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Vylepšení a opravy 
 
Aktualizace 2 pro Advance Design 2020 obsahuje následující vylepšení a opravy: 
 

Modelování 

 Oprava: Odstranění problému. kdy nebyly správně načteny CAD tolerance pro posouzení 
geometrické konzistence prvku po vygenerování sítě (problém se vyskytoval při importu modelu 
ze programu EFFEL). [19584][19640] 

 Oprava: Odstranění problému se zobrazováním chybových zpráv, že neexistuje spojení mezi 
plošným a lineárním/jiným plošným prvkem. [19585][19586][19587][19588] 

Zatížení 

 Vylepšení: K definici rodin zatěžovacích stavů bylo přidáno omezení:v modelu nelze definovat 
více než jednu rodinu seismických zatěžovacích stavů. [19141] 

 Oprava: Odstranění problému s neočekávaným ukončením programu při použití klávesové 
zkratky CTRL + v v okně kombinací zatěžovacícho stavu v případě použití prázdného seznamu 
kombinací. [19395] 

 Oprava: Odstranění problému, při kterém se někdy zobrazují hodnoty proměnných zatížení na 
obrazovce s odlišnou přesností (počet desetinných míst) , než jak je nastaveno v dialogovém 
okně nastavení jednotek. [19649] 

Výsledky 

 Oprava: Odstranění problému nemožnosti zobrazit interakční křivky pouze pro případy MSÚ - 
pokus o zakázání křivek pro MSP způsobil, že byly zakázány všechny křivky. [19454 (Support 
17316)] 

 Oprava: Odstranění problému dvojitého zobrazení sítě konečných prvků v pohled na posuny 
konstrukce - současné zobrazení pre- a post- stavu. [19370 (Support 17221)] 

 Oprava: Zlepšená chybová zpráva informující o nesprávném zatížení při zatížení dopravou. 
[19460 (Support 17323)] 

 Vylepšení: Vylepšená prezentace výsledků posunutí vzapnutém  režimu úplného tvaru - lineární 
prvky s definovaným odsazením se při prezentaci posunu odsadