastellaan lähteissä /5/ ja
/11/. Edellinen, jännitettyjen siltojen suunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto, on tehty oppilaitoksen ja sillansuunnittelutoimiston yhteistyönä.
Siltapiirustusten tuottamiseen käytetyistä laitteista mainitaan Intergraphin työasemakoneet, Prime ja Vax minikoneet
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sekä Apollo työasemat. Mikrotietokoneiden kapasiteetin todetaanainakintoistaiseksi rajoittavan CAD-työskentelyä
/22/.
Siltapiirustusten tuottamiseen käytetään yleisiä piirtämisohjelmistoja, joista mainitaan Intergraph, Gadam, Gds ja
Gipsys. Näitä täydennetään parametriohjatuilla apuohjelmilla. Parametriohjaus helpottaa piirustusohjelmien kytkemistä
analysointi-ja mitoitusohjelmiin. Teräsbetonirakenteiden
piirtämiseen käytetään ohjelmia, joihin liittyy ra.udoitusten automaattinen luettelointi /19/ ja /20/.
Tietokonepiirtämisen taloudellisuutta tarkastellaan lähteissä /14/ ja /20/. Tutkimustulosten mukaan kuukauden harjoittelun jälkeen saavutettiin sama tuottavuus kuin perinteisillä menetelmillä. Puolen vuoden työskentelyn jälkeen
tuottavuus oli noin kaksinkertainen perinteiseen piirtämiseen verrattuna.
Siltasuunnitelmien havainnollistamista tarkastellaan lähteessä /21/.
Integroituja sillansuunnitteluohjelmia on kehitelty Japanissa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa ja USA:ssa.
Kirjallisuudessa esitelty japanilainen ohjelmisto /27/ on
tehty teräspalkkisiltojen suunnitteluun. Sen teko on aloitettu jo 1977. Integrointi ulottuu tien geometriasta konepajan lähtöarvoihin.
Eurooppalaiset ohjelmistot on tarkoitettu betonisiltojen
suunnitteluun. Ranskalainen ohjelmisto /26/ soveltuu jännitettyjen kotelopalkkisiltojen suunnitteluun ja ruotsalainen
VV541-ohjelmisto /24/ teräsbetonisten laattakehäsiltojen
suunnitteluun. Monipuolisin lienee tanskalainen IBDAS-ohjelmisto /28/, joka soveltuu erilaisten teräsbetonisten ja
jännitettyjen siltojen suunnitteluun.
Amerikkalaisen BRADD-2 ohjelmiston avulla /25/,/29/ voidaan
suunnitella yksiaukkoisia siltoja, jotka voivat olla teräsbetonia, jännitettyä betonia tai terästä. Ohjelmiston kehitystyö on maksanut 1.7 milj. $ (noin 7.3 milj, mk) ja sen
ylläpitoon arvioidaan kuluvan 87500 $ (noin 0.4 milj, mk)
vuodessa. Sen avulla on tarkoitus tehdä 2800 sillan suunnitelmat.
Kirjallisuusluettelon viimeisessä ryhmässä mainitut lähteet
eivät liity varsinaisesti sillansuunnitteluun, vaan ovat
yleisempiä katsauksia. Suurin osa niistä käsittelee saksalaisen kielialueen rakennesuunnitteluohjelmistoja. Eräinä
yksityiskohtina mainittakoon, että mUncheniläisen Eberle
EDV-Systeme GmbH:n Spirit:CAD-ohjelmistosta on yhteys tiensuunnitteluohjelmistoon ja että Kölniläisesssä T.O.P.-ohjelmistossa on tietokantaorientoitu 3D-CAD-systeemi /35/.
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Hyviä tietokoneavusteisen suunnittelun perusteoksia ovat
/33/ ja /36/.
Kirjallisuustutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että
sillansuunnittelun alalla kehitys kulkee kahteen suuntaan:
toisaalta rakennetaan integroituja, tiettyihin erikoistapauksiin soveltuvia sillansuunnitteluohjelmistoja ja toisaalta pyritään käyttämään mandollisimman tehokkaasti hy väksi yleisiä CAD-ohjelmia. Integroitujen ohjelmien tekeminen on kallista ja edellyttää senvuoksi suuria tuotantomääriä. Yleisistä ohjelmista on käytetty lähinnä 2D-piirtämisj ärj estelmiä.
2. Silta-CAD:n nykytila Suomessa
2.1 Yleistä
Selvitystyön aikana käytiin keskusteluja ohjelmistotalojen,
siltasuunnittelij oideri, ja sillanrakentaj ien edustaj ien
kanssa. Neuvotteluissa pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva
Suomen tämänhetkisestä suunnittelukäytännöstä ja suunnittelumenetelmien kehittämismandollisuuksista tulevaisuudessa.
Keskusteluja käytiin seuraavien ohjelmistotalojen kanssa:
Cadex
Jidea
Tekia
Lisäksi perehdyttiin ATK:n eri osa-alueisiin Future-CAD:n,
Hewlett-Packardin ja HPY:n järjestämissä seminaareissa.
Sillansuunnittelumenetelmien kehittämisestä käytiin neuvotteluja seuraavien suunnittelutoimistojen kanssa:
Finnmap
Juola&Rantakokko
Pontek
Siltatekniikan Oulun toimisto
S i to
Suunnittelukortes
Y-Suunnittelu
Aiheeseen liittyviä puhelinkeskusteluja käytiin A-Insinöörien ja Siltatekriiikan Espoon toimiston kanssa.
Sillanrakentamiseeri liittyviä kysymyksiä pohdittiin YITyhtymän ja tielaitoksen Uudenmaan piirin edustajien kanssa
käydyissä neuvotteluissa.
Seuraavassa tarkastellaan Suomen sillansuunnittelun nykytilaa lähinnä rakenteiden analysoinnin ja siltapiirustusten
tuottamisen kannalta. Sillansuunnitteluun liittyy näiden
osa-alueiden lisäksi paljon kirjallisten selostusten ja
erilaisten luetteloiden laadintaa. Ne tehdään yhä lisäärity vässä määrin tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien
avulla.
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2.2 Tiedonsiirto
Sillansuunnittelun lähtötietojen siirto tapahtuu yleensä
paperidokumenttien avulla. Tämä on toistaiseksi ainoa juridisesti hyväksyttävä siirtotapa.
Saman suunnittelutoimiston eri paikkakunnilla sijaitsevien
yksiköiden välillä on tiedonsiirtoon käytetty myös rnikrotietokoneen levykkeitä tai yleisen tietoverkon Datel-linjaa.
2.3 Yleissuunnittelu
Sillan yleispiirustuksen tekeminen tapahtuu usein perinteiseen tapaan piirustuslautaa käyttäen. Joissakin suunnittelutoimistoissa käytetään yleistä kuvankäsittelyohjelmistoa
myös yleispiirustuksen tekemiseen. Näin menetellään varsinkin silloin, kun siltapaikka-asiakirjojen graafiset lähtötiedot saadaan käyttöön kuvatiedostoina tietokoneen ymmärtämässä muodossa.
Sillan havainnekuvien tekemiseen käytetään yleisesti tietokonetta. Useimmiten perspektiivikuvien tekemistä varten on
laadittu tietokoneohjelma, joka toimii itsenäisenä ohjelmana tai perustuu jonkin piirtämisohjelmiston hyväksikäyttöön. Eräissä suunnittelutoimistoissa havainnekuvia on laadittu yleisten ohjelmien avulla ilman minkäänlaisten lisäohjelmien käyttöä.
Sillan perspektiivikuvan sovittaminen maaston valokuvaan
tapahtuu käytännössä käsityönä. Tutkimusmielessä on käytetty myös sillan havainnekuvan liittämistä siltapaikalta
otettuun videokuvaan.
2.4 Tekninen laskenta
Sillan tekninen laskenta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
- rakenteiden analysointi statiikkaohjelmien avulla
- rakenteiden mitoitus
- rakenteiden geometrian laskenta työmaan mittaussuunnitelmaa varten
Siltarakenteiden analysointi suoritetaan lähes aina tietokoneen avulla. Sillan kansirakenteen laskennassa laajimmassa käytössä lienevät Teklan tasokehä- ja arinaohjelmat sekä
vino siltalaatta-ohjelma. Myöskin Palosaaren tekemät sauvarakenne- ja laattaohjelmat ovat laajassa käytössä varsinkin
Oulussa. Lisäksi joillakin toimistoilla on käytössään itse
tehtyjä statiikkaohjelmia.
Sillan alusrakenteiden laskennassa käytetään edellä mainittujen ohjelmien lisäksi mm. paaluryhmän laskentaohjelmia,
joita on myös tehty useammassa eri paikassa.
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Sillan rakenteiden mitoitus tehtäneen useimmiten erillisenä
toimenpiteenä käyttäen pieniä itse tehtyjä ohjelmia. Laskentavälineenä voi olla esim. mikrotietokone tai taskulaskm. Eräissä sovelluksissa mitoitusohjelmia on liitetty
samaan pakettiin statiikkaohjelmien kanssa. Näistä mainittakoon liittopalkki, jännitetty palkki ja vino siltalaatta.
Sillan geometrian laskentaan on useilla suunnittelijoilla
käytettävissä tiehallituksen siltageometria-ohjelmisto. Se
on lähtötietojen antamisen suhteen vanhanaikainen, mutta
mandollisuuksiltaan monipuolinen ohjelmisto. Käyttäjien
mielipiteiden mukaan siihen kannattaisi rakentaa uusi helppokäyttöinen käyttöliittymä.
2.5 Piirustusten tuottaminen
Siltapiirustusten tuottamisessa on menossa muutosvaihe. Osa
piirustuksista tehdään vielä vanhaan tapaan piirustuslaudalla, osa tuotetaan jonkin yleisen piirtämisohjelmiston
avulla ja joissakin tapauksissa piirtäminen toteutetaan
integroidun suunnitteluohj elmiston osatehtävänä. Karkeasti
voitaneen sanoa, että noin puolet siltapiirustuksista tuotetaan tietokoneen avulla ja toinen puoli perinteiseen tapaan.
Tietokoneavusteisen siltasuunnittelun silmiinpistävä piirre
on käytössä olevien erilaisten piirtämisohjelmistojen suuri lukumäärä. Näistä on opetuskäytössä
- Cadam.
Käytännön suunnittelutyössä eniten käytettyjä ohjelmistoja
ovat:
- Autocad
- Dogs
- Jcad
- Teo
- Versacad
Ainakin kokeilumielessä on lisäksi käytetty seuraavia ohj elmistoj a:
- Intergraphin Microstation
- Medusa
Useimmat mainituista ohjelmista ovat 2D-piirtämisohjelmia,
mutta joissakin on mandollista käyttää myös 3D-versiota.
3D-ohjelmia on jonkin verran käytetty siltasuunnitelmien
havainnollistamiseen. Tavalliset suunnitelmapiirustukset
tehdään 2D-piirtämisohjelmien avulla.
Tavallisimpia tietokoneen avulla tehtäviä piirustuksia ovat
teräspalkkien piirustukset ja betonirakenteiden mittapiirustukset. Teräsbetonirakenteiden raudoituspiirustukset
piirretään useimmiten perinteiseen tapaan piirustuslaudalla.
Piirtämisohjelmien käyttötapa vaihtelee. Joissakin tapauksissa koko piirustus tehdään ohjelman piirtämistoimintojen
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avulla. Tällöin työskentelytapa muistuttaa perinteistä piirustuslaudalla tapahtuvaa piirtämistä. Joissakin tapauksissa piirtäjä käyttää ohjelman alirutiineina toimivia symboleita piirustuksen yksityiskohtien tekemiseen.
Tietokoneen hyväksikäytön kannalta kehittyneimmässä työskentelytavassa piirtäminen tapahtuu parametriohj attuj en
aliohjelmien avulla. Tällöin piirustuksen sisältö ja esitystavat on määritelty etukäteen apuohjelmia tehtäessä ja
piirtämisvaiheessa samansisältöinen kuva piirretään erilaisia lähtäarvoja käyttäen.
Tilanne on samantyyppinen silloin, kun piirtäminen suoritetaan integroituun sillansuunnitteluohjelmaan liitettynä
osatoimintona. Tuloksena saadaan yleensä puolivalmis piirustus, jota täydennetään tietokoneessa yleisellä piirtämisohjelmalla tai perinteiseen tapaan piirustuslaudalla.
2.6 Integroidut sillansuunnitteluohjelmat
Integroiduista sillansuunnitteluohjelmista on pisimmälle
kehitetty laattasillan suunnitteluohjelmisto. Siinä sillan
analysointi, mitoitus ja piirtäminen on liitetty yhdeksi
kokonaisuudeksi. Ohjelma on lähinnä työkalu, jota sillan
suunnittelija käyttää eri suunnitteluvaiheissa. Piirustuksia joudutaan täydentämään käsin.
Jatkossa ohjelmaa on tarkoitus soveltaa myös jännitettyjen
palkkisiltojen suunnitteluun. Tiedonhallinnassa on tarkoitus ottaa käyttöön yleinen relaatiotietokanta.
Jonkinasteista integrointiaon käytetty jännitetyn palkkisillan eräässä laskentaohjelmassa sekä liittopalkkisillan
suunnitteluohj elmissa.
3. Tie-ATK: n kehittämissuunniteirnat
Tietokoneavusteinen tiensuunnittelu tapahtuu Suomessa useiden eri järjestelmien avulla. Tämän selvitystyön kannalta
on erikoisasemassa TVH:n käynnistämä Tie-atk, jonka nimeksi
on työn kuluessa vakiintunut Xroad.
Tämän selvitystyön eräänä osa-alueena oli tutustuminen Xroad ohjelmistoon ja sillansuunnittelunäkökohtien esilletuominen sen kehitystyössä. Työn kuluessa käytiin kolme erillistä neuvottelua Xroadin kehitystyötä tekevien henkilöiden
kanssa. Neuvotteluissa oli mukana Tekian, TVH:n tiensuunnittelutoimiston sekä Maa- ja Vesi Oy:n edustajia.
Xroad on yleinen tiensuunnitteluohjelmisto, jonka pääosat
ovat maastotiedot, tien geometria ja rakenne sekä määrälaskenta. Ohjelmistoon on varauduttu tekemään myös sillansuunnittelua koskeva osa. Tämä tarkoittanee lähinnä nykyisiä
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siltapaikka-asiakirjoja vastaavien dokumenttien määrittelyä
ja tiedonsiirtoon liittyviä näkökohtia.
Xroad-ohjelmisto käyttää joko Oracle- tai Ingres-relaatio-tietokantaa. Ohjelmiston avulla tietokantaan rakennetaan
maaston ja tien tuotemalli. Se on tietokokoelma, jonka
kanssa voidaan kommunikoida tiedonhallintaohjelmiston ja
graafisen käyttöliittymän avulla.
Ohjelmiston avulla suunnittelukohdetta voidaan tarkastella
halutusta suunnasta ja halutulta etäisyydeltä ja tulostaa
siitä perspektiivikuvia, joista piiloviivat on poistettu.
Mallista voidaan myös tulostaa mielivaltaisia leikkauksia.
Mallia voidaan täydentää yksittäisillä viivoilla. Esim.
silta voidaan ainakin periaatteessa piirtää tietokantaan
rautalankamallina. Tällöin silta näkyy suunnittelukohteen
havainnekuvassa "läpinäkyvänä".
4. Silta-CAD:n kehittämissuositus
Selvityksen seurantaryhmä on edellä esitettyjen kartoitustulosten perusteella pohtinut tietokoneavusteisen sillansuunnittelun kehittämisvaihtoehtoja ja päätynyt seuraavaan
suositukseen.
4.1 Tiedonsiirto
Siltojen suunnittelua varten siltapaikkojen tiedoista tehdään siirtotiedostot, joita seuraavassa nimitetään siltapaikkatiedostoiksi. Ne käsittävät tarvittavat ASCII-muotoiset tekstitiedostot ja 2D-kuvatiedostot. Kuvatiedostojen
siirtomuoto valitaan samaksi kuin Xroad-ohjelmiston tulostustiedostojen muoto.
Mielivaltaisen kuvatiedoston siirto eri järjestelmien välillä ei onnistu täydellisesti, koska piirtämisohjelmistoissa on erilaisia määrittelyjä. Senvuoksi siltapaikkatiedostot on pyrittävä määrittelemään sellaisiksi, että
niiden siirtäminen erilaisiin piirtämisjärjestelmiin tapahtuisi mandollisimman täydellisesti.
Sillansuunnittelussa pyritään mandollisuuksien mukaan käyttämään hyväksi maaston ja tien tuotemallia. Tämä tarkoittaa
sitä, että sillan geometrinen malli rakennetaan maaston ja
tien kanssa samaan tietokantaan. Tässä tapauksessa ei tarvita siirtomuodon määrittelyä.
Siltasuunnitelma voidaan tehdä myöskin omaan tiesuunnitelmasta riippumattomaan tietokantaan. Tällöin on määriteltävä
uusi "siltapaikkatietokanta" ja tehtävä tiedonsiirtoa varten oma tietokoneohjelma.
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Sillan rakennusvaiheessa tulee tärkeäksi sillan mittaustietojen siirtäminen työmaalle. Olisi määriteltävä siirrettävät tiedot, niiden esitysmuoto ja siirtotapa.
4.2 Yleissuunnittelu
Seuraavassa esitetyt ehdotukset koskevat varsinaisen yleissuunnittelun lisäksi myös siltojen esisuunnittelua.
Sillansuunnittelu voi perustua kahteen erilaiseen ratkaisuun. Suunnittelu voidaan tehdä jonkin piirtämisjärjestelmän alaisuudessa tai sillan malli voidaan rakentaa relaatiotietokantaan. Jälkimmäisessä tapauksessa on mandollista
joko käyttää tiensuunnittelijan kanssa samaa tietokantaa
tai rakentaa sillan tuotemalli omaan erilliseen tietokantaan. Seuraavassa tarkastellaan erikseen kutakin vaihtoehtoa.
4.2.1 Suunnittelu piirtämisjärjestelmän avulla
Tässä vaihtoehdossa sillan yleissuunnittelu tapahtuu tiensuunnittelusta riippumattomalla ohjelmistolla ja laitteistolla. Siltapaikkatiedot siirretään tällöin tekstitiedostoina ja 2-ulotteisina kuvatiedostoina. Näitä siltasuunnittelija voi käyttää 2-ulotteisten siltapiirustusten pohjana
tai rakentaa sillasta 3-ulotteisen mallin sen mukaan, millainen ohjelmisto hänellä on käytössään.
Sillan geometriatietojen antamiseen kannattaa kehittää jonkinlainen graafinen käyttöliittymä. Sen pohjana voidaan
ehkä käyttää tiehallituksen siltageometria-ohjelmaa, joka
on nykyisessä muodossaan liian vaikeakäyttöinen. Ellei ohjelma sovellu uuden käyttöliittymän pohjaksi, on syytä kehittää kokonaan uusi ohjelma.
Havainnekuvien tekeminen sillasta voi tapahtua nykyisin
käytössä olevien ohjelmien avulla. Sillan lisäksi kuvaan
olisi saatava mukaan myös maasto ja tie. Tämä voi tapahtua
siten, että siltapaikkatietoihin lisätään haluttu määrä
siltapaikasta tehtyjä perspektiivikuvia. Nämä siirretään 2ulotteisina kuvina siltasuunnittelijalle, joka voi yhdistää
ne sillasta tehtyjen vastaavien kuvien kanssa. Kuvien yhteensovittaminen edellyttää kuvauspisteen, kuvaussuunnan ja
kuvatason paikan tarkkaa määrittelyä.
Tekniikan kehittyessä havainnekuvaan voidaan tien ja sillan
lisäksi liittää mukaan siltapaikasta otettu valokuva, joka
ensin muunnetaan scannerin avulla tietokoneen ymmärtämään
muotoon.
Sillan luonnossuunnittelussa on tärkeä sija myös alustavien
rnassaluetteloiden ja kustannusarvioiden laatimisessa. Tähän
työvaiheeseen soveltuva työkalu on Teklan tekemä ohjelma:
sillan ainemenekki- ja kustannusennuste.
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4. 2. 2 Suunnittelu Xroad-tjetokantaan
Jos sillan tuotemalli rakennetaan maastomallin ja tien
kanssa samaan tietokantaan, sillan sijainti on syytä sitoa
tien linjaukseen ja tasausviivaan, jotta tien mandollisesti
siirtyessä silta siirtyisi mukana. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä tiedostojen suojausmekanismeihin ja tien sijainnissa tapahtuneista muutoksista tiedottamiseen.
Sillan mallin rakentamiseen voidaan käyttää joko viivoja
tai pintoja. Pelkästään viivoja käyttämällä saadaan aikaan
sillan rautalankamalli. Tällöin perspektiivikuvassa silta
näyttää läpinäkyvältä, ts. piiloviivoja ei ole poistettu.
Sillan rautalankamallin rakentamiseen on jo olemassa välineet tiensuunnitteluohjelmistossa, mutta niiden käyttö on
hyvin työlästä. Paremman suunnittelutyökalun saamiseksi
sillansuunnittelijalle olisi rakennettava oma käyttöliitty mä. Kannattaa selvittää, voidaanko sen pohjana käyttää nykyistä siltageometriaohjelmaa, vai onko järkevämpää kehittää kokonaan uusi ohjelma.
Osia sillan mallista voitaisiin ehkä toteuttaa tiensuunnitteluohjelmiston pintamäärittelyjä käyttäen. Tämänhetkisessä
Xroad-versiossa tällainen pinta ei voi olla mistään kohdasta pystysuora eikä voi kiertää alapinnaksi, joten esim.
sillan poikkileikkausta ei voitaisi kokonaisuudessaan määritellä tieohjelman pintamallien avulla. Sensijaan esim.
siltakannen yläpinta ja alapinta voisivat olla erillisiä
pintoja.
Sillan pilareiden ja välitukien määrittely vaatii myös omat
työkalunsa, mikäli ei tyydytä pelkkien yksittäisten viivojen käyttöön.
4.2.3 Suunnittelu omaan siltatietokantaan
Erillisen siltatietokannan käyttäminen on perusteltua silloin, kun sillan tuotemallia on tarkoitus myöhemmin täydentää samassa tietokannassa sijaitsevaksi rakennesuunnitelmaksi.
Erillistä tietokantaa käytettäessä sillan kytkeminen tien
geometriaan ei ole mandollista, vaan tietokanta on päivitettävä uudelleen aina tien geometrian muuttuessa.
Tietokanta kannattaa määritellä siten, että sen tiedonhallintaan voidaan käyttää samoja ohjelmia kuin edellisessä
vaihtoehdossa. Tämän lisäksi voitaisiin tehdä ohjelma, joka
tuottaisi sillan alustavan massaluettelon sillasta laaditun
tuotemallin perusteella. Yksikköhintojen avulla tästä päästäisiin edelleen alustavaan kustannusarvioon.
4. 3 Rakennesuunni-ttelu
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Alkuvaiheessa sillan rakennepiirustusten tekeminen voi tapahtua nykyisin käytössä olevien piirtämisohjelmistojen
avulla. Mittataulukoiden antamisen helpottamiseksi ehdotetaan rakennettavaksi suora liittymä siltageometrian laskentaohjelmasta piirustuksiin. Pohjana voidaan ehkä käyttää
nykyistä tiehallituksen siltageometriaohjelmaa. Näin voidaan vähentää piirtäjän työtä ja ennenkaikkea poistaa tietojen manuaalisessa siirrossa mandollisesti syntyvät virheet.
Rakennesuunnittelun kehittäminen edellyttää tuotemalliajattelun käyttöönottoa. Suurista kustannuksista johtuen pieniä
Suomen markkinoita varten ei ole tarkoituksenmukaista kehittää yleistä integroitua sillansuunnitteluohj elmistoa,
vaan on tyydyttävä seuraamaan kansainvälistä kehitystä.
Realistisin vaihtoehto lienee se, että sillansuunnittelussa
otetaan käyttöön jokin yleinen mallintamisohjelmisto, johon
mandollisesti tehdään joitakin sillansuunnittelua helpottavia lisäpiirteitä.
Periaatteessa sillan tuotemalli voidaan rakentaa tiesuunnitelman kanssa samaan tietokantaan tai omaan erilliseen siltatietokantaan. On kuitenkin ilmeistä, että jossakin vaiheessa suunnittelun edistyessä sillan tuotemalli joudutaan
erottamaan omaksi tietokannaksi. Tätä varten on sovittava
siirron yksityiskohdista.
Jos erillinen siltatietokanta on otettu käyttöön jo sillan
yleissuunnitteluvaiheessa, sillan alustavaa tuotemallia on
periaatteessa helppo täydentää rakennesuunnittelun avulla
lopulliseksi tuotemalliksi. Kehitys etenee vaiheittain.
Ensimmäisessä vaiheessa voidaan esim. tuottaa sillan geometrinen malli, joka vastaa nykyisiä sillan mittapiirustuksia.
Tuotemalliohjelmistojen yhteensopivuus on kertaluokkaa huonompi kuin piirtämisohjelmistojen yhteensopivuus. Ainakaan
nykytilanteessa ei ole järkevää suunnitella siirtotiedostoja, joiden avulla eri järjestelmät voisivat keskustella
keskenään. Pelkästään sillansuunnittelun kannalta ajateltuna tähän ei juuri ole tarvettakaan, mutta kun tuotemalliajattelu ulotetaan myös rakennusvaiheeseen, yhteensopivuuden merkitys tulee tärkeäksi. Sillan rakentajan pitäisi
pystyä kommunikoimaan sillan tuotemallin kanssa riippumatta
siitä, missä suunnittelutoimistossa siltasuunnitelma on
laadittu.
Mallintamisohjelmistoja valittaessa tulisi pyrkiä laajaan
yhteistyöhön, jotta edellä mainitut näkökohdat voitaisiin
ottaa huomioon.
Koska siltojen rakennesuunnittelu ei varsinaisesti kuulunut
tämän selvityksen työohjelmaan, sitä ei aiheen tärkeydestä
huolimatta käsitellä tässä raportissa yllä esitettyä laaj emmin.
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5. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi
Tämä selvitystyö on sillansuunnittelumenetelmien kehitysmandollisuuksien kartoitus. Sen perusteella työn seurantaryhmä ehdottaa seuraavia konkreettisia toimenpiteitä:
5.1 Siltapaikka-asiakirjojen määrittely
Tiehallitus asettaa työryhmän "SiltaCAD 1", jonka tehtävänä
on siltapaikkatiedostojen standardisointi. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:
- Tiedostojen muoto ja sisältö olisi määriteltävä
sellaisiksi, että ne siirtyvät mandollisimman
täydellisinä eri suunnittelujärjestelmiin.
- Uutena asiana siltapaikkatietoihin otetaan siltapaikan perspektiivikuvien edellyttämät määrittelyt. Niitä varten on sovittava yksityiskohtaisesti kuvauspisteet ja kuvaussuunnat sekä
kuvatasojen sijainnit.
- Sovitaan kuvatiedostojen siirrossa käytettävästä yhtenäisestä standardista.
- Tiehallituksen
osallistuu
sillansuunnittelu
aktiivisesti Tie-ATK-projektiin. Siltapaikkatiedostojen määrittely pyritään hoitamaan siten, että sekä tiensuunnittelijoiden että sillansuunnittelijoiden tarpeet otetaan huomioon.
5.2 Sillan geometriseen mallintamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiehallitus asettaa työryhmän "SIltaCAD 2", jonka tehtävänä
on kehittää sillan geometriseen mallintamiseen liittyviä
apuohjelmia. Ensin tutkitaan nykyisen siltageometria-ohjelman käyttökelpoisuus. Jos ohjelma katsotaan sopivaksi, sitä
kehitetään nykyistä käyttäjäystävällisemmäksi. Jos taas
siltageometria-ohjelma osoittautuu mallintamiseeri sopimattomaksi, kehitetään kutakin tilannetta varten uusi sillansuunnittelijalle soveltuva käyttöliittymä. Kehitystyössä
otetaan huomioon seuraavat tarpeet:
- Tarvittaisiin käyttöliittymä, joka helpottaa
sillan geometriatietojen antamista 3D-piirtämisohjelmistolle. Tämä edellyttää myös käytettävän piirtämisjärjestelmän yksilöintiä, koska
useampien piirtämisj ärj estelmien alaisuudessa
toimivan yhteisen käyttöliittymän kehittäminen
ei liene mandollista.
Olisi saatava aikaan käyttöliittymä, joka helpottaisi sillan mallintamista tiensuunnittelusse käytettävään tietokantaan. Alkuvaiheessa
voidaan tyytyä ns. rautalankamallin käyttöön.
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Tämä tarkoittaa sitä, että silta mallinnetaan
pelkästään erilaisia särmiä kuvaavien viivojen
avulla ja silta on perspektiivikuvassa läpinäkyvä. Tämän lisäksi tutkitaan Xroad-ohjelmiston
pintamallien käyttömandollisuutta sillan osapintojen mallintamiseen.
- Siltageometrialaskentojen tulokset olisi saatava siirtymään taulukkomuodossa suoraan piirustuksiin. Liittymä on syytä rakentaa siten, että
taulukoiden siirto tapahtuu työryhmän "SiltaCAD
1" määrittelemän standardin mukaiseen kuvatiedostoon.
Sillan mittatietojen siirtäminen työmaalle vaatii omat määrittelynsä. Niissä olisi kiinnitettävä huomiota siirrettäviin tietoihin, niiden
esitysmuotoon ja siirtotapaan.
5.3 Siltojen kustannusennusteohjelman kehittäminen
Kehitetään sillan ainemenekki- ja kustannusennusteohjelmaa
tekemällä se joustavammaksi ja rakentamalla siihen graafinen käyttöliittymä. Käyttöliittymä tehdään työryhmän h Sii_
taCAD 1" määrittelemän standardin mukaiseen kuvatiedostoon.
5.4 Siltojen rakennesuunnitteluun liittyvä selvitys
Tiehallitus teettää erillisen selvityksen tuotemallipohjaisista rakennesuunnittelujärjestelmistä ja niiden soveltamisesta sillansuunnitteluun. Työohjelmassa olisi erityisesti
kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Liittymä yleissuunnitteluun
- Tarjolla olevat mallintamisohjelmistot
- Rakentajien tarpeet.
5.5 Sillansuunnittelijoiden yhteistyön parantaminen
Järjestetään keskusteluja, joiden lopullisena päämääränä on
saada aikaan suositus sillansuunnittelussa käytettävästä
mallintamisjärjestelmästä. Tarkoituksena on, että mandollisimman moni suunnittelutoimisto käyttäisi samaa järjestelmää, mikä loisi edellytyksiä tietotekniikan laajalle hyväksikäytölle myöskin rakennustyömaalla.
Yhteisen mallintamisjärjestelmän lisäksi olisi sovittava
mm. käytettävästä tietokannasta, tiedonsiirrosta ja piirtämisj ärj estelmistä.
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- Todetaan, että mikrotietokoneiden käyttö siltasuunnittelussa on hyvin vähäistä.
- Raportissa tarkastellaan lähinnä rakenteiden analy sointiohjelmia. Todetaan, että suunnitteluohjelmia on
markkinoilla hyvin vähän, koska niiden käyttö on
normikohtaista.
- Todetaan, että uusimmat supermikrot (Sun, Apollo ja
Cadmus) soveltuvat myös CAD-työskentelyyn.
9. Truong, H. V. P. & Winnett, A. J., Lotus 1-2-3 in P.S.C. Uslab Bridge Design, 14th ARRB Conference, 28 August- 2
September 1988, Canberra, Australia. Proc. Part 6, p. 16.. .31.
- Esittelee taulukkolaskentaohjelmalla saatuja tuloksia
tyyppisiltojen suunnittelussa. Kirjoituksessa tarkastellaan mm. lämpötilaerojen sekä kutistuman ja virumisen vaikutusta. Tulokset esitetään numerotaulukoina ja
graafisina esityksinä.
10. Wei, Chien-Kuo, Bridge Design by 1-2-3. Civil Engineering 57
(1987) 3, p. 57.. .58.
- Kirjoituksessa tarkastellaan lyhyesti Lotus
1-2-3
taulukkolaskentaohjelman käyttöä yksiaukkoisen teräspalkkisillan suunnitteluun. Sovelluksen nimi on MULTBEAM. Esimerkkinä esitetään kolme tulostaulukkoa.
11. Welch, J. G. and Biswas, M., Application of Expert Systems in
the Design of Bridges. Transportation Research Record 1072
(1986), p. 65.. .70.
- Kirjoituksessa esitellään siltojen
suunnitteluun
laadittua asiantuntijajärjestelmää. Alussa tarkastellaan asiantuntijajärjestelmän yleisiä periaatteita.
- BDES (Bridge Design Expert System) on kehitetty pienten ja keskisuurten siltojen kansirakenteiden suunnitteluun. Palkit voivat olla terästä tai jännitettyä
betonia. Kansilaatta on betonia.
- BDES on interaktiivinen ohjelma, joka esittää sekä
lähtöarvot että tulokset taulukoiden ja alkeellisen
grafiikan avulla. Ohjelma suorittaa myös rakenneosien
mitoituksen.
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SILTAPIIRUSTUSTEN TUOTTAMINEN

12. Akl,
F'. A., Tan, T. L. and Eldridge, K. E., Automated Detailing of Prestressed Concrete Box Beam Dridges.
Ohio
University, Department of Civil Engineering, 1986. 18 p.
- Sisältää selostuksen kandesta Fortran 77 ohjelmasta,
joita voidaan käyttää jännitettyjen kotelopalkkien
paikallisen osavaltion stadardien mukaisten yksityiskohtien suunnitteluun.
- Ohjelmat ovat parametriohjattuja ja ne perustuvat
Intergraphin grafiikkaohj elmistoon.
- Ohjelmia ajetaan Vax-tietokoneissa.
- Lopputoteamuksen mukaan jatkossa olisi hyvä siirtyä
tietokantaohjelmiston käyttöön.
13. Barton, F. W., Ozyildirim, H. C., Use of Interactive Graphics
in Bridge Analysis and Design. Virginia Highway and Transportation Council, Charlottesville, 1983. 23 p.
- Rapartissa tarkastellaan Virginian virastojen siltasuunnittelun CAD:n kehittämistä.
- Raportti koskee isoja piirtämisjärjestelmiä, joista
tavallisimpina mainitaan Vax- ja Prime-minikoneet ja
niissä käytössä olevat ohjelmistot.
- Piirtämisjärjestelmistä Intergraph todetaan vuorovaikutteiseen graafiseen työskentelyyn sopivimmaksi.
14. Christian,G. A.& Alexander, P. C., Feasibility of ComputerAided Drafting. Second Bridge Engineering Conference, Volume
1.Transportation Research Record 950.Transportation Research
Board, National Research Council, Washington, D. C. 1984, p.
1.. .7.
- Vuonna1981aloitettu projekti
tietokonegrafiikan
soveltuvuudesta siltapiirustusten tuottamiseen.
- Saatujen tulosten mukaan tuottavuus oli2.5kuukauden
jälkeen noin 1 ja puolen vuoden jälkeen noin 2perinteiseen piirtämiseen verrattuna.
- Tietokonelaitteiston käyttö on kannattavaa, kun CAD:n
avulla tuotetaan noin 1000 piirustusta/vuosi.
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French, R. C., Computer A±ded Draughting for Highway Structures. Sino-British Highways and Urban Traffic Conferenco in
Eeijing, 1986, p. 353.. .359.
- Kirjoituksessa tarkastellaan englantilaisen GIPSYSohjelmiston käyttöä sillansuunnitteluun. Lähtötiedot
saadaan MOSS-tiensuunnitteluohjelmistosta.
- Ohjelmisto keskittyy erityisesti teräsbetonirakenteiden raudoituspiirustusten tuottamiseen. Teräsluettelot
saadaan piirtämisen sivutuotteena.
puolet
- Kirjoitusajankohdan kokemusten mukaan noin
soveltui tehtäviksi tietokorakerinepiirustuksista
neavusteisesti.
- Jatkuva työaseman käyttö rasittaa silmiä.
- Tulevaisuudessa siirrytään 3-ulotteiseen mallintamiseen. Tällöin työssä yhä enemmän yhdistyvät suunnittelu ja piirtäminen.

16.

Johansson, U. C., Broritning med makroprogram - Parameterkonstruktion med hjälp av CADAM. Göteborg, Chalmers tekniska
högskola, Institutionen för konstruktionteknik, 1986. 15 s.
- Graafisen CADAM-ohjelmiston esittely ja sen soveltaminen teräspalkkisillan parametriohjattuun piirtärniseen.

17.

Lusoorube, R. W., Developing an Effective Library for CADD in
Bridge Design. Public Works 120 (1989) 2, p. 57.
- Kirjoituksessa tarkastellaan detaljikirjaston tekemisen periaatteita. Todetaan, että parametriohjattu
symboli on suositeltava, koska se on helppo liittää
esim. analysointiohjelman jatkorutiiniksi. Jos jokainen yksityiskohta on kirjastossa erikseen, niiden
integrointi muiden ohjelmien kanssa on hyvin vaikeata.
- Käsitellyssö tapauksessa on käytetty McDonnell Dougiasin yleistä GDS-piirtämisohjelmaa.

18.

MoGrath, T. J., CAD Offers Savings, Fiexibility for Culverts
and Short-Span Bridges. Public Works 120 (1989) 2, p. 50.51.
- Kirjoituksessa esitellään pararnetriohjattu BOXCARmikrotietokoneohjelma. Sen avulla suunnitellaan elementtirakenteisia rengaskehäsiltoj a. Lähtötietoj en
määrä on hyvin pieni. Tuloksena saadaan ainakin yhteenvetotaulukot teräsbetonin mitoituksesta ja haluttaessa voimasuureiden kuvaajat. Rakennussuunnitelma
perustuu standardeissa määriteltyjen raudoitustyyppien
käyttöön.
- Helppokäyttöisyydestään huolimatta ohjelma ei sovellu
asiantuntemattomien käyttöön.
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- Lyhytjänteisten siltojen suhteen todetaan, että useat
valmistajat kehittelevät omia tietokoneohjelmia.
19. Parsons, T. J., GIPSYS - a CAD system developed by a user.
Structural Engineer 63A (1985) 1, p. 17.. .20.
- Piirtämisohjelmiston esittely
- GIPSYS-ohjelmiston kehittely on aloitettu teräsbetonirakenteiden yksityiskohtien ohjelmoinnista. Teräsluettelo syntyy siinä piirtämisen kanssa samanaikaisesti.
- Ohjelmistoa on käytetty myös MOSS- tiensuunnitteluohjelmiston tulosten jatkokäsittelyyn sillansuunnittelussa.
20. Port & Myers
Structural Engineer 63A (1985) 1, p. 16.. .17.
- GDS- ja RCDS- piirtämisohjelmien esittely. Edellinen
on yleinen piirtämisohjelma, jälkimmäinen on teräsbetonirakenteiden raudoituspiirustusten tekemiseen tehty
luetteloiva ohjelma. Tekijä on Applied Research of
Cambridge Ltd.
- Tehdyn tutkimuksen mukaan RCDS:tä käyttävän piirtäjän
tuottavuus oli keskimäärin 2.2 perinteiseen piirtämiseen verrattuna.
- Ohjelmistojen kehityssuunta on kahtaalle:
- yksinkertaisten rakenneosien raudoituskuvat
piirretään automaattisesti
- vaativien rakenteiden piirtämisessä käytetään yleisohjeiniaa (kuten RCDS)
21. Tirkkonen, Timo, Selvitys tietokonegrafiikkaohjelmien soveltamisesta
siltasuunnitelmien
havainnollistamiseen.
Dipiomityö, Helsingin Teknillinen korkeakoulu, Rakennusinsinööriosasto 1986. 134 s.
- Soveliusosa perustuu CATIA- ja CADAM-ohjelmistojen
käyttöön.
22. Tonias, D. E. et ei., CADD as a Production Tool in Bridge
Design. Public Works 119 (1988) 4, p. 34.. .37,82.
- Kirjoituksessa tarkastellaan lähinnä siltapiirustusten
tuottamiseen ja tiedonsiirtoon liittyviä kysymyksiä.
- Mikrotietokoneen kapasiteetti
suunnittelua.

rajoittaa

tehokasta

- Tietotekniikan käyttöönotossa on oleellista johdon
perehtyminen asiaan.
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Kannattaa kiinnittää huomiota symbolien virheettömyyteen ja tiedostojen systemaattiseen nimeämiseen.
- Kilpailun säilyttämisen takia yleinen tiedonsiirtoformaatti (esim. IGES) on suositeltava. Siirtonopeuden
yleisessä verkostossa on oltava riittävä ( > 1200 baud
- Sillan tuotemallin rnäärittelyä varten olisi sovittava
IGESiä vastaavasta standardista.
23. Whittle, R., Computer graphics related to an in-house draf ting system. Structural Engineer 63A (1985) 1, p. 20.. .21.
- Yleinen esitys tietokoneavusteisesta piirtämisestä.
- Tarvittaisiin laajaa käyttäjien painostusta yleisen
laitteistoriippumattoman tietokantaohjelmiston läpiviemiseksi.

INTEGROIDUT SILLANSUUNNITTELUOHJELMISTOT

24. Andersson, L., Integrated Bridge Design with Applied CAE.
Congress Report of l3th congress of lASSE. Helsinki 1988. p.137.. .142.
- Integroidun tietokoneohjelmiston esittely.
Ohjelma
lähtee liikkeelle kuormituksista, suorittaa staattisen
laskennan ja mitoituksen ja sijoittaa tulokset tietokantaan.Tulostuksena saadaan piirustukset, osaluettelot ja kustannusarviot.
- Ohjelman teko on aloitettu 1970-luvun lopussa. Sen
nimi on VV541. Se perustuu ruotsin normeihin ja toimii
Prime- ja Vax-tietokoneissa.
- Ohjelman graafinen osa perustuu GDS-piirtämisohjelmistoon, joka on McDonnell Dougias:n tekemä.
- Ohjelma suunnittelee vinon kehäsillan. Sitä käytetään
vuosittain noin 100 kohteeseen.
25. Campbell, J., Bridge software saves a bundle. Engineering
News Record, Computers 219 (1987) 23, p. 20.
- Tiivis esitys BRADD-2 (The Bridge Automated Design and
Drafting) ohjelmiston tekemisestä ja käytöstä.
- Ohjelma on tehty Pennsylvanian liikennevirastoa varten. Sen avulla aiotaan tehdä 2800 uusittavan sillan
suunnitelmat. Tämä on 80 % koko uusintaprojektista.
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- Ohjelma suunnittelee, analysoi ja piirtää vuorovaikutteisesti yksiaukkoisen sillan. Rakennusaire voi olla
teräs, teräsbetoni tai jännitetty betoni.
- Ohjelman kehitystyö on maksanut $ 1.7 milj. (7.3 Mmk)
ja ylläpidon arvioidaan maksavan $ 87 500 (noin 0.4
Mmk) vuodessa.
- Ohjelma pyörii Intergraphin työasemilla.
- Yhden sillan (10.. .15 piirustusta) suunnittelu ohjelman avulla kestää yhden päivän.
- Ohjelma soveltuu sellaisenaan vain Pennsylvanian
osavaltion käyttöön, koska se perustuu paikallisiin
suunnitteluohjeisiin. Ohjelmasta ollaan kehittämässä
myös yleisempää sillansuunnitteluohjelmistoa. Sen
kehittämiskustannuksiksi on arvioitu $1 milj. (4.3
Mmk).
26. Chanard, J. P. , Computer Aided Bridges Design. Congress
Report of l3th congress of IABSE. Helsinki 1988. p.19l. . .196.
- Esittelee yleisesti jännitettyjen kotelopalkkisiltojen
suunnitteluohj elmistoa. Kirjoittaja työskentelee
ranskalaisessa rakennusliikkeessä.
- Sillasta tehdään 3D-malli. Mallista on yhteys voimasuureiden laskentaan ja piirtämisjärjestelmään. Graafinen perusohjelmisto on Intergraphin CDP.
- Kehitystyöhön on käytetty enemmän kuin 1.5 miestyövuotta. Ensimmäiset kokemukset ohjelman käytöstä ovat
myönteisiä.
27. Ono, S., Ikeda,H., Hatano, H., Computer-aided design and
drawing system for I-shaped piate girder bridges. Proceedings
of the Australian Road Research Board 13 (1986) Part 6,
Eridges, p. 19.. .28.
- Artikkelissa esitellään japanilainen integroitu silkaikki
lansuunnitteluohjelmisto. Ohjelmisto kattaa
linjauksen suunnittelusta koriepajan
vaiheet
tien
lähtöarvojen laatimiseen.
- Ohjelmiston teko aloitettiin 1977. Referointiajankohtana sen avulla oli jo suunniteltu yli 200 siltaa.
28. Soerensen, K. A. , Andersen, G. B. and Jakobsen, P. F. /
Integrated Bridge Design and Analysis System. Congress Report
of l3th congress of lASSE. Helsinki 1988. p.l'79.. .184.
on
joka
- Ylirnalkainen esitys IEDAS-ohjelmistosta,
Fortran77-kielinen integroitu siltasuunnitteluohj eimisto.
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Sillan rakennemalli voidaan rakentaa viitemäärittelyjen varaan, siten että esim. tielinjauksen muuttuessa
silta siirtyy mukana.

Käyttäjä voi parametrisoida jo mallinnetun sillan osia.
ja päästä helposti uusiin malleihin.

-

-

Ohjelman ensimmäiseen versioon on tehty graafinen
kytkentä Intergraphin IGDS-grafiikkaohjelmaan.

29. Tiberio, T. J., Hayward, J. C., Patel, M. G. and McClure, R.
M., A Bridge Automated Design and Drafting System BRADD-2).
Transportation Research Record 1118, Bridge Needs, Design,
and Performance, Washington,D. C. 1987. p. 9. .15.
(

.

Kyseisen sillansuunnitteluohjelmiston kehityspolku oli
seuraava: Okiahoman liikenneviraston ohjelma 1972,
BRADD-1
BRADD-2. BRADD-2 ei ole BRADD-1:n laajennus, vaan siita päätettiin tehdä oma interaktiivinen
kokonaisuus. Suuren työmäärän vuoksi päädyttiin aluksi
yksiaukkoiseen sovellukseen.

-

-

-

-

Ohjelman kehitystyö käsitti seuraavat osat:
1. Määrittelytehtävät
2. Varsinainen ohjelmiston kehitystyö
3. Ohjelmiston installointi liikenneviraston
laitteistolle
4. Dokumentointi ja käsikirjojen laadinta

Ohjelmisto käsittää seuraavat osat:
lähtötietojen sisäänsyöttö
suunnitteluohj elmat
raportointi (mm. M- ja V-pinnat)
piirustusgeneraattori
piirtäminen.

TIETOKONEAVUSTEINEN RAKENNESUUNNITTELU

30. ALLSTAR, ALLFEM, ALLPLOT, Nemetschek Programmsystem Gmbh:n
ohjelmaesitteet. MQnchen, 1989. 32+32 ^ 32 S.
-

-

25-vuotias yritys, henkilökuntaa noin 100, asennettuja
työasemaohjelmistoja noin 1000 kpl.

Laitteistona käytetään MS-DOS- tai UNIX-mikroja.

Ohjelmaryhmät ovat statiikka ja mitoitus,
Finite
Element-laskenna -t sekä suunnitteludokumenttien laatiminen. Kaikki ohjelmistot on integroitu toisiinsa.

-
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1iitcsdeta1jier.
mm.
- Piirtämisohjelmisto
sisältää
automaattisen sovittamisen ja raudoitusluetteloiden
tekemisen. Ohjelmistoa on käytetty puu-, teräs- ja
betonirakenteiden suunnitteluun.
- Sveitsissä rakennesuunnittelun CAD-ohjelmista tehdyssä
tutkimuksessa ohjelmisto sijoittui toiselle sijalle.
31. Bericht Systemevaluation 1988. ASIC Kommission CAD, Arbeitsgruppe System-Evaluation, 1988. 16 S.
- Yhteenveto Sveitsin neuvottelevien insinöörien liiton
tutkimuksesta, joka selvitteli rakennesuunnitteluun
soveltuvia CAD-ohjelmistoja.
- Tutkijat löysivät vain kolme vaatimukset täyttävää
suunnittelujärjestelmää. Ne olivat Speedikon, Alipiot/Allplan ja AutoCAD.
32. Haas, W., CAD in der Bautechnik. Bauingenieur 63 (1988), S.
95.. .104.
- Talonsuunnitteluun keskittyvä 2D-piirtämisjärjestelmien esittely.
33. Nemetschek, G., CAD fUr Tragwerksplaner. MUnchen, Emil Biehi
& Söhne, 1989. 118 S.
rakennesuunnittelun yleis teos.
- Tietokoneavusteisen
orTarkastellaan mm. laitteistoja, ohjelmistoja,
ganisointia ja taloudellisuutta.
34. Obermeyer, L., Planen und Konstruieren mit dem Computer.
Bauingenieur 62 (1987) 10, S. 435.. .448.
- Laaja yleisesitys tietokoneen käytöstä rakennusalalla.
Kirjoituksessa tarkastellaan tiensuunnittelua, rakennusten arkkitehti-, LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelua sekä työnsuunnittelua.
- Yhteistyö eri suunnittelijoiden välillä on tärkeätä.
Eri suunnitelmien esitystapaan ja yhteensovittamiseen
on kiinnitettävä erityistä huomiota.
- Tietokonelaitteisto on VAX 8600, keskusmuisti 16 MB, 8
työasemaa. Investointi- ja käyttökustannuksiksi on
arvioitu noin 100 DM/tunti. Sijoitus ei vielä ole
ollut rahallisesti kannattava.
jarruttavat kehitystä.
- Graafiset
perusohjelmistot
Ohjelmien tekoon olisi käytettävä omaa henkilöstöä,
joka hallitsee ATK:n lisäksi sovellusalan.
35. Rösener, W. und Tomasak, J., EDV-Programme fUr das Bauwesen.
Bauingenieur 64 (1989) 5, p. 225.. .234.
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- Saksalaisten arkkitehti- ja rakennesuunnitteluohjelmien kartoitus. Luettelossa mainitaan 22 ohjelmatoimittaj aa.
Tunnetuimpia CAD-ohjelmatoimittajia ovat seuraavat:
Korntal
Abacus
MUnchen
AutoCAD
MUnchen
CAMS
Dortmund
CSI
Hamein
mb-Programmsystem
Albstadt
Microway
Lohmar
Mucke Software
MUnchen
Nemetschek
Stuttgart
RIB/RZB
- Lähes kaikki ohjelmat toimivat AT-mikroissa. Tehokas
CAD vaatii kuitenkin UNIX tai OS/2 käyttöjärjestelmän.
- Aut0CAD on maailman eniten myyty CAD-ohjelma.
- MUnoheniläisen Eberle EDV-Systeme GmbH:n Spirit:CADohjelmistosta on yhteys tiensuunnitteluohjelmistoon.
- T.O.P.-ohjelmistossa (Köln) on tietckantaorientoitu 3D
CAD- systeemi.
36. Vuorensivu, K.,Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD. Jyväsky lä, Rakentajain Kustannus Oy, 1987. 91 s.
- Hyvä perusteos tietokoneavusteisesta suunnittelusta.
Lähtökohta lienee koneensuunnittelussa, mutta lähteessä tarkastellaan eri alojen, myös rakennusalan, suunnittelumenetelmiä.
- Lähteessä tarkastellaan laitteistoja, ohjelmistoja ja
tietokantoja sekä CAD-järjestelmän käyttöönottoa ja
kehitysnäkymiä.
- Sillasta voidaan luoda tietokoneen muistiin joko
geometrinen malli tai tuotemalli. Jälkimmäinen sisältää geometriatietojen lisäksi kaikki rakentamisessa ja
kunnossapidossa tarvittavat muut tiedot.

