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Vítáme Vás u aktualizace Advance Design 2021.1 

GRAITEC s potěšením představuje nejnovější aktualizovanou verzi výkonného řešení pro statickou analýzu 
konstrukcí Advance Design 2021.1 

  

 

Tato verze Advance Design 2021.1 je doplněna o velké množství nových funkcionalit a zdokonalení stávajících, 
což přináší nové významné výhody v pracovním procesu koncového uživatele.  Týká se to zejména těchto 
hlavních oblastí: 

 Dokonalejší modelování a pracovní proces 

 Nové možnosti a zdokonalení pro návrh ocelových konstrukcí 

 Nové možnosti a zdokonalení pro návrh železobetonových konstrukcí 

 Zdokonalené Návrhové moduly pro železobetonové a ocelové konstrukce (dříve známé pod 

názvem moduly BIM Designers) 

Tato verze 2021.1 Advance Design rovněž obsahuje značné množství drobných vylepšení a úprav na základě 
podnětů získaných od našich uživatelů z celého světa.   

Zároveň je v této verzi provedena oprava známých problémů a obsahuje samozřejmě i úpravy a zdokonalení již 
vydané v rámci Hotfixu 1 (2021.0.1) a Hotfixu 2 (2021.0.2). 
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Seznam nejdůležitějších nových možností a zdokonalení - 
Obecně 

Seznam nejdůležitějších nových možností a zdokonalení týkajících se modelování, pracovního procesu a 
obecných možností výpočtu. 

Možnost export a importu definic kombinací zatížení do Excelu 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Jednoduchá definice kombinací zatížení pomocí aplikace Excel 

V dialogovém okně, které slouží k definování kombinací zatížení, jsou k dispozici dvě nová tlačítka: Export a 
Import: 

 

 

Pomocí tlačítka Export se exportují definice všech existujících kombinací zatížení v projektu do nové tabulky 
Microsoft Excel.  Soubor xlsx se uloží do speciálního podadresáře v adresáři vybraném uživatelem. 

 

 Sloupec ID obsahuje identifikační číslo kombinací zatížení. 

 Sloupec KÓD obsahuje písmenný kód s uvedením typu kombinace zatížení. 

 Sloupec TYP obsahuje název typu kombinací zatížení. 

 Sloupce CAS a COEFF obsahují číslo zatěžovacího stavu a hodnotu součinitele zatížení.  

 Počet vygenerovaných sloupců CAS a COEFF závisí na počtu zatěžovacích stavů v kombinaci a 

odpovídá největšímu počtu zatěžovacích stavů ve všech kombinacích. 

Pomocí tlačítka Import se načtou definice kombinací zatížení z vybrané tabulky a přidají se ke stávajícím 
definicím v aktuálním projektu. V případě, že v projektu již existují kombinace se stejným ID číslem, pak se ID 
číslo importovaných kombinací upraví.  Pokud je definice kombinace v souboru Excel nesprávná (např.  
obsahuje čísla zatěžovcích stavů, která v modelu neexistují), je taková kombinace během importu vynechána 
spolu s příslušným varováním. 
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Zobrazení zprávy o statusu plastických klubů pouze pro vybrané prvky 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Snazší analýza stavu plastových klubů díky možnosti výběru části modelu 

Při analýze výsledků analýzy postupného přitěžování – push-over  pomocí tabulek se stavem plastických kloubů 
se může ukázat, že tyto tabulky jsou velmi rozsáhlé, pokud jsou generovány pro všechny klouby definované v 
celém modelu.  Obsah těchto tabulek je tak proto nyní filtrován pomocí aktuálního výběru prvků v 
modelu.Výrazně se tím usnadní kontrola výsledků, jelikož je možmé se zaměřit na stavy plastických kloubů 
pouze u vybraných prvků. Pokud není vybrán žádný výběr, zobrazí se výsledky pro celý model. 

 

 

Zdokonalené generování zatížení sněhem pro střechy s atikami (FR NA pro EC1) 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Snazší uživatelské ovládání 

V případě, že je použita francouzská národní příloha k Eurokódu 1, je v seznamu vlastností zatěžovacích 
panelů k dispozici nový parametr Maximální tvarový součinitel zatížení sněhem pro atiky (μ) je k dispozici v 
seznamu vlastností zatěžovacích panelů. Tento nový parametr je upravitelný pouze pro atiky (pokud je 
parametr Typ ve skupině Klimatické chování nastaven jako Samostatná stěna). 

 

Tento nový parametr umožňuje uživateli rozhodnout, jaká je maximální hodnota tvarového součinitele zatížení 
sněhem μ2. Tento koeficient se používá při výpočtu navátého sněhu na střechách s atikami podle bodu 6.2 
normy EN 1991-1-3. 
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Jsou k dispozici 3 volby: 

 Auto – limitní hodnota pro součinitel μ2 je nastavena automaticky (pro ploché střechy a šedové střechy 

se sklonem do 5°). 

 1.6 Součinitel μ2 je omezen hodnotou 1.6 

 2.0 Součinitel μ2 je omezen hodnotou 2.0 

Různá další vylepšení 

Součástí Advance Design 2021.1 je I mnoho dalších zdokonalení a oprav týkjících se modelování.  Níže 
najdete výčet těch nejdůležitějších. 

 Možnost nastavit šablony vlastností i pro zatěžovací panely 
To, co již bylo k dispozici pro mnoho dalších typů prvků, je nyní možné i pro parametry definovaných 

zatěžovacích panelů. Uložení šablony vlastností.  Je tak možné velmi snadno a rychle kdykoli aplikovat 

stejné parametry na další zatěžovací panely, ať už v aktuálním nebo novém projektu. Uživatel toto 

zdokonalenní ocení zvláště v případě podobných projektů s podobným/stejným nastavením pro 

jednotlivé části budovy. 

 

 

 

 Pojmenování legend barev 
Při zobrazení legendy barev - přiřazení prvků podle systému, se kromě ID systému nyní v legend 
zobrazí i název systému.  Značně se tím usnadní identifikaci prvků a zlepší kvalitu výstupní 
dokumentace. 
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 Vytváření otvorů v několika plošných prvcích najednou  
Při vytváření otvorů v plošných prvcích je nyní možné vytvořit otvory ve více prvcích současně na 
základě křivky, která ořezává několik obrysů ploch najednou. 
 

 
 

 Dokonalejší zobrazení zatížení sněhem 
Příkaz 'Automatické měřítko zatížení' pro zatížení sněhem je nyní založen na hodnotě zatížení v 
zobrazovanemé systému, místo původní závislosti na globálním systému. Výsledkem je realistější 
zobrazení zatížení sněhem. 
 

 Zdokonalení zobrazení výslednic sil 
Popis zatížení jeho výslednou hodnotou intenzity byl doposud možný pouze pro výslednou hodnotu v 
globálním souřadném systému.  Nyní lze výslednou hodnotu zatížení zobrazit v promítaných 
souřadných systémech v závislosti na nastavení zobrazení zatížení. 
 

 Tloušťka – nová položka v informačním okně při najetí myší na prvek 
Vlastnost Tloušťka byla přidána do seznamu atributů o prvku, která se při aktivaci zobrazí při najetí 
myší na prvek. 
 

 
 

 Možnost přidání pružné podpory do návrhové skupiny 
V nové verzi je možné přidat pružné podpory do návrhových skupin, které se používají během výpočtu 
v modulu RC Foundation (ŽB Základy).  Toto platí jak pro pružné bodové podpory, tak pro pružné 
lineární podpory. 

 
 

 Zdokonalení metody postupného přitěžování – pushover 
Ve výpočtu, parametrizaci a postprocesoru byly provedeny některé drobné změny a zdokonalení. Díky 
těmto změnám se mimo jiné zlepšil vlastní výpočet / výsledky, zpřehlednily a zejdnodušily se nabídky a 
výstražné zprávy (vhodnější pojmenování) nebo se například zdokonalil popis výsledků. Kromě toho 
byly opraveny známé chyby souvisejících s analýzou pushover. 
 

 Přístup do editoru průřezu přímo z nabídky Spáva. 

Pro snazší a rychlejší otevírání modulu pro generaci a editaci průřezů byla do nabídky Správa přidána 
ikona s příkazem k přímému otevření modulu. 
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 Zdokonalená synchronizace dat s CS-Statik 
V synchronizaci dat s moduly CS-Statik bylo provedeno několik vylepšení a oprav chyb, díky čemuž je 
nyní propojení mnohem efektivnější. 
 

 Zdokonalení nastavení limit konvergence 
Při definici nastavení konvergence nelineární analýzy je nyní možné zadat hodnoty menší než hodnoty 
výchozí. Pomocí varovné zprávy je uživatel navíc nyní informován o možném rozsahu hodnot, které lze 
zadat. 
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Nové možnosti a zdokonalení – Návrh ocelových konstrukcí 

Seznam nejdůležitějších nových možností a zdokonalení týkajících se návrhu ocelových prvků. 

Nová verze kanadské normy pro návrh ocelových konstrukcí - CSA S16-19 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Možnost provádět návrhové výpočty pro prvky ocelovcých konstrukcí podle nejnovější verze 
kanadské normy. 

Od verze AD 2021.1 je možné provádět návrhové výpočty prutových prvků ocelových konstrukcí podle aktuální 
verze kanadské normy CSA: CSA S16-19.  
Volba normy použité v daném projektu se provádí v okně konfigurace projektu: 

 

Výpočty, které jsou podporovány v Advance Design byly v příslušných částech upraveny podle změn mezi 
předchozí (CSA S16-14) a aktuální verzí normy. 

Aktualizace databáze kanadských ocelových profilů CISC 11 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Databáze ocelových profilů je nyní plně kompatibilní s 11. verzí příručky CISC 

 
Byly aktualizovány ocelové profily podle katalogu CISC 11 (11. verze příručky CISC Změny se týkají hlavně: 

 změn v pojmenování (pro vybrané trubky a úhelníky) 

 přidání chybějících profilů do katalogů (pro průřezy W, MC a úhelníky) 

 změn průřezových charakteristik u několika vybraných profilů (obvykle se jedná o drobné rozdíly) 
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Zdokonalení zobrazení výsledků návrhu ocelové konstrukce podle Eurokódu 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Jasnější a podrobnější výsledky návrhu prutových prvků ocelových konstrukcí 

Byla provedena řada zdokonalení a úprav v prezentaci výsledků návrhu prvků ocelových konstrukcí (podle 
Eurokódu 3) a to v okně  Posouzení průřezu a souvisejících zdokumentech. Tyto změny zlepšují čitelnost 
výsledků a umožňují detailnější ověření výsledků. 

Jednotná pravidla pro zobrazení výsledků jednotlivých posudků únosnosti 

Doposud, pokud nebyl daný typ posouzení únosnosti nutný (protože například chyběly vnitřní síly v daném 
směru), nebo pokud bylo dané posouzení v nastavení deaktivováno, nebyly výsledky daného posouzení v okně 
Posouzení průřezu a v související zprávě buď prezentovány, nebo se objevila informace, že posouzení nebylo 
provedeno. 

Pro snazší kosntrolut, zda daný typ posouzení byl, či nebyl proveden, bylo od verze 2021.1 zavedeno nové a 
jasné pravidlo: 

 V okně Posouzení průřezu a v zjednodušené zprávě se zobrazují pouze provedené posudky 

 Všechny posudky se zobrazí v podrobné zprávě (Posouzení průřezu) a v Detailních informacích o 

průřezu a ve zprávě o zatřídění prvku 

Pokud měl být daný posudek proveden, ale nemohl být proveden z důvodu nesplnění požadovaných podmínek, 
pak se tato informace zobrazí také v okně Posouzení průřezu s příslušným varováním. 

 

Změna zobrazení třídy profilu 

Třída průřezu se nyní zobrazuje pro každý posudek zvlášť, v závislosti na bodu, kde byl posudek proveden. 
Proto byl do dialogového okna Posouzení průřezu přidán nový vyhrazený sloupec na kartách Únosnost průřezu 
a Únosnost a stabilita za požáru. Stejně tak je třída průřezu přidána na záložku Stabilita prvku. Tato změna se 
týká i souvisejících zpráv. 

 

Doposud byla třída průřezu zobrazena na záložce Třída v Posouzení průřezu jako „nejhorší“ třída nalezená v 
celém prvku, která ale nemusela být nutně vázáná na místo, kde je posudek prováděn. 

