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Vítejte v Advance Design 2020
GRAITEC si Vám dovoluje předstvavit nejnovější verzi předního softwaru pro analýzu konstrukcí Advance
Design 2020, který je součástí balíčku Gritec Advance.
GRAITEC neustále usiluje o to, aby svým zákazníkům poskytoval průběžně zdokonalovaný špičkový software.
Vydání verze Advance Design 2020 není žádnou vyjímkou a dokazuje, že jsme i nadále na špičce v oboru a
jsme schopni poskytovat nejmodernější a celosvětové softwarové řešení pro návrh a posouzení konstrukcí.

Verze 2020 Advance Design je zdokonalena množstvím nových funkcí, které jsou velmi přínosné pro
koncového uživatele, a týkají se těchto několika hlavních oblastí:







Nové výpočetní možnosti MKP pro modální a dynamickou časovou analýzu;
Nové možnosti pro automatické generování větru, včetně větru na otevřených konstrukcích, podle
americké normy ASCE a nových geometrií podle Eurocode 1-4 (CNC2M);
Nové možnosti pro návrh ocelových konstrukcí, včetně zlepšení zadávání mezilehlých podpor pro
klopení, možnost posoudit nový velký rozsah profilů metodou pokročilé analýzy stability, zlepšení
optimalizace oceli, možnost modelování nových typů přípojů zavětování, atd.;
Nové funkce pro návrh železobetonových konstrukcí, včetně návrhu a detailování
železobetonových stěn (spolu s uvedením našeho zcela nového modulu BIM Designers Stěny).
Nové možnosti spolupráce s ostatními softwary, včetně přímého propojení s CS-STATIK, export
výsledků stěn a desek do Revitu®.

Verze 2020 Advance Designu také obsahuje velký počet vylepšení a úprav, na základě požadavku tisíců
uživatelů, mezi nimiž za zdůraznění stojí:








Zdokonalení grafické prezentace podporových reakcí;
Možnost snadného ověření a výběru prvků podle jejich konstrukčního statusu;
Možnost lepšího ovládání tuhost lineárních prvků;
Podrobný způsub zobrazení koncových uvolnění;
Nově uživatelsky ovladatelné pojmenování os rastru;
... a mnoho dalších.

Návrh Advance 2020 je neocenitelným nástrojem pro všechny vaše projekty!
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Novinky a vylepšení - Výpočet
V níže uvedených podkapitolách je uveden seznam hlavních nových voleb a zdokonalení obecně souvisejících
s výpočtem.

Modální analýza pomocí RITZ vektorů závislých na zatížení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nový řešič pro seismickou a spektrální analýzu
 Automatické určení potřebného počtu vlatních tvarů
 Úspora času při seismickém výpočtu

Advance Design 2020 přináší novou metodu řešení pro modální anylýzu: RITZ vektory závislé na zatížení
Metoda využívající Ritzovy vektory je vhodnější pro seismickou a spektrální analýzu, protože využívá pro
výpočet pouze vlastní tvary konstrukce, které jsou významně buzeny zatížením (zanedbává vlastní tvary s
nízkým příspěvkem)
Navíc Ritzovy vektory umožňují automatickou detekci nutného počtu vlastních tvarů podle uživatelsky
nastaveného limitu součtu příspěvků. Během výpočtu bude řešič dohledávat další vlastní tvary do té doby, než
bude dosaženo požadované hmoty vlastních tvarů
Výhody Ritzových vektorů před Eigen vektory:







Rychlejší výpočet (je zapotřebí menší počet vlastních tvarů)
Stejná míra přesnosti
Zanedbává vlastní tvary s malým příspěvkem (ve kterých kmitá pouze malá část budovy)
Zohledňuje pouze vlastní tvary vyvolané zatížením
Zajištěno, že vlastní tvary způsobí posun v daném směru

Výběr Metody je dostupný ve Vlastnostech modální analýzy pod novým parametrem ‘Typ’. Je možné vybrat
dvě možnosti:




Eigen vektory (defaultní)
Ritz vektory závislé na zatížení.

Advance Design 2020 rovněž zavádí novou volbu odkazující na hmotovou matici modelu.
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Tato volba je dostupná jak pro Eigen, tak Ritzovu analýzu.

Uživatl si může vybrat kterýkoliv z obou typů hmotové matice:



Soustředěná (defaultní): hmoty jsou soustředěné do bodů. Matice obsahuje pouze diagonální prvky,
prvky posunů Neobsahuje rotační komponenty)



Konzistentní: hmota je rozložena podél prvku za využití funkcí tvaru. Dovoluje lepší rozdělení hmot
podél prvků. Matice obsahuje jak diagonální, posuvné, prvky, tak prvky otáčení.

Výběr typu hmotové matice ovlivňuje délu výpočtu a jeho přesnost: výběrem Soustředěné matice se dosáhne
rychlejšího výpočtu, ovšem s vlivem na jeho přesnost.
V případě volby nové metody Ritových vektorů jsou k dispozici dvě možnosti nastavení, kdy má být ukončen
výpočet (vlastnost Cíl):




Počet vlastních tvarů (defaultní) -> umožňuje nastavit maximální počet vlastních tvarů modální
analýzy
Součet efektivních modálních hmot vlastních tvarů kmitání -> umožňuje definovat minimální dovolený
součet efektivních modálních hmot vlastních tvarů kmitání (ve všech směrech). Tato hodnota je
defaultně nastavena na 95%

Výpočet je tedy ukončen:



Pokud je dosaženo požadovaného počtu vlastních tvarů
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Pokud je dosaženo požadovaného součtu efektivních modálních hmot vlastních tvarů kmitán;

Níže je porovnání výpočetního času při použití obou metod na příkladu budovy:

Metoda

Eigen vektory

RVZZ

Součet efektivních modálních
hmot vlastních tvarů kmitání
Počet vlastních tvarů

90%

98%

50 vlastních tvarů

28 vlastních tvarů

Doba výpočtu

10 min.

5 min.

Je vhodné rovněž zdůraznit, že nastavením limitu je požadovaný součet efektivních modálních hmot vlastních
tvarů kmitání dosažen hned při prvním výpočtu.
Uživatel již nemusí iterovat počet vlastních tvarů a provádět opakované výpočty se zvýšeným počtem vlastních
tvarů pokaždé, kdy není dosaženo minimálního požadovaného součetu efektivních modálních hmot vlastních
tvarů kmitání.
Tímto dochází k významné úspoře času při seismické analyze.

Analýza zemětřesení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Odhad chování budovy v daném místě pro různé intenzity zemětřesení
 Studium odezvy na uživatelsky definovaná zemětřesení
 Velká databáze údajů z různých přírodních zemětřesení

Advance Design 2020 zavádí nový nástroj pro posouzení chování konstrukce během zemětřesení použitím
záznamů o příprodních zemětřeseních a provedením časově závislé analýzy.
Ačkoliv náročnější na výpočetní výkon, díky vývoji software a numerických modelů se tato metoda stává běžnou
metodou statických výpočtů.
Po vybrání časově závislé analýzy může uživatel vybrat akcelerogram jako typ zdroje.
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Zemětřesení může být buď načteno ze souboru, nebo manuálně zadáno.

Advance Design 2020 nabízí několik vzorových zemětřesení (jako soubory typu .acc), které obsahují
akcelerogramy skutečných zemětřesení.
Stránky výzkumných ústavů nabízejí široké pole záznamů přírodních zemětřesení z celého světa.
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Tyto .acc soubory mohou být otevřeny v jakémkoliv textovém editoru.
Obsahují dva soubory hodnot:




Čas (v sekundách) (1. sloupec)
Zrychlení (v m/s²) (2. sloupec)
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Je nutné věnovat pozornost tomu, že některé z těchto .acc souborů jsou v měřítku, zatímco jiné nikoliv, 1což
vyžaduje, aby uživatel správně zadal parameter součinitele měřítka:

V post-procesoru pak může uživatel analyzovat odezvu konstrukce na zadané zemětřesení formou patrového
posunu, smykové síly, deformace…

1 G je gravitační zrychlení 9,8 (m/s2) nebo síla gravitačního pole (N/kg) (což je, jak se ukazuje ekvivalentní) – acc.
https://earthquake.usgs.gov.
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Novinky a vylepšení - Zatížení
Seznam nových nabídek a zdokonalení týkajících se definice zatížení

Zdokonalená vizualizace zatížení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší vizualizace zatížení v modelu a ve výstupech
 Snazší výběr zatížení v modelovém okně
Lineární a plošná zatížení je nyní možné zobrazit dvěma novými způsoby:




Zobrazení vyplněním
Zobrazení šrafou(šipky)

Tato nastavení výrazně zdokonalují zobrazení zatížení a usnadňují jak práci samotnou tak tvorbu
prezentovatlných výstupů. Navíc toto nastavení zjednodušuje grafický výběr zatížení, protože lze vybrat za
jednotlivé šipky či tvary vyplnění.

Bez vyplnění a hustota šraf nastavena na minimum pro
lineární a plošná zatížení

Vyplnění a hustota šraf nastavena na maximum pro lineární
a plošná zatížení

Tato nova nastavení jsou dostupná v okně Nastavení zobrazení (ALT+X), nezávisle pro lineární a plošná
zatížení. Oba nové parametry mohou být nastaveny nezávisle na sobě.
Hustota šrafování lze nastavit pomocí posuvníku.
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Vítr na otevřených konstrukcích dle ASCE 7-10
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Automatická generace zátížení od větru na otevřených konstrukcích v souladu s americkou normou
 Široká databáze údajů z různých přírodních zemětřesení

Počínaje verzí Advance Design 2020 je možné automaticky generovat zatížení větruem na otevřené
konstrukce, podle příslušných ustanovení americké normy ASCE 7-10 (minimální návrhové zatížení pro budovy
a další stavby, ASCE/SEI 7-10).
Tato metoda může být použita pro jakýkoliv druh otevřené konstrukce jako jsou potrubní mosty, průmyslové
konstrukce/konstrukce pro petrochemii nebo příhradové konstrukce. Lze ho použít i pro příhradové stožáry, jako
jsou například vysílací věže nebo příhradové věže poskytovatelů mobilního signálu.

Volba metody
Výběr nové metody generace zatížení větrem je možný jejím výběrem v seznamu "Metoda návrhu zatížení
větrem" pro Rodinu zatěžovacích stavů zatížení větrem (podle ASCE 7-10). V tomto seznamu je možné
vybrat dvě metody:



Postup Obálka pro nízké budovy
o



Jedná se o již existující metodu Advance Design, která slouží k automatické generaci zatížení
větrem pro nízké budovy v souladu s kapitolou 28 ASCE 7-10.

Směrový postup pro otevřené stavby (Příhradové rámy & Příhradové stožáry)
o

Jedná se o nově implementovanou metodu pro automatickou generaci zatížení větrem pro
otevřené stavby v souladu s kapitolou 29 (zatížení větrem na jiných konstrukcích a budovách –
MWFRS) ASCE 7-10.
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Většina parametrů dostupných v rodině zatěžovacích stavů zatížení větrem je pro obě metody stejná, s
výjimkou nového parametru: Součinitel účinku poryvu větru (G), který je ve výchozím nastavení roven 0,85 (dle
ASC 7-10, 26.9.1).
Výběr načítaných prvků
Na rozdíl od typické generace zatížení větrem pro budovy, kde se zatížení generuje na zatěžovacích panelech,
vytváří tato metoda zatížení přímo na lineárních prvcích pokud jsou na nich umístěny zatěžovací panely. Aby
bylo možné určit, které prvky budou zatíženy, je nutno definovat příslušné parametry: zatěžovací panely a
lineární prvky.
Za prvé, zatěžovací panely, které přenášejí zatížení větrem na lineární prvky, musí být v poli Typ nastaveny na
"příhradová konstrukce nebo lešení":

Podobně lineární prvky, které jsou přímo zatíženy, by měly mít povolenou volbu "Příhradová konstrukce a
lešení". Tato volba je k dispozici v seznamu vlastností lineárních prvků v části Přenos zatížení zatěžovacími
panely:

Stejná skupina parametrů umožňuje zadat uživatelské hodnoty součinitele zatížení (Cf). Tato hodnota může být
navíc upravena samostatně pro každý směr větru. To umožňuje plnou vonost při nastavení parametrů v
závislosti na typech konstrukce a zatěžovaných prvcích.
Generování zatížení
Zatížení je definováno automaticky aktivací příkazu "Automatické generování", který je dostupný v kontextové
nabídce Rodiny zatěžovacích stavů zatížení větru (v okně Prohlížeč projektu):

Lineární zatížení je definováno přímo na lineárních prvcích v 8 nově vytvořených zatěžovacích stavech: 4 pro
zatížení větrem, v hlavních směrech (X+, X-, Y+, Y-) a 4 pro zatížení větrem, v diagonálních směrech (X+Y+, XY+, X+Y-, X-Y-).
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Zatížení se vypočte odděleně pro každý lineární prvek podle jeho výškového umístění (souřadnice z
prostředního bodu prvku) a podle rozměrů jeho průřezu, dle toho jak je vystaven působení jednotlivých směrů
větru.

Zdokonalený generator zatížení větrem (Eurokód) podle nových CNC2M doporučení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Automatické generování zatížení od větru na komplexních tvarech budov, které nejsou pokryty v
EC 1
 Příznivější schemata zatížení pro markýzy a přístřešky
 Automatická generace zůstává rychlá a přesná bez ohledu na složitost budovy

Norma EN1991-1-4 a její národní dodatky definují pravidla pro určení zatížení větrem na budovách.
Bohužel, tato norma pokrývá pouze základní tvary budov, ale postrádá informace ohledně generování zatížení
pro složitější tvary budov, jako jsou komplexní geometrie budov tvaru L, které jsou však ve stavební praxi velmi
časté.
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Tlak větru na markýzy není v EN 19911-4 rovněž pokryt, obsahuje pouze paragraf 7.2.1, který se týká přesahů
střech.
Bohužel uvažování markýzy jako protažené střechy se ukazuje jako zbytečně konzervativní.

Poslední vydání EN1991-1-4 bylo kritizováno pro způsob, jakým je aplikováno zatížení větrem na přístřešky.
Použití jedné koncentrované síly je mnohými považováno za velmi nerealistické a rovněž velmi pesimistické.

CNC2M College of Experts proto odladila novou sadu pravidel jako dodatek k EN1991-1-4, aby tuto mezeru
vyplnila.
Tato pravidla zpracovaná CNC2M committee byla vydána v červenci 2017:

Pravidla CNC2M z července 2017
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Generátor větru v Advance Design 2020 byl podle toho odpovídajícím způsobem upraven.
Tato nova pravidla pro generování větru budou použita, pokud je povolena možnost použít CC2M pravidla pro
generování větru v okně Vlastností.



Klimatický generator nyní může zahrnovat i budovy tvaru L.

Vliv větru v místě odskoku je složitý problém, zvláště je-li vnitřní roh na návětrné straně. Uvažovat tedy proto
pouze se 4 hlavními směry větru (X+, X-, Y+, Y-) není dostatečné.
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U některých směrů větru je třeba uvažovat s dalšími dvěma směry větru:
o

S odklonem od hlavního směru (0°; 45°)

o

S odklonem od hlavního směru (-45°, 0)

Jména příslušných zatěžovacích stavů v Advance Design 2020 nyní obsahují informaci, zda vítr ve směru Y+
ve sklonu k ose X+ nebo X-.
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Ve skutečnosti jsou pro vítr ve směru Y+ se sklonem k ose X+ dvě oblasti zvýrazněné na obrázku níže
uvažovány jako závětrné (oblast D, s kladným Cpe) ačkoliv je jedna z oblastí zjevně rovnoběžná se směrem
větru.

Naopak pro směr větru Y+ se sklonem k X-, bude oblast C (se záporným Cpe) protažena až k stěně kolmé na
měr větru.
Delší část budovy totiž funguje totiž jako překážka a brání tak vzniku kladného tlaku větru ve vniřním rohu
budovy tvaru L
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Předešlé obrázky byly zaměřeny pouze na svislé stěny, ale stejný princip se uplatňuje i u střech a jejich oblastí
F, G a H.

Větrné zóny na střeše (pohled shora)

V Advance Design 2020, mohou být všechny tyto možné směry generovány jednoduše kliknutím na
Automatická generace v kontaxtovém menu Prohlížeče projektu.
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Působení větru na markýzy je nyní pokryto novými pravidly pro generaci zatížení větrem podle postupů
uvedených v CNC2M

Bez ohledu na směr větru je pro markýzy uvažováno pouze s oblastmi A a B.

Odpovídající součinitele tlaku Cp,net závisí na pozici(výšce) markýzy nad terénem.

Cp, net na markýzách
21
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Zatížení větrem na pultové přístřešky je nyní při použití pravidel v CNC2M mnohem reálnější než jak je
uvažováno v Eurokódu 1

Nová CNC2M pravidla pro generaci zatížení větrem, uvažují síly od větru působící na pultové přístřešky jako
kombinaci úzkého pruhu rovnoměrného zatížení (definované tlakovým součinitelem C1) a proměnným
zatížením (definovaným součiniteli tlaku C2 and C3).

Pravidla CNC2M

Jen pro připomínku, EN 1991-1-4 uvažuje s jednou oncentrovanou silou, což se prokázalo jako velmi
konzervativní přístup.

Eurokód 1
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Nové možnosti definice zatěžovacích panelů
Hlavní charakteristiky a výhody:



Nové možnosti definice zatěžovacích panelů
Vytvoření zatěžovacích panelu vytažením konstrukce

Advance Design 2020 přináší novou sadu možností, jak definovat Zatěžovací panely, včetně:
1.
2.
3.
4.
5.

Pro výběr použít liniové objekty
Možnost definovat výběr až po spuštění příkazu
Možnot definova Zatěžovací panely v repetitivním módu (řetězově)
Možnost použít pro výběr vice než 2 objekty( mód obálka)
Definice vytažením

První 4 zdokonalení se týkají definice Zatěžovacích panelů výběrem, které bylo v předešlých verzích
omezeno pouze na výběr 2 lineárních objektů.

Pokud nyní použijme příkaz Zatěžovací panely na výběr, je možné vybrat předem definované čáry / polyčáry /
oblouky. Ve výběru je možné všechny tyto objekty kombinovat, například lineární prvek a oblouk:
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Pokud použijeme příkaz Zatěžovací panely na výběr a výběr je prázdný, je zde možnost vybrat nejprve první
a poté druhý prvek.

Poznámka: Tyto příkazy fungují automaticky v repetitivním módu, takže po vybrání druhého prvku a vytvoření
Zatěžovacího panelu je možné okamžitě vybrat další dvojici prvků.

Dalším zdokonalením příkazu Zatěžovací panely na výběr je možnost vybrání několika prvků. Je podporován
výběr prvků a/nebo výběr čar/polyčar, pokud jsou definovány ve stejné rovině. Zatěžovací panel je vygenerován
na základě obálky koncových bodů vybraných prvků.

Tato metoda umožňuje velmi rychlou definici Zatěžovacích panelů pouze grafickým výběrem prvků v 3D
pohledu (například celou stěnu).
Další novou metodou definice Zatěžovacích panelů je možnost použít příkaz Vytažení prvku (dostupný na
záložce Domů v panelu CAD funkce):
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Pro tento příkaz je k dispozici nová volba v dialogovém okně vytažení:

Tento příkaz umožnujě velmi efektivní tvorbu Zatěžovacích panelů:
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Novinky a vylepšení - Výsledky
V podkapitolách níže je podrobně popsán seznam hlavních novinek a vylepšení týkajících se grafického
zobrazení výsledků.

Zobrazení deformace na plném 3D tvaru prvku
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Čitelnější a lépší znázornění grafických výsledků na deformovaného modelu
 Snazší kontrola modelu

Rozšíření voleb výstupu výsledných deformací o možnost zobrazení pomocí barevného mapování na celém 3D
tvaru prvku.
Nastavení je možné změnit v dialogovém okně Nastavení výsledků (ALT+Z), záložka Možnosti.

Tento typ zobrazení jednak zlepšuje čitelnost výsledků, jednak pomáhá snazšímu pochopení chování
jednotlivých prvků v konstrukci.
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Zdokonalení pásu karet s výsledky
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Výsledky reakcí dostupné přímo z pásu karet
 Rychlejší přístup k nastavení grafických výsledků

Byla provedena celá sada vylepšení pro ribbon s výsledky tak, aby byl zjednodušen přístup k základnímu
grafckému zobrazení Výsledků a ovládání jejich nastavení.
První změnou je zavedení dostupnosti nového seznamu pro výběr výsledku v podporách přímo z ribbonu
Výsledky. Nový seznam se nachází na panelu Výsledky:

Aktivování zobrazení podporových reakcí je tak velmi jednoduché.

Další novinkou je přidání nových tlačítek před seznamy s výsledky. Má to dva hlavní důvody: Má to dva hlavní
důvody:




Snazší identifikace typu seznamu (díky ikonám odpovídajícím kategorii prvků)
Snazší modifikace příslušných nastavení (díky přímému přístupu do dialogu Nastavení výsledků)
27
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Po stlačení vybraného tlačítka se otevře dialogové okno Nastavení výsledků na odpovídající záložce
nastavovaných parametrů. Například po stalčení tlačítka Výsledkylineárního prvku z pásu karet Výsledky
pro OK se otevře okno s nastavením na záložce OK spolu s odpovídajícím typem vybraných výsledků.

Zdokonalení zobrazení podporových reakcí
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost zobrazení vice skožek reakce najednou
 Nazší rozlišení hodnot jednotlivých složek reakce

Pro grafické zobtrazení podporových reakcí byly přidány 2 nové volby:




Možnost zobrazení složek reakcí ve vice směrech najednou
Možnost zobrazení popisů směru reakce
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Zobrazení vice jak jednoho směru reakce je možné v dialogovém okně Nastavení výsledků pro Bodové
podpory Až 3 směry sil nebo až 3 směry momentů mohou být zobrazeny najednou.

V dialogovém okně Nastavení výsledků v záložce Možnosti je možné nastavit, zda se bude před číselnou
hodnotou zobrazovat I popis složky reakce, či nikoliv.
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Nová osová konvence pro výslednice jednotlivých stěn
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snazší ověření a porovnání výsledků na stěnách
 Přesnější výsledky na stěnách
Advance Design 2020 zavádí novou (zjednodušenou) vnitřní osovou konvenci pro výpočet výslednic na
stěnách.
Orientace řezů na stěnách vytvořených automaticky pro numerickou integraci hodnot je nyní vázaná na novou
vnitřní lokální osovou konvenci – osa x je vždy svislá (ve směru výšky stěny), osa z je kolmá k rovině stěny se
stejnou orientací (znaménkem) jako lokální z-tová osa stěny a osa y je doplněna podle pravidla pravé ruky.
Díky této vlastnosti nejsou výslednice (a samozřejmě i jejich grafické zobrazení) nejsou výslednice závislé na
definici lokálních os stěn.
AD 2019

AD 2020

Zdokonalené škály výsledků
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Zdokonalené škály výsledků
 Snazší určení stupně využití prvku na navrhovaném prvku

Barevná škála použitá v grafické prezentaci výsledků byla vylepšena o tři novinky.
 Možnost resetování škály
 Nové typy škál
 Možnost nastavení libovolných limitů škál
Přístup k těmto zdokonalením je možný z dialogového okna Nastavení škál.
Ve spodní části okna je tpřidáno nové tlačítko Reset, které přenastaví aktuální škálu na přednastavenou
defaultní hodnotu.
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V horní části tohoto okna je pak k dispozici nové tlačítko pro výběr nového typu škály.

Tento nový typ škály má dvě hlavní charakteristiky



umožňuje definovat škálu nad limitní hodnoty aktuálních výsledků
a
a umožňuje snadné nastavení pro výsledky se zobrazením stupně využití (pro snadné rozlišení hodnot
vyších a nižších než 100%).

První vlastnost umožňuje nastavit horní a dolní mez na libovolnou hodnotu.
V příkladu na obrázku níže jsou limity nastaveny na hodnoty -20 a +20 , ačkoli rozsah dostupných hodnot
výsledků je pouze -10,33 až 16,29,.
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Je tak možné snadno nastavit škálu pro výsledky, které se typicky zobrazují v procentech (rozsah 0-100%).
Vzhledem k tomu, že takový typ škály je typický pro výsledky stupně využití, je připravena speciální šablona,
která usnadňuje jeho definici. Aktivuje se po výběru nového typu škály stisknutím tlačítka Reset. Proto byla
připravena speciální šablona pro snadnější ovládání její definice. Aktivuje se po výběru nového typu škály
stisknutím tlačítka Reset.

Tato šablona škály má dolní mez = 0%, horní mez = 100% a mezilehlé hodnoty Tato šablona škály má dolní
mez = 0%, horní mez = 100% a mezilehlé hodnoty: 20%, 40%, 60%, 80% a 95%. Nad 100% je pouze jedna
barva (jeden rozsah 100%+). Všechny Všechny rozsahy moohou být samozřejmě uživatelem volně nastaveny.
Použití této škály umožňuje snadno vizuálně ověřit, které prvky nevyhovují.

Nový parametr ve vlastnostech prvků pro jednoduché ověření, zda je prvek posouzen
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snadná kontrola zda je prvek navržen

Do seznamu vlastností prvků je přidána sada nových parametrů: Výsledky návrhu, výsledky BIM Designers,
Stupeň využití. Hlavním účelem těchto parametrů je snadná a rychlá kontrola, zda je prvek navržen.
Do seznamu Vlastností prvků je přidána sada nových parametrů: viditelná v odpovídajících sčástech Návrhu
(beton, ocel, dřevo). V závislosti na typu prvku je pro každý typ k dispozici jiný rozsah těchto parametrů.
Popis nových parametrů:



Výsledky návrhu
o Informace, zda je prvek navržen, či ne (Dostupné/ Není dostupné)
o Dostupný pro lineární prvky BK, OK, DK a plošné BK
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Výsledky dle BIM Designers
o Informace, zda je prvek navržen pomocí BIM Designers, či ne (Dostupné/ Není dostupné)
o Dostupný pro lineární a plošné prvky BK a OK přípoje



Stupeň využití
o Zobrazuje maximální hodnotu stupně využití (v procentech) pro daný prvek ze všech
provedených posouzení
o Dostupný pro lineární prvky OK a DK

Nové možnosti pro výběr podle kritérií: podle toho, zda je prvek posouzen a podle stupně
využití
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Rychlý výběr prvků podle toho, zda je posouzen
 Rychlý výběr prvků pro vybraný rozsah stupně využití

Do dialogového okna Výběr podle kritérií (Alt + S) byly přidány dvě nové záložky, které umožňují výběr prvků
podle dalších kritérií: Záložka Parametry návrhu a karta. Záložka Parametry návrhu a záložka Stupeň využití
Je tak mnohem snazší řídit a kontrolovat stav konstrukčních prvků z ohledem na jejich status návrhu.



Parametry návrhu

Záložka Parametry návrhu umožňuje filtrovat prvky pomocí tří návrhových parametrů:
o

Výpočet
 pro výběr prvků podle toho, zda je s prvkem uvažováno ve výpočtu, či ne
 je možné nastavit dva stavy: Zapnuto nebo Vypnuto Zapnuto nebo Vypnuto
 kritérium je k dispozici pro ocelové / dřevěné / betonové lineární prvky a betonové
plošné prvky

o

Výsledky návrhu
 pro výběr prvků podle toho, zda je prvke navržen, či ne
 je možné nastavit dva stavy: Zapnuto nebo Vypnuto Zapnuto nebo Vypnuto
 kritérium je k dispozici pro ocelové / dřevěné / betonové lineární prvky a betonové
plošné prvky
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o



Výsledky dle BIM Designers
 pro výběr prvků podle toho, zda je prvke navrženpomocí BIM Designers přímo z
Advance Design, či ne
 je možné nastavit dva stavy: Zapnuto nebo Vypnuto Zapnuto nebo Vypnuto
 kritérium je k dispozici pro ocelové přípoje a betonové plošné prvky

Stupeň využití

Záložka Stupeň využití umožňuje vybrat ocelové a dřevěné lineární prvky a ocelové spoje v rámci
definovaných mezí stupně využití. Výběr je možný pro ty prvky, pro které bylo provedeno posouzení. Pro výběr
prvků podle toho, zda je prvke navržen, či ne
Je možné zadat 3 rozsahy výběru v závislosti na hodnotě maximálního Stupně využítí (SV)
o
o
o

Nad horní mez - poddimenzované prvky, které mají větší SV než horní mez
Mezi mezemi - prvky s SV mezi horní a dolní mezí
Pod spodní mezí - předimenzované prvky s nižším SV než dolní mez

V pravé části karty je možné definovat horní a dolní mez pro maximální stupeň využití. Dejte pozor na to, že
upravené mezní hodnoty jsou brány v úvahu pouze po stisknutí tlačítka Použít filtr.
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Doplnění informací (hodnot) průhybu u dřevěných konstrukcí
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snazší kontrola výsledných průhybů dřevěných konstrukcí
Pro snazší kontrolu hodnot průhybu dřevěných konstrukcí, které vycházejí z požadavku posudku dle normy jsou
tyto hodnoty dopněny do výstupů. Tyto hodnoty jsou viditelné jak v zjednodušeném, tak v detailním tvaru listu.

Kromě toho byly v podrobném listu tvaru doplněny do oddílu Deformace vzorce pro výpočet Wfin a Wfin, net:

Animace průběhu zemětřesení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Vizualizace chování budovy během zemětřesení
Jednou z forem prezentování výsledných posunů v Advance Design je animace. Doposud bylo možné animovat
i deformace vycházející z dynamické časově závislé analýzy, ale pouze pro vybraný krok (animace je pak
generována stejným způsobem jako výsledky ze statické analýzy, tj. z nulového stavu po stav v daném kroku).
Nyní je možné generovat animace pro deformace z dynamické časově závislé analýzy v celém rozsahu jejího
trvání. Užitečné je to zejména pro generování animací výsledků časové analýzy, kde je podkladem
akcelerogram zemětřesení.
Aby animace zobrazovala deformace pro dané časové kroky, je nutné nastavit vlastnosti dynamického
zatěžovacího stavu tak, aby výsledky byly pravidelně ukládány v plném rozsahu a nastavit požadovaný časový
interval.

Poznámka: Při výběru výsledků pak není třeba zvolit konkrétní časový krok, ale je třeba vybrat možnost MAX D
(s) z příslušného rozevíracího menu na panelu Výsledky MKP na záložce Výsledky.
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Generace animace se spustí příkazem Animace ... dostupného na panelu Výsledky na výše uvedené kartě
pásu karet. Vygenerovaná animace znázorní pohyb konstrukce v celém rozsahu uložených výsledků.
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Novinky a vylepšení – Posouzení ocelových konstrukcí
Seznam hlavních novinek a vylepšení, týkajících se posudků ocelových konstrukcíoceli.

Zdokonalení definice mezilehlých vazeb (pro klopení)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Zrychlení zadávání a lepší kontrolovatelnost
 Nová rychlá metoda zadávání
 Účinná vizualizace

Advance Design 2020 zavádí řadu vylepšení, která významně usnadňují zadávání mezilehlých vazeb pro
ocelové lineární prvky, které se používají pro omezení klopení podle Eurokódu 3.
Tato zdokonalení se zaměřují na následující oblasti:






Možnost zobrazení symbolů mezilehlých vazeb na modelu
Soubor nových metod pro grafické zadávání mezilehlých vazeb na modelu
Zdokonalení dialogového okna pro nastavení mezilehlých vazeb, grafický náhled,
Možnost zadání kritického momentu (Mcr)

Zobrazení symbolů mezilehlých vazeb na modelu
Pro zvýšení kontrolovatelnosti definice mezilehlých vazeb je nově k dispozici jejich grafické zobrazení. Aktivace
nových symbolů je dostupná v dialogovém okně Nastavení zobrazení (ALT + X) výběrem možnosti Vazby v
seznamu symbolů pro lineární prvky:

Jsou používány následující symboly:
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Kloubová vazba na spodní pásnici
Kloubová vazba na horní pásnici
Tuhá vazba na spodní pásnici
Tuhá vazba na horní pásnici
Průběžná vazba na spodní pásnici
Průběžná vazba na horní pásnici

Grafická definice vazeb
Zadání vazeb je nyní možné graficky. Je třeba vybrat jeden nebo více lineárních ocelových prvků a vybrat
odpovídající příkaz z nabídky přístupné přes pravé tlačítko myši.

Existuje několik možností, jak vazby zadat. První dva příkazy se používají k definování kloubových nebo
pevných vazeb na vybraných prvcích. Třetí příkaz, Průběžné vazby na výběr, je určen pro rychlé definování
průběžných vazeb na horní nebo dolní přírubě. Poslední, odstranit vazby, odstraní všechny předem
definované mezilehlé vazby na všech vybraných lineárních prvcích
K dispozici je pět metod pro zadání kloubových a pevných vazeb na vybraných prvcích:



Na bodech

Vazby jsou definovány ve všech bodech označených kurzorem myši na ose vybraného prvku Před označením
bodů je na příkazovém řádku viditelná výzva pro výběr příruby, na které budou definovány vazby. Stisknutím
jednoho ze tří písmen (U, L nebo B) se automaticky vybere horní, dolní nebo obě příruby.
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Připomínáme, že klíčové znaky jsou univerzální pro všechny jazykové verze.

V případě vícenásobného výběru lineárních prvků jsou vazby definovány pouze na prvcích, na které bylo
ukázáno.



Na protínajících se prvcích

Vazby jsou definována automaticky ve všech bodech, kde se vybrané lineární prvky protínají s jinými prvky.
Díky této metodě je možné definovat vazby velmi rychle pro velkou skupinu prvků. Například pro definování
vazeb na všech krokvích najednou stačí:
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o
o
o

je všechny vybrat
zavolat příkaz
a vybrat všechny vaznice, které je protínají

Výsledkem je zadání mezilehlých vazeb pro všechny krokve najednou:



Počtem

Je-li vybrána tato možnost, vazby jsou definovány ve stejných intervalech na základě zadané hodnoty Stejně
jako u jiných metod je možné zvolit, zda mají být vazby definovány na horní, spodní nebo obou přírubách
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Souřadnicí

V tomto případě jsou vazby definovány podle zadaných souřadnic podél střednice vybraných prvků.



Poměrem

Tato volba umožňuje definovat vazby podle zadaných hodnot relativních souřadnic podél střednice vybraných
prvků:
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Zdokonalené dialogové okno klopení
Okno pro definování parametrů klopení, které se vyvolává z okna vlastností lineárního prvku, bylo upraveno tak,
aby bylo snazší definovat umístění mezilehlých vazeb a lépe je vizualizovat.

V pravé horní části okna je k dispozici speciální náhled Zobrazuje náhled skutečné geometrie vybraných
lineárních prvků s aktuálním umístěním zadaných vazeb Používá se stejný typ symbolů jako na 3D modelu.
Pomocí myši lze prvek v náhledu otáčet, zvětšovat nebo posouvat. Tlačítko v pravé horní části prohlížeče
resetuje zobrazení do výchozí pozice.

42

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2020
Nad a pod tabulkou umístěnou v levé horní části okna je k dispozici sada nových tlačítek:






Při použití tlačítka Grafická definice se okno dočasně skryje a umožněním grafického výběru bodů
na 3D modelu je možné zadat polohy vazeb.
Tlačítko Automatické rozpoznávání vyhledá a do tabulky pod přidá všechny body, kde jiné lineární
prvky protínají vybraný prvek.
Tlačítko Kopírovat na druhou přírubu zkopíruje tabulku s definicí vazeb do druhé tabulky(pro horní
nebo dolní přírubu).
Tlačítka Přidat, Stejné rozteče, Odstranit a Odstranit vše slouží k editaci obsahu výše uvedené
tabulky.

Pod tabulkou jsou nové volby pro rychlé zadání polohy vazeb pomocí tří metod: počtem, souřadnicí a
poměrem. V závislosti na vybraném režimu lze do níže uvedeného seznamu zadat různá data:





Počet – počet vazeb
Souřadnice - seznam vzdáleností na střednici prvku; jako oddělovač hodnot lze použít mezeru nebo
středník
Poměr - seznam poměrů k délce prvku (např. 0,25 0,5); jako oddělovač hodnot lze použít mezeru
nebo středník 0,25 0,5); jako oddělovač hodnot lze použít mezeru nebo středník

Přidání nových vazeb do tabulky se provádí pomocí tlačítka Definovat. Typ přidaných vazeb se vybírá ze
seznamu umístěného vedle tohoto tlačítka.
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Zadání kritického momentu
Pro posouzení profilů v případech, kdy již uživatel zná hodnotu kritického momentu, je k dispozici nový výběr,
kdy je možné tuto hodnotu zadat ručně. Defaultně se hodnota kritického momentu vypočítá automaticky podle
sady parametrů definovaných v dialogu Klopení. Při použití zadané hodnoty kritického momentu jsou všechny
ostatní parametry v dialogu ignorovány a není možné je editovat.

Pokročilá stabilita pro všechna Graitec profily
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost použít pro posudek pokročilé stability všechny Graitec profily
 Umožňuje navrhovat profily, které nejsou zahrnuty v EC3

Advance Design 2020 nyní nabízí možnost použit libovolný profil, který je k dispozici v knihovně Graitec profily
(Astor Profily) pro posudek ocelových prvků metodou pokročilé stability.
Poznámka: Některé průřezy z databáze profilů GRAITEC (hlavně panely a trapézové plechy) nejsou
kompatibilní s analýzou stability. Pokud navrhujete prvek s jedním z těchto profilů, zobrazí se v příkazové řádce
chybová zpráva.

Pouze připomínáme, že pokročilý řešitel stability byl zaveden ve verzi Advance Design 2019.
Zajišťuje podrobnou analýzu jednotlivých prvků provedením analýzy 2. řádu s laterálním torzním vybočením s
imperfekcemi a vlivem zkroucení.







Imperfekce se zavádějí pomocí vlastního tvaru v měřítku, které působí jako počáteční deformace;
Vliv zkroucení je zaveden jako 7. stupeň volnosti
Excentricita zatížení je uvažována volbou polohy působení zatížení na průřezu;
Hraniční podmínky a mezilehlé vazby jsou zavedeny jako centrické nebo excentrické uzlové a spojité
pružiny podél prutu;
Vliv deformované geometrie je uvažován pomocí analýzy druhého řádu.
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Povolením rozšířené metody stability pro libovolný profil z knihovny Graitec Profily, Advance Design 2020
umožňuje ověření jakéhokoliv tvaru průřezu, dokonce i monosymetrických nebo asymetrických tvarů, které jsou
v praxi široce používány, ale nejsou pokryty návrhovými pravidly v normě .

Poznámka: Určení třídy průřezu nefunguje u některých seznamů profilů označených jako "uživatelsky
definované".
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Optimalizace ocelových profilů:
optimalizaci

Volby pro správu/třídění profilů použitých k

Hlavní charakteristiky a výhody:
 Optimalizace profilů podle nových kritérií (např. podle hmotnosti)
 Lepší možnosti třídění profile podle nových kritérií

Advance Design 2020 přináší několik vylepšení pro optimalizaci ocelových profilů:





Možnost nastavit meze pro šířku a výšku profilu
Možnost třídění profilů podle parametrů průřezu (např. výška, moment setrvačnosti)
Možnost automatického určení limitu pro optimalizaci (počet iterací na profilu)

Meze pro profily
V záložce Režim optimalizace dialogového okna Předpoklady výpočtu ocelových konstrukcí se nachází sada
nových možností pro definicií geometrických mezí pro prohledávané profily. Lze nastavit celkem čtyři parametry
nezávisle na sobě: minimální a maximální výška profilu a minimální a maximální šířka profilu.

Poznámka: Při hledání optimálního průřezu jsou ignorovány všechny profily, které nesplňují definovaná
geometrická kritéria.
Typ hledání
V záložce Režim optimalizace dialogového okna Předpoklady výpočtu ocelových konstrukcí se nachází sada
nových možností pro výběr metody prohledávání. Volba metody určuje způsob třídění profilů během
vyhledávání. Lze vybrat jednu z pěti metod:






Podle výšky
Podle šířky
Podle momentu setrvačnosti Iy
Podle momentu setrvačnosti Iz
Podle hmotnosti

 profily jsou seřazeny posloupně dle výšky profilu
 profily jsou seřazeny posloupně dle šířky profilu
 profily jsou seřazeny posloupně dle momentu setrvačnosti Iy
 profily jsou seřazeny posloupně dle momentu setrvačnosti Iz
 profily jsou seřazeny posloupně dle plochy průřezu
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U mnoha typů ocelových profilů (například u profilů I válcovaných za tepla jako je IPE) mají všechny druhy
třídění stejný výsledek, protože všechny parametry průřezu se posloupně zvyšují.

Existuje však celá řada profilů, pro které se toto řazení mění například u kulatých trubek (kde se mění jak
průměr, tak tloušťka stěny profilu), dalším příkladem jsou W profily:

U těchto typů profilů lze rychlé a přesné nalezení optimálního profilu zajistit pouze vhodným výběrem způsobu
třídění.

Rozsah vyhledávání
V záložce Optimalizace v dialogovém okně Předpoklady ocelových konstrukcí byly změněny dostupné
parametry, kolik profilů bude ověřováno během optimalizace. Místo jedné jsou nyní k dispozici dvě volby
nastavení rozsahu vyhledávání:



Stanoven automaticky
Stanoven automaticky s maximálním potem vyhledávání

Při možnosti Stanoven automaticky začne hledání s původním profilem a kontroluje následující profily (podle
jejich třídění) až do nalezení prvního profilu splňujícího kritéria (optimální).
Možnost Stanoven automaticky s maximální počtem vyhledávání funguje téměř identicky, ale v tomto
případě je kontrolován pouze nastavený počet profilů.
Poznámka: Tato druhá metoda byla k dispozici již v předchozí verzi Advance Design a lnastavení imitní
hodnoty bylo provedeno zadáním příslušného hodnoty do textového pole vedle pole Maximální počet iterací na
průřez.
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Poznámka: Další drobné změny v dialogovém okně Předpoklady návrhu ocelové konstrukce: konkrétně
přesunutí možnosti Počet úplných výpočtů z karty Optimalizace na kartu Sekvence výpočtu vedle řetězové
optimalizace, jelikož se jedná o počet iterací pro proces řetězové optimalizace.

Posouzení oslabených L průřezů v tahu (podle EC3)
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Posouzení oslabených L průřezů v tahu
 Automatické určení velikosti otvoru pro šroub

Advance Design 2020 zavádí možnost ověření únosnosti v tahu (dle Eurokódu 3) L profile s ohledem na
oslabenou plochu profilu.
Podle EN 1993-1-1 (§ 6.2.2.2) je oslabená plocha průřezu (čistá plocha minus otvory) menší plocha přůřezu.
Proto místo posouzení únosnosti L profilů v tahu založené na jejich ploše průřezu (Npl, Rd) by měla být
posouzena únosnost oslabeného průřezu (Nu, Rd).
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V EN1993-1-1 (§6.3.3) je uveden postup (jeden vzoreček) pro výpočet únosnosti v tahu oslabeného průřezu
(Nu, Rd). Advance Design však používá přesnější metodu uvedenou v EN1993-1-8 (§3.10.3), se 3
vzorečky pro mezní únosnost v tahu v závislosti na počtu použitých šroubů.

Kde:
tloušťka L profilu
d0 – průměr otvoru pro šroub
β2, β3 redukční součinitele vzdálenosti šroubů.
' 3fM2 – dílčí součinitel materiálu šroubů
e1, e2 – vzdálenosti šroubů od hrany
p1 – rozteč šroubů
Anet - oslabená plocha průřezu
Metoda EN993-1-8 platí pro spoje s jednou řadou šroubů v jednom rameni úhelníku což je obvyklý způsob
spojování L profilů (nebo zdvojených L profilů
Nové posouzení tahu s uvažováním Anet, které je k dispozici v Advance Design, podporuje také zdvojené L
profily, ale pouze v případě, kdy jsou definovány z knihovny. Zdvojené L profily definované jako složený průřez
nejsou podporovány.
Globální parametry použité v této metodě jsou dostupné v dialogovém okně Předpoklady ocelových
konstrukcí na nové kartě Posouzení L profilů:
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Všimněte si, že zadané hodnoty pro rozteč a vzdálenosti od konce a hrany nemohou být menší než mezní
hodnoty (podle 1993-1-8, tab. 3.3):




e1, e2 nesmí být menší než 1.2 x d0
p1 nesmí být menší než 2.2 x d0

Posouzení oslabené plochy Anet, stejně jako ostatní parametry šroubů (které mohou být velmi odlišné na
jednotlivých prvcích) je, možno aktivovat v okně vlastnosteí lineárních prvků. Sada nových parametrů je
dostupná Nv nové skupině parametrů Posouzení L profilů, která je umístěna v části vlastností Návrh ocelové
konstrukce:

Poznámka: Skupina posouzení L profilů je dostupná pro úpravy pouze v případě použití L profilů.

Tento parametr aktivuje ověření únosnosti v tahu s uvažováním Anet. Upravuje také všechny následující
parametry.
Parametr Otvory pro šrouby určuje volbu ramena L profilu, na které jsou umístěny šrouby. Používá se pro
nestejnoměrné L profily. Anet se uvažuje jako plocha ramene ekvivalentního stejnoramenného L profilu
odpovídající velikostí kratšímu rameni nestejnoměrného L profilu. Například u nestejnoramenného L profilu
50x30x5 se oblast Anet uvažuje stejná jako u L profilu 30x30x5.
Parametr Počet šroubů, který se nachází na konci seznamu, slouží k zadání počtu šroubů na jednom konci
(standardně 2). Umístění šroubů je uvažováno v jedné řadě.
Jmenovitý průměr šroubu a Průměr otvoru pro šroub se použijí pro výběr, zda jsou zadány hodnoty d a d0
nebo mohou být vybrány automaticky.
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Automatické vybírání průměru šroubu a otvoru pro šroub jsou dostupné v dialogovém okně, které lze otevřít
tlačítkem umístěným na vlastnostech Šroubu / Otvoru pro šroub:

V horní části je umístěna upravovatelná tabulka s definicí, jakým způsobem bude vybrán průměr šroubu v
závislosti na délce ramena L profilu. Ve spodní části je zobrazen popis pravidla pro automatické určení
průměru otvoru pro šrouby.
V případě že posouzení Nu, Rd vychází jako nejnepříznivější, jsou odpovídající výsledky (a hodnota Anet)
viditelné na listu tvaru:
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K dispozici nová tabulka vkládatelná do dokumentu s výsledky posouzení oceliEC3 Posouzení v tahu pro L
profily (§3.10.3 (2) EN1993-1-8):

Obsahuje popis hlavních parametrů a podrobné výsledky pro každý posuzovaný lineární prvek průřezu L.

Nová tabulka výsledků – podrobnosti ohledně průřezu a zatřídění
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší kontrola prvků s proměnným průřezem při posuzování

Počínaje novou verzí Advance Design je k dispozici nová tabulka vkládatelná do dokumentu s výsledky
posouzení oceli: Podrobnosti o průřezu a zatřídění. Obsahuje vlastnosti průřezu a třídu průřezu pro každou
polohu, ve které je posouzení prováděno.
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Jedná se o doplňkovou tabulku pro standardní list tvaru, ve kterém jsou pouze vlastnosti průřezu a třída průřezu
v nejnamáhanějším místě prvku. Tyto vlastnosti se však mohou lišit podél prvku, pokud:




Prvek má proměnný průřez
Kde různá napětí podél délky prvku mají za příčinu odlišné zatřídění průřezu

Nová tabulka má podobnou strukturu jako List tvaru. Má 3 hlavní kategorie: Pevnost průřezu, Stabilitu prvku
a Požární odolnost s odpovídajícími podkategoriemi. Každá podkategorie obsahuje tyto informace:







Číslo zatěžovacího stavu, pro které je posouzení provedeno
Polohu, ve které je posouzení provedeno – číslo prvku sítě a uzlu
Třídu průřezu
Výpočtové průřezové charakteristiky (pro třídu průřezu 4)
Nebo průřezové charakteristiky prvku s proměnným průřezem
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Interaktivní optimalizační tabulka
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Rychlé ověření detailů výpočtu ocelové konstrukce

Malé, ale velmi užitečné zdokonalení bylo přidáno do dialogového okna Doporučené průřezy, které obsahuje
souhrnný seznam s hlavními výsledky posouzení ocelových prvků spolu s informacemi o doporučených
průřezech.
TToto okno je nyní vice interaktivní díky možnosti kliknutí na buňky s výsledky a následnému automatickému
otevření listu tvaru odpovídajícího prvku.
List tvaru se otevře na odpovídající záložce v závisloti na vybraném sloupci.
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Nový typ přípoje pro zavětrování
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost modelování nového typu přípoje
 Možnost návrhu nového typu přípoje

Advance Design 2020 umožňuje zadání a export do návrháře (pomocí modulu BIM Designers Ocelové přípoje)
tří nových typů ocelových spojů:




Přípoj jedné trubky přes styčníkový plech
Přípoj dvou trubek přes styčníkový plech
Přípoj tří trubeky přes styčníkový plech

Příkazy pro vytváření nových přípojů přes styčníkový plech s jedním, dvěma nebo třemi dalšími prvky
(diagonály kruhových nebo pravoúhlých trubek) lze nalézt na panelu Připoje na pásu karet Objekty.
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Parametry definovaného přípoje naleznete v okně Vlastnosti.

Po výpočtu modelu lze nové přípoje posoudit pomocí vestavěného modulu BIM Designers.
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Zdokonalení modulu BD Ocelové přípoje
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Posouzení (EC3) přípoje ztužidel z kulatých trubek a jäcklů
 Rozšířené možností návrhu typů kotevních plechů
 Snazší definice parametrů přípojů
Podrobné informace o úpravách modulu BIM Designers Ocelové přípoje (vestavěný modul Advance Design)
naleznete v samostatném dokumentu o novinkách v modulech BIM Designers Ocel. Níže naleznete pouze
stručné informace o vybraných hlavních změnách.


Nový typ spoje - styčníkový plech pro přípoj zavětrování z dutých profilů

Nový typ přípoje umožňuje posouzení přípoje styčníkových desek s jednou, dvěma nebo třemi diagonálami z
kruhových nebo pravoúhlých trubek.



Redukovaná patní deska - redukovaná patní deska se sykovou zarážkou pro sloupy s patní
deskou

Typ přípoje kotevní deska sloupu byl rozšířen o možnost zadatr redukovanou patní desku (pro kloubový typ
přípoje).
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Zdokonalení grafického uživatelského rozhraní

Část dialogového okna je přepracována, aby zadání přípoje bylo jednodušší. Jednou ze změn je stromové
zobrazení, která zobrazuje hierarchický seznam komponent, což usnadňuje navigaci a úpravu parametrů.
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Novinky a vylepšení – Posouzení železobetonových konstrukcí
Seznam novinek a vylepšení týkajících se pusudků železobetonových konstrukcí

Zdokonalení nastavení generace zprávy BIM Designers v AD
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší kontrola nastavení generace zprávy BD modulů přímo v AD
 Rychlejší a snazší generace zpráv
Advance Design 2020 přináší další možnosti ovládání nastavení zpráv s výsledky posouzení přímo z modulů
BIM Designers. Tato vylepšení umožňují lepší kontrolu nad generováním zpráv a rychlejší a snadnější
generování zpráv.



Možnost nastavení parametrů pro zprávy přímo z pásu karet

První změnou je nová možnost Nastavení zprávy přidaná do pásu karet Návrh do skupiny Výsledky Otevře se
dialog, ve kterém lze definovat nastavení zprávy generované ve výchozím nastavení. Nastavení zahrnuje typ
zprávy (např. Pokud se jedná o podrobnou zprávu), výběr kapitol, ale také nastavení výstupního formátu
souboru a možnosti uložení souboru.
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Možnost generování různých druhů zpráv přímo z pásu karet

Rozšířil se také seznam možností pod volbou Generovat zprávu. Přibyl zde příkaz Generovat zprávu pro
přímé generování defaultní zprávy, příkaz Chyby pro generování zprávy obsahující varování a chyby a příkaz
Kombinace pro rychlé generování zprávy obsahující seznam kombinací zatížení.

Export požadované plochy výztuže pro plošné prvky
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost exportu požadované plochy výztuže plošných prvků do REVITu®
 Možnost návrhu výztuže desky v REVITu pomocí modulu BD Deska

V nové verzi Advance Designu byly typy export rozšířeny o možnost exportu výsledků plochy teoretické výztuže
pro plošné prvky z Graitec BIM.
Export těchto výsledků je možný po aktivaci volby Export teoretické výztuže, která je dostupná na záložce
Graitec BIM v dialogu Možnosti aplikace.

60

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2020
Tyto výsledky pak mohou být importovány do aplikace Autodesk Revit a mohou být použity k vytvoření reálné
výztuže pomocí modulu BIM Designers Desky

Modul BD Stěny pod AD
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Analýza a generace výztuže pro betonové stěny
 Analýza nosných stěn a smykových stěn
 Analýza jednotlivých stěn a skupin stěn
 Podrobné výsledky návrhu, zprávy a výkresy

Advance Design 2020 umožňuje detailní analýzu a generování výztuže pro betonové stěny díky novému
modulu BIM Designers Stěny.
Pomocí nového modulu BIM Designers je možné navrhnout železobetonové stěny, které působí jako nosné
stěny nebo jako smykové stěny. Stěny mohou být analyzovány jako jednotlivé stěny nebo jako skupina stěn.
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Pracovní postup
Pracovní postup je stejný jako u jiných prvků, které mohou být navrženy pomocí BIM Designerů (nosníky /
sloupy / patky / ocelové spoje): stěny mohou být buď otevřeny přímo pomocí karty Design, nebo mohou být
exportovány do samostatného modulu BIM Designers pomocí příkazu z kontextového menu

Stěna modelovaná v Advance Design musí splňovat několik podmínek, aby mohla být exportována do /
otevřena v modulu BIM Designers Wall.
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Požadované podmínky:





Typy objektů: Typ prvku: rovinný prvek definovaný jako skořepina
Materiál: Materiál: beton
Geometrie: svislá, obdélníková stěna

Stěny, které mají být analyzovány jako skupina, musí patřit do stejného systému, který má aktivovanou možnost
Skupina stěn:

Pro stěny je třeba splnit několik podmínek / pravidel, aby mohly být otevřeny v modulu BIM Designers Wall jako
skupina:






Jsou povoleny pouze úhly 90 ° mezi dvěma protínajícími se stěnami.
Všechny stěny musí být umístěny na stejné úrovni.
Stěny musí být stejného konstrukčního typu (nosné stěny nebo smykové stěny).
Stěny musí být v průsečíku rozděleny - to znamená, že například skupina ve tvaru písmene T musí
být namodelována se 3 stěnami místo 2.
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V záložce Návrh je zobrazen systém skupiny se všemi jednotlivými stěnami:

Pokud poklepeme dvakrát myší na systém skupiny, otevře se skupina stěn. Poklepeme-li na jednotlivou stěnu,
otevře se jednotlivá stěna. Je také možné použít nabídku kontextového menu na skupinový systém a závisí
pak na vybraném příkazu, zda je otevřena skupina stěn (Otevřít / Stěny) nebo skupina stěn a všechny ostatní
existující prvky v tomto systému.

Pokud je vybrána stěna v CAD prosředí pod záložkou Výpočet a z kontextového menu vybrána možnost Otevřít
v BIM Designers nebo Exportovat do BIM Designers potom v případě že:




stěna nepatří do žádné skupiny, otevře/exportuje se jednotlivá stěna
pokud stěna náleží do skupiny otevře/exportuje se celá skupina
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Konstrukční typ stěny
Vzhledem k tomu, že v závislosti na typu konstrukce (pokud přenáší převážně svislá zatížení nebo působí jako
smyková stěna) je pro exportované stěny nutné použít různé posudky a různé způsoby vyztužení, je nutné při
přenosu dat zachovat konzistentní data.

Pro tento účel je v seznamu vlastností konkrétního rovinného prvku k dispozici nový parametr: Konstrukční typ
stěny.

Může nabývat 3 různých hodnot:



Automatický (výchozí)
 stěna je exportována jako Smyková stěna, pokud model obsahuje Seismické zatěžovací stavy
 stěna je exportována jako Nosná stěna, pokud model neobsahuje Seismické zatěžovací stavy



Smyková stěna
 stěna je exportována jako Smyková stěna



Nosná stěna
 stěna je exportována jako Nosná stěna, pokud model neobsahuje Seismické zatěžovací stavy
 chybové hlášení (bez exportu), pokud model obsahuje Seismické zatěžovací stavy
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Načtení zatížení
Nastavení stěny jako nosné stěny nebo smykové stěny má vliv na způsob načtení zatížení. V obou případech je
zdrojem údajů o zatížení výsledná síla vypočtená na patě stěny.
U smykových stěn se přenáší výsledná síla a je přímo použita pro návrh;

U nosných stěn se výsledná síla transformuje na ekvivalentní lichoběžníkové zatížení.

V případě skupiny stěn se navíc k výsledným silám pro každou stěnu exportuje výsledná síla pro skupinu.
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Výsledné síly jsou přenášeny mezi modulem Advance Design a BD Wall s příslušným mapováním:
Pro jednotlivé stěny:








N N (svislá normálová síla)
Mz Mz (ohybový moment v rovině stěny)
Mf Mx (ohybový moment z roviny stěny)
Txy Vx (smyková síla v rovině stěny)
žádné mapování pro Tyz (smyková síla kolmá na rovinu stěny)
znaménka výsledných sil mohou být stejná nebo obrácená v závislosti na definici lokálních os stěny

Pro skupinu stěn:







NZ/skupina N (svislá normálová síla)
MX/skupina MX (ohybový moment okolo globální osy X)
MY/skupina MY (ohybový moment okolo globální osy Y)
žádné mapování pro TX / Skupinaa TY / Skupina (smykové síly ve směrech X a Y)
znaménk jsou stejná v Advance Design a v modulu BD Wall, protože globální osový systém z AD
odpovídá globálnímu systému os v BD.

Výpočty a výsledky
Modul BD podporuje výpočet výztuže podle Eurokódu 2 a 8 (s národními přílohami) a norem americké ACI a
kanadské CSA.
Výstupy modulu závisí na typu stěny a pokud jsou stěny analyzovány jako skupina nebo jednotlivě:

3D pruty výztuže - k dispozici pro oba typy stěn, pro jednotlivé stěny a skupinu stěn.
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Zprávy - dostupné pro oba typy stěn, pro jednotlivé stěny a skupinu stěn.



Diagramy - k dispozici pro nosné stěny.
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Interakční diagramy - dostupné pro smykové stěny



Výkresy - dostupné pro jednotlivé stěny

Poznámka: Další podrobnosti o možnostech modulu BIM Designers Stěna naleznete v samostatném
dokumentu Co je nového v BIM Designers.
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Hlavní vylepšení modulů BD RC
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nové typy prefabrikovaných profilů pro nosníky
 Automatické dělení prutů výztuže pro nosníky
 Návrh krátkých konzol
 Vylepšení tabulek pro zprávy

Podrobné informace o změnách modulů BIM Designers Concrete naleznete v samostatném dokumentu o
novinkách v BIM Designers. Níže naleznete pouze stručné informace o vybraných hlavních změnách, zejména
pokud jsou relevantní při práci v prostředí Advance Design.



Nosník - Nové prefa průřezy

K dispozici je sada nových typů profilů pro prefabrikované nosníky: Asymetrické, S drážkami, Konzolové a
Prefabrikované desky. Všechny nové typy sekcí jsou plně podporovány z hlediska definice geometrie, tvorby
výztuže a dokumentace:
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Nosník - Automatické dělení prutů výztuže

Nová verze nabízí možnost ověřit maximální délku prutu výztuže a možnost automatického dělení prutů
výztuže, které jsou příliš dlouhé.

K dispozici jsou také tři metody pro spojování dělených prutů svařováním, mechanickými spojkami a přesahem.



Nosník - Podélné výztužné pruty přes celou délku spojitého nosníku

Nová verze nabízí možnost definovat podélnou výztuž a výztuž proti trhlináme průběžně přes celé rozpětí
spojitého nosníku.



Nosník - Nový typ geometrie: Krátká konzola

K dispozici je nový typ geometrie nosníku: Krátká konzola Umožňuje navrhnout konzolu (krátkou konzolu) s
konstantní nebo proměnlivou výškou podle norem EN 1992-1-1 nebo ACI / CSA
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Nosník – zdokonalení zpráv

Tabulka pro ověření průhybu je nyní rozšířena a uspořádána do dvou tabulek a obsahuje více informací a
průběžné výsledky.

Souhrnné tabulky byly také revidovány tak, aby zobrazovaly výsledky pouze pro rozhodující průřezy, takže jsou
nyní kratší a jasnější.
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Novinky a vylepšení - Různé
Seznam novinek a vylepšení v dalších obalstech, zejména co se týče modelování a spolupráce s jiným
softwarem.

Export dat z AD do CS-STATIK
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost využít AD model jako zdroj dat pro CS-STATIK
 Možnost spolupráce na různých úrovních modelu(deskriptivní a analytický)

Pro lepší spolupráci mezi programy Advance Design a CS-Statik bylo ve verzi 2020 zavedeno přímé propojení
mezi oběma softwary. Data z Advance Design je možné exportovat jak z deskriptivního, tak analytického
modelu. V obou případech se do CS-Statik importuje jeden CSX soubor.
Poznámka: Pro export dat je nutné, aby byl v počítači nainstalován CS-statik verze 2020.
V případě exportu dat z deskriptivního modelu jsou předávány informace o geometrii, průřezech, materiálu a
nastavení dřevěných styčníků.
V případě analytického modelu zahrnuje export navíc ještě zatížení nebo vnitřní síly:





pro exportované patky jsou to reakce sloupu
pro exportované nosníky a sloupy jou to ekvivalentní zatížení odpovídající výsledným deformacím a
vnitřním silám (zahrnuje jak vnější zatížení, tak zatížení generované z vnitřních sil, momentů a reakcí)
u dřevěných spojů vnitřní síly a momenty spojovaných nosníků nebo jejich reakce

Export se spouští pomocí nového příkazu Export CSX umístěného na pásu karet BIM:

Upozornění: Toto tlačítko exportu je viditelné pouze v případě, že je používána německá lokalizace.
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Stisknutím se exportují vybrané prvky nebo celá konstrukce a automaticky se spustí aplikace CS-Statik.
Exportované objekty jsou:








Základy (patky, pasy);
Sloupy (beton, ocel a dřevo);
Nosníky (beton, ocel a dřevo);
Stěny (beton);
Dřevěné přípoje;
Betonové desky (exportuje se pouze CAD definice)

Detailní grafické znázornění koncových uvolnění prutů

Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snadná vizuální kontrola a identifikace koncových uvolnění
 Přesnější znázornění a logicky umístěné popisy

Návrh Advance 2020 poskytuje novou metodu grafického znázornění, která umožňuje snadno rozlišit uvolnění
pro každý směr.
Výběr typu symbolů pro zobrazení koncových uvolnění se provádí v dialogovém okně Nastavení zobrazení
(ALT + X), v seznamu symbolů pro lineární prvky:
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Je možné vybrat dvě možnosti:



Uvolnění
Tento typ zobrazení je stejný jako v předchozích verzích. Bez ohledu na typ koncového uvolnění
(směry ve kterých je posun a pootočení povoleno), je vždy zobrazen stejný symbol (2D kružnice).
Poskytuje informaci o existenci uvolnění, nikoli jeho přesnou definici.



Uvolnění (podrobně)
Jedná se o nový způsob zobrazení pomocí specifických symbolů. Jedná se o kombinaci 6 různých
symbolů pro každý směr uvolnění (posuv, potoččení). Má za cíl podrobnou grafickou informaci o
koncových uvolněních.
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Specifické symboly pro koncová uvolnění:

Rx

Ry

Rz

2D kružnice v rovině YZ

2D kružnice v rovině XZ

2D kružnice v rovině XY

Tx

Ty

Tz

Dvě čáry rovnoběžné se směrem X

Dvě čáry rovnoběžné se směrem Y

Dvě čáry rovnoběžné se směrem Z

Při zadání koncových uvolnění ve vice směrech se symboly na konci prutu zobrazují současně. Pro snazší
rozlišení směru odpovídají barvy symbolů barvám směrů lokálních os:

Další vylepšením je umístění popisu koncového uvolnění nad příslušný koncový uzel lineárního prvku. V
případě koncového uvolnění definovaného ve vice směrech je text zmenšen, místo popisu například RxRyRz je
uvolnění popsáno např, Rxyy.
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Redukční součinitele tuhosti prutů
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Plná kontrola nad návrhem konstrukce

s potrhanými ŽB průřezy

Předešlé verze programu umoňovaly uživatelské nebo automatické snížení tuhosti železobetonového lineárního
prveku změnou modulu tuhosti E, což mělo za následek změnu tuhosti ve všech směrech.
Advance Design 2020 umožňuje definovat výpočtové součinitele tuhosti prvku oddělené pro 4 tuhosti (osová,
torzní, ohyb podél hlavní a sekundární osy průřezu).
Uživatelské zmenšení tuhosti prvku v daném směru může být užitečné pro modelování odlišných chování prvku
v různých směrech. Zmenšení momentů setrvačnosti průřezu umožňuje uvažovat potrhaným průřezem
betonových prvků ve statických výpočtech v jednotlivých směrech nezávisle.
Zadání redukčních součinitelů je možné v seznamu vlastností betonových lineárních prvků, pokud je parametr
moment setrvačnosti betonu nastavena na hodnotu Zadaná hodnota. Na řádku Součinitel momentu
setrvačnosti potrhaného průřezu je pak k dispozici tlačítko, kterým se otevře následující dialogové okno

V novém okně je možné zadat výpočtovou tuhost zadáním redukčních součinitelů zvlášť pro:






Ohybovou tuhost podél hlavní osy (y)
Ohybovou tuhost podél vedlejší osy (z)
Tuhost v krutu
Osovou tuhost
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Všechny uvedené součinitele musí být> 0,0 a ve výchozím nastavení rovny 1,0 (žádná redukce).

Průhyb konzoly od stejného zatížení při použití součinitele tuhosti pro prvek vpravo = 0.5

Úprava značení os rastrů
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost zvolit uživatelské značení os rastrů

V nástroji pro zadání rastrů bylo zdokonaleno pojmenování os.
Novinkou je možnost použití předpon s automatickým pojmenováním os (1, 2, 3 ... nebo A, B, C…) zvlášť pro
každý směr. Předpony jsou definovány v seznamu vlastností rastru:
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Jako předponu lze použít libovolný text:

Další novinkou je možnost přejmenování libovolné osy.
V prvním kroku by měla být vlastnost Typ textu nastavena na Definovaná. Ve vlastnosti Definice textu je pak
možné použít tlačítko pro otevření dialogu pro přejmenování os:

V tomto dialogu můžete definovat název pro každou osu zvlášť pomocí libovolného textu:
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Další novinkou je možnost skrýt rámečky kolem jména osy, odděleně pro každý směr:

Doplnění databáze materiálů pro DK
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Návrh DK s materiálovými charakteristikami odpovídajícími posledním verzím norem
 Větší flexibilita zadání a využití uživatelských materiálů

V nové verzi Advance Design bylo provedeno několik změn týkajících se materiálů dřevěných konstrukcí.



Aktualizace knihovny dřevěných materiálů podle stávající verze norem EN 338 a EN 14080

Seznam dostupných tříd materiálu dřeva a jejich pevnostní parametry byly upraveny tak, aby splňovaly
nejnovější verzi normy EN 338 (EN 338: 2016 Dřevěné konstrukce - Třídy pevnosti) a normy EN 14080
(EN14080 2013 Dřevěné konstrukce Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky)
Změny se týkaly tří knihoven
EN 338 – 2016 (Jehličnaté dřeviny), která nyní obsahuje:




Třídy C14 až C50 (podle tabulky 1 - Třídy pevnosti pro jehličnaté dřeviny na základě zkoušek pevnosti
v ohybu napříč vláken)
Třídy T8 až T30 (podle tabulky 2 - Třídy pevnosti pro jehličnaté dřeviny na základě tahových zkoušek)

EN 338 – 2016 (Listnaté dřeviny), která nyní obsahuje:



Třídy D18 až D50 (podle tabulky 3 - Třídy pevnosti pro listnaté dřeviny na základě zkoušek pevnosti v
ohybu napříč vláken)

EN 14080 – 2013 (Lepené lamelové dřevo), která nyní obsahuje:




Třídy GL20h až GL36h (Třídy pevnosti pro lepené homogenní lamelové dřevo)
Třídy GL20c až GL36c (Třídy pevnosti pro lepené kombinované lamelové dřevo vrstvám)
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Úprava výběru použitého modulu pružnosti

Při návrhu dřevěných prvků již nejsou parametry E0.05 and G0.05 (5% hodnota modulu pružnosti a modulu
smyku) určeny výpočtem, ale jsou převzaty z databáze materiálů. Tato úprava je užitečná zejména při
výpočtech s vlastními typy materiálů dřeva.
Proto byly do databáze materiálů přidány nové sloupce pro E0.05 a G0.05

U materiálů dřeva, které vyhovují normám EN338: 2016 a EN4080: 2013, jsou obě hodnoty v souladu s údaji v
příslušných tabulkách norem. U ostatních materiálů dřeva, které se nacházejí v knihovnách, na které se
nevztahuje EN14080 nebo EN338, byla hodnota E0.05 vypočtena jako 2/3 * E.0.mean (střední hodnota modulu
pružnosti) a G0,05 jako 2/3 * G0,05 (střední hodnota modulu smyku).

Změny některých pojmenování
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Unifikace a přehlednost

Kvůli sjednocení a lepší přehlednosti používaných termínů byly některé z nich přejmenovány, stejně jako názvy
voleb použitých v Advance Design.
Tyto změny se týkají především vybraných anglických termínů, ale mohou se take objevit v dalších jazykových
verzích programu.
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Příklady úprav:





Navigátor -> Prohlížeč projektu
Torsor -> Výslednice
Torsory-> Výslednice

Jednoduché zobrazení délky prvku
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Velmi rychlá možnost zobrazení délky prvku

Do seznamu volitelných parametrů, které mohou být zobrazeny v popisu prvku při najetí myší, přibyla délka
lineárního prvku. Toto drobné, ale velmi užitečné vylepšení, Vám umožní rychle a snadno zkontrolovat délku
modelovaných lineárních prvků.
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Pokud chcete nastavit zobrazované informace v popisu prvku při najetí myši, použijte dialogové okno
konfigurace popisu, které otevřete pomocí malé ikony umístěné ve spodním stavovém řádku.

V tomto okně můžete snadno zvolit, co má být v popisu obsaženo

Zobrazení rozměrů základů v modelu
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost zobrazení ucelených informací o modelu

Pro zlepšení prezentace informací o modelovaných prvcích jsou nyní k dispozici nové typy popisu pro zobrazení
rozměrů patky.
Rozměry základu jsou parametry podpory a mohou být definovány uživatelem nebo mohou být aktualizovány
automaticky (díky možnosti dimenzování základu pomocí modulu BIM Designers Základy). Díky možnosti
zobrazení popisů s rozměry patky je velmi snadné zobrazit aktuální informace o geometrii základu.
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Chcete-li zobrazit rozměry podpor v pohledu, přidejte v okně Nastavení zobrazení (ALT + X) nový popis pro
podporu a poté vyberte jeden ze dvou nových typů popisu ze seznamu.

Můžete zvolit ze dvou typů popisů:




Rozměry patky (a x b x h) -> zobrazují se všechny 3 rozměry patky u bodových podpor
Rozměry patky (a x b) -> -> zobrazují se oba půdorysné rozměry patky u bodových podpor nebo šířka
a výška pasu u lineárních podpor

Výběr zatěžovacích panelů podle jejich typu
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Jednoduchá kontrola zatěžovacích panelů určených pro automatickou generaci klimatického
zatížení

V dialogu Výběr prvků (ALT + S), na záložce Typy, je nová možnost výběru parametru Zatěžovací panel
podle jeho Typu. Typ zatěžovacího panelu se používá pro automatickou generaci zatížení větrem.
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Nové možnosti nastavení jednotek
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Přehlednější zobrazení výsledků v některých případech
Do dialogu Nastavení jednotek jsou přidány dvě nové možnosti:
 Skrýt nuly za desetinnou čárkou
 Vědecký format zápisu hodnot < než limit
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Pokud je zaškrtnuta volba skrytí nul za desetinnou čárkou, pak jsou všechny hodnoty, kterí mají za desetinnou
čárkou nuly zobrazeny bez nul za desetinnou čárkou (například: 25.00  25). Tato volba ovlivní pouze
výsledky zobrazované v prohlížeči.
Pokud je zaškrtnuta volba pro zobrazení vědeckého zápisu pro hodnoty menší než definovaný limit, pak je
možné ze seznamu vybrat mezní hodnotu. Potom jsou tyto hodnoty, které jsou menší než limit, uvedeny ve
vědeckém formátu zápisu (například: 0,000025-> 2.5 e-005).

Posouzení patrového posunu seismickou kombinaci ztížení MSP podle rumunské
normy P100-2013
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Doplněné posouzení seismicity na území Rumunska

Advance Design 2020 umožňuje nyní provádět kontroly patrového posunu podle rumunské normy P100-2013
také pro stavy MSP se seismickými zatížením.
Za tímto účelem byl do seznamu dostupných typů kombinací zatížení přidán nový typ: MMSP.

Vzhledem k tomu, že rumunská norma pro kombinace CRO-2012 nenabízí možnost vytvářet kombinace MPS
pro seismické zatížení (ačkoliv to vyžaduje seizmický norma P100-2013), je třeba tyto kombinace definovat
ručně. Tyto kombinace nyní mohou být definovány jako typ MMSP, což umožňuje využití těchto kombinací pro
posouzení patrového posunu.
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Další vylepšení & opravy
Advance Design 2020 přináší mnoho dalších vylepšení a oprav Níže naleznete stručný popis nejdůležitějších z
nich:
Vybrané opravy:



Příkazy přidané do seznamu “rychlé spuštění” zůstávají zchované i při dalším spuštění softwaru
(#16723)



Popis uvolnění na hranách plošných prvků se nyní při výběru zobrazují správně (# 18125)



Hodnoty minimálních a maximálních limitů stupňů využití pro pevnost / stabilitu, dostupné v dialogu
Předpoklady ocelové konstrukce na kartě Optimalizace, jsou nyní ověřovány, aby nedocházelo k
zadání větší hodnoty pro spodní mez, než je hodnota horní meze. (#18741);



U nosníků s náběhem se nyní kcrit pro dřevěné konstrukce počítá podél celého délky náběhu, a ne již
pouze pro jednu polohu, jako dříve. (#18807)



Obrázek v dialogu Vzpěr dřevěné konstrukce je nyní upraven, aby nedošlo k chybě při nepřesné
interpretaci osové konvence (# 18611)



Odstranění problému s vlivem lokálních souřadnicových systémů stěn na hodnoty výslednice skupiny
stěn (# 18492)



V generátoru zpráv je nyní k dispozici uživatelské nastavení velikosti v okně Hmoty> Kombinace
(tlačítko Vybrat zatěžovací stavy) ze seznamu vlastností Modálního zatěžovacího stavu (# 18644)



Informace o tom, že se jedná o “hlavní seismický” prvek u lineárních prvků (ŽB nosníky nebo sloupy)
jsou nyní exportovány do modulů BIM Designers. (#18148)



Návrh ocelové konstrukce s vlivem 2. řádu (lokální analýza s boulením) je nyní možný i pro vybrané
AISC / CSA normy pro návrh ocelových konstrukcí.
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