Nahrazení posudku šikmého ohybu 5 posudky 

Výsledky posouzení interakce ohybových momentů a normálové síly, ohybových momentů a smyku, kombinací 
ohybových momentů byly doposud zobrazeny jako jeden posudek Šikmého ohybu.Od verze 2021.1 jsou 
posudky prezentovány samostatně pro: 
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 Ohyb okolo Y a normálová síla (My + Fx) 

 Ohyb okolo Z a normálová síla (Mz + Fx) 

 Ohyb okolo Y a smyk ve směru Z (My + Vz,) 

 Ohyb okolo Z a smyk ve směru Y (Mz + Vy,) 

 Dvouosý ohyb (My + Mz) 

V závislosti na případu jsou navíc uvedeny další podmínky: 

Pro kombinaci ohybového momentu a normálové síly 

o Pro ohyb okolo Y - odstavce 6.33 a 6.34 se nyní zobrazí pro I, H, L, C, U, T průřezy.  Pokud 

jsou splněny obě podmínky, hlavní posudek se neprovádí. 

o Pro ohyb okolo Z – podmínka podle článku 6.35 se nyní zobrazí pro dvojnásobně symetrické I a 

H průřezy.  Pokud je splněna, hlavní posudek se neprovádí. 

o Pro oba směry – podmínka podle článku 6.2.9.1 (5) se nyní zobrazí, pouze pokud není splněna.  

V tomto případě se zobrazí varovná hláška, že hlavní posudek nelze provést. 

Pro kombinaci ohybového momentu a smyku 

o V obou směrech - nyní se zobrazí podmínka podle článku 6.2.8 (2). Pokud  Pokud je splněna, 

hlavní posudek se neprovádí. 

o V obou směrech – podmínky podle článku 6.2.8 (3) se nyní zobrazí, pouze pokud není splněna. 

V tomto případě se zobrazí varovná hláška, že hlavní posudek nelze provést. 

Pro dvouosý ohyb 

o Podmínka podle článku 6.2.9.1 (5) se nyní zobrazí, pouze pokud není splněna.  V tomto 

případě se zobrazí varovná hláška, že hlavní posudek nelze provést. 

 

Aktualizace poznámek a popisů 

Kromě výše uvedeného byly pro zpřehlednění aktualizovány řetězce textu, zápisy vzorců a názvy posudků. V 
posouzení smyku je nyní doplněna podmínka podle článku 6.22. Pokud není splněna, zobrazí se varovná 
hláška, že je třeba provést posouzení vzpěru při smyku. 
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Imperfekce (podle Eurokódu 3) na ocelových sloupech definovaných jako super-prvek 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Možnost použít super-prvky pro automatickou definici imperfekcí 

Ocelové sloupy definované jako super-prvky lze použít pro automatickou definici imperfekcí (podle Eurokódu 3).  
Při generování sil od imperfekce může uživatel zvolit, zda budou uvažovány i příčné prvky, které navazují na 
super-prvek. Za tímto účelem byla do dialogového okna Globální imperfekce (podle Eurokódu 3) přidána nová 
volba: Rozpoznat průsečíky podél super-prvku (víceúrovňové): 

 

Není-li volba zaškrtnuta, bude v dané rovině vygenerována pouze jedna dvojice sil na koncích super-prvku. 
Pokud je volba zaškrtnuta, pak se v dané rovině vygeneruje dvojice sil od imperfekce na koncích každého části 
super-prvku rozděleného podle návazných příčných prvků. Připojení příčných prvků k super-prvku je uvažováno 
pouze v případě, pokud je úhel, který vytváří příčný prvek se super-prvkem v intervalu 90° ± 10°. 

 
Super-prvek č.2 složený z prvků 68 a 69 
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Síly od imperfekce, pokud je volba ve stavu ZAPNUTO Síly od imperfekce, pokud je volba ve stavu VYPNUTO  

Zdokonalená definice obecných ocelových přípojů 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Rychlejší modelování obecných přípojů 

Pro snazší a rychlejší definici obecných přípojů ocelových prvků byl doplněn příkaz k jejich vytvoření na základě 
aktuálního výběru ocelových prvků. Nový příkaz je dostupný v nabídce kontextového menu (pravé tlačítko na 
myši) Přípoje \ Vytvořit/výběr \ Obecný přípoj: 

 

Příkaz je dostupný pouze v případě, že jsou vybrány ocelové prutové prvky. Příkaz vytvoří jeden přípoj pro 
všechny ocelové prvky, které se stýkají ve stejném bodě. 

Přípoj diagonály na styčníkový plech pomocí prvků s průřezem zdvojeného L 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Možnost definice přípoje diagonály na styčníkový plech pomocí prvků s průřezem zdvojeného L 

Doposud bylo možné vytvořit přípoj diagonály na styčníkový plech (s jednou, dvěma nebo třemi diagonálqami) 
pouze pro připojované prvky z jednotlivých L profilů. Nyní je možné připojiované prvky navrhovat take jako 
zdojené L profily. 
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Přípoj lze zadat, pouze pokud jsou pro průřezy diagonál splněny všechny následující podmínky:  

 Zdvojený L profil je zadán jako Složený průřez (zdvojený L profil), který je zadán pomocí L profilů z 

knihoven průřezů; 

 hlavní profil a sekundární profil by měly mít stejný průřez; 

 L profily by vždy měly být v pozici „na záda“. 

Různá další vylepšení 

Součástí Advance Design 2021.1 je také mnoho dalších zdokonalení a oprav týkajících se návrhu ocelových 
konstrukcí.  Níže najdete výčet těch nejdůležitějších. 

 Zdokonalení výstupu lokálních imperfekcí podle EC3 ve výstupní tabulce dokumentů pro 
nosníky  
Ve výstupní tabulce dokumentů Lokální imperfekce nosníků podle EC3 byl doplněn další sloupec – 
délka prvku (nebo super-prvku). 
 

 
 

 Nové možnosti definice super-prvků 
Při definici super-prvků je nyní možné složit super-prvek z jednotlivých prvků různých výšek a tvarů 
profilů, pokud se jedná o stejný “typ” průřezu. Například je možné kombinovat IPE průřezy s profily 
HEA, obdélníkové a čtvercové trubky, profily U a C atd. 
 

 Odstranění nadbytečných parametrů ocelových přípojů 
Zastaralé parametry vlastnosti týkající se výběru souboru „standard“ byly ze seznamu vlastností 
ocelových přípojů odstraněny. 
 

 Synchronizace parametrů vzpěru 
V případě výpočtů vzpěru super-prvků s různými parametry vzpěru pro každý jednotlivý prvek, jsou nyní 
parametry vzpěru každého prutového prvku super-prvku uvažovány odděleně.  Doposud byly parametry 
vzpěru přebírány z hlavního prvku super-prvku (prvek s nejnižsím ID) a použity na celý super-prvek. 
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Nové možnosti a zdokonalení – Návrh železobetonových 
konstrukcí 

Seznam nejdůležitějších nových možností a zdokonalení týkajících se návrhu železobetonových prvků. 

Nová verze kanadské normy pro návrh železobetonových konstrukcí - CSA 23.3-19 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Možnost provádět návrhové výpočty železobetonovývh prvků podle nejnovější verze kanadské 
normy. 

Od verze AD 2021.1 je možné provádět návrhové výpočty železobetonových prutových i deskových prvků podle 
aktuální verze kanadské normy CSA: CSA 23.3-19. 

Volba normy použité v daném projektu se provádí z okna Konfigurace lokalizace. 

 

Návrhové výpočty byly upraveny podle změn mezi předchozí (CSA 23.3-14) a aktuální verzí normy pro ty části 
normy, které jsou používány v Advance Design. 

Koncept super-prvek i pro železobetonové nosníky (Eurokód) 

  

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Možnost návrhu výztuže na super-prvcích 

 Návrh více nosníků různých výšek s odlišnými šířkami podpor jako jeden prvek 

Koncept super-prvek je nyní možné použít i pro návrh výzuže železobetonových prutových prvků podle 
Eurokódu. Je tak možné navrhnout více nosníků různých výšek s odlišnými šířkami podpor jako jeden prvek. 

 

V případě spuštění návrhového výpočtů pro super-prvek složený ze železobetonových prutových prvků, 
Advance Design automaticky detekuje parametry pro rozpětí a podpory super-prvku a provede příslušné 
návrhové výpočty jako pro spojitý nosník. Navrženou výztuž lze zobrazit a upravit pomocí zdokonaleného 
dialogu Skutečná výztuž. 
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Rozšíření seznamu průměrů výztuže pro Polsko 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Doplnění pro polskou lokalizaci, která umožní použití širší řady průměrů výztužedostupné na 
polském trhu  

Z důvodu umožnění použití průměrů výztuže dostupných na polském trhu pro návrh výztuže prvků, byly do 
seznamu průměrů výztuže dostupných v Nastavení výztuže přidány nové průměry (18, 22, 28 a 35). Pro 
projekty, které mají lokalizaci nastavenou na Polsko, jsou tedy nyní k dispozici i tyto průměry výztuže. 

 

Různá další vylepšení 

Součástí Advance Design 2021.1 je také mnoho dalších zdokonalení a oprav týkajících senávrhu 
železobetonových konstrukcí.  Níže najdete výčet těch nejdůležitějších. 

 Zdokonalená definice excentricity pro ŽB trámy 
Při aktivaci možnosti Žebro (k dispozici v seznamu vlastností Návrh pro železobetonové prvky v sekci 
Nosník) se nosníku (trámu) automaticky přiřadí excentricita. Doposud byl v tomto případě parametr 
Excentricita nastaven na (0, -z), což je relativní excentricita, která zarovná horní líc nosníku na střednici 
desky. Nyní nabývá parametr Excentricita hodnoty Jiné a výstřednost se vypočte tak, aby se horní líc 
nosníku(trámu) zarovnal na horní líc desky. 
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 Upravený návrh výztuže na kroucení 
Zdokonalení algoritmu návrhu výztuže na kroucení v betonových nosnících včetně uvažování podélné 
výztuže (podle  EC2). Určení parametrů fiktivních stěn na kroucení se nyní provádí s ohledem na krytí 
podélné výztuž pro každý líc průřezu zvlášť. 

 

 Možnost upravení parametrů protlačení pomocí šablon 
Parametry protlačení (podle EC2) pro železobtonové deskové prvky je nyní upravit pomocí návrhové 
šablony. 

 

 Úprava výpočtu únosnosti ve smyku podle NA Francie k EC2 
Vzorce použité pro výpočet hodnoty vmin podle francouzské národní přílohy k EN 1992-1-1 byly 
upraveny tak, aby odpovídaly nejnovější verzi přílohy (NF EN 1992-1-1 / NA: březen 2016).  Hodnota 
vmin se používá při výpočtu návrhové hodnoty smykové únosnosti betonových prvků podle 6.2.2. (1) 
EN 1992-1-1.  
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Nové možnosti a zdokonalení – Návrhové moduly 
 
Nové možnosti a zdokonalení – Návrhové moduly 

Sjednocení pojmenování produktů GRAITEC 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Unifikace pojmenování modulů běžících v prostředí Advance Design 

V aktuální verzi 2021.1 byly provedeny další změny, které sjednotily pojmenování produktů Graitec. V souladu s 
tím jsou Návrhové moduly dříve pojmenované jako Advance BIM Designers nově nazývány jako Návrhové 
moduly Advance Design.  

Například bývalý modul BIM Designers RC Footing běžící v prostředí Advance Design se nyní jmenuje RC 
Footing modul Advance Design (ŽB Základ). Toto pravidlo platí také pro názvy modulů samostatných aplikací - 
například z Advance BIM Designer - RC Beam se stává Advance Design RC Beam (ŽB Trám).  

V souladu s tím byly změněny názvy nabídek, zpráv a příkazů zobrazených v Advance Design. Kromě toho se u 
prvků, které mohou mít nastaveny samostatné návrhové šablony, jak pro výpočty prováděné přímo v Advance 
Design, tak pro výpočty v návrhových modulech, se tyto nyní jmenují odpovídajícím způsobem: 

 Šablona Návrhového modulu - pro šablony používané v Návrhových modulech (dříve BIM Designers) 

 Obecná návrhová šablona - pro nativní návrhové šablony v Advance Design 

      

Zdokonalení přenosu zatížení do Návrhových modulů 

 

Hlavní vlastnosti a výhody: 

 Zdokonalení přenosu zatížení do Návrhových modulů 

Pro zlepšení přenosu informací o zatížení při přenosu dat z modelu Advance Design do Návrhových modulů 
bylo do dialogového okna Aplikace do záložky Graitec BIM přidána možnost výběru ze dvou voleb: 

 Zatěžovací stavy a odpovídající vnitřní síly/výslednice vnitřních sil 

 Zatěžovací stavy a odpovídající vnitřní síly/výslednice vnitřních sil včetně seznamu kombinací 
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První možnost znamená použití stávající metody  definované zatěžovací stavy se přenášejí společně s 
výsledky analýzy pro každý zatěžovací stav zvlášť. Podle tohoto postupuvjsou kombinace generovány v 
návrhových modulech.  

Druhá možnost znamená výběr nové metody  definované zatěžovací stavy se přenášejí společně s výsledky 
analýzy pro každý případ zvlášť společně se seznamem definovaných kombinací zatížení. Seznam kombinací 
obsahuje popis všech definovaných kombinacích, včetně kombinačních součinitelů pro příslušné zatěžovací 
stavy, zatěžovací stavy, jejich typ, kódy a dobu trvání. Tento postup je vhodný, pokud uživatel definoval vlastní  
kombinace v modelu Advance Design a chce mít celý návrh konstrukce v Návrhových modulech provedený na 
stejné zatěžovací kombinace jako vlastní anaýzu v Advance Design.  

 

V zásadě nejsou u druhého postupu kombinace generovány v Návrhových modulech, ale uživatel presto může 
buď změnit definici kombinace přímo v modulu, nebo i automaticky generovat kombinace nové. 

U obou postupů se hodnoty výslednic sil použitých pro posouzení v Návrhových modulech získají stejným 
způsobem, tj. lineární superpozicí vnitřních sil během výpočtu (1,35 G + 1,5 Q ...). 

U všech ocelových přípojů, s výjimkou přípoje trubky na kotevní desku, jsou obě volby export ignorovány, pokud 
je zaškrtnuta možnost Obálky kombinací zatížení vždy přenést do Návrhového modulu Ocelové přípoje. 

Všimněte si, že v případě skupiny přípojů (kromě přípoje trubky na kotevní desku) budou vždy přeneseny pouze 
obálky bez kombinací, bez ohledu na nastavené možností exportu. 

Nejdůležitější úpravy v Návrhových modulech 

V nejnovější verzi Advance Design bylo do návrhových modulů Beton a Ocel přidáno velké množství novinek a 
zdokonalení.  Podrobné informace o změnách naleznete v samostatném dokumentu Co je nového věnovaného 
pouze novinkám v Návrhových modulech Advance Design 2021.1. Níže naleznete pouze stručné informace o 
vybraných hlavních změnách.  
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 Zrychlení výpočetního procesu 
Při přípravě této aktualizace Návrhových modulů jsme se zaměřili na zvýšení výkonu. Tím se výrazně 
zkrátila doba spouštění modulů, načítání projektů, výpočtů a především generování výkresů. 
 

 Přehlednější zobrazení 
V zobrazení pohledů ŽB bylo provedeno několik úprav, včetně možnosti skrytí tvaru ve 3D pohledech a 
možnosti změny režimu rendrování ve 3Dpohledech. KrByl doplněn i nový způsob zobrazení zatížení 
na ŽB nosnících a rovněž možnost filtrování zatížení. 

 
 

 Zdokonalení informačního panelu posudků 
Obsah informačního panelu posudků pro vybrané moduly byl doplněn o další typy výsledků - například 
informace o vzpěru pro ŽB sloupy nebo posouzení protlačení pro základy. 

 

 Slovenská lokalizace 
Pro Návrhové moduly je nyní k dispozici slovenská lokalizace, která umožňuje provádět návrhové 
výpočty podle slovenských NA k Eurokódu. 

 

 Nové rozložení dialogového okna Předpoklady výpočtu ŽB  
U modulů RC Column (ŽB Sloup), RC Wall(ŽB Stěna) a RC Footing (ŽB Patka) bylo aktualizováno 
rozvržení dialogového okna Nastavení výztuže. Stejně jako u většiny ostatních oken s novým 
rozvržením (stromová nabídka vlevo, pole parametrů ve střední části a vysvětlující výkresy vpravo) je 
nyní definice a změna parametrů mnohem jednodušší a rychlejší. 

 
 

 Interaktivní výkresy ocelových přípojů 
Výkresy generované modulem Steel Connection (Ocelové přípoje) je nyní možné spravovat 
interaktivním mechanismem výkresu, podobně jako u ostatních RC modulů. To umožňuje snadnou a 
rychlou úpravu součástí výkresu. 
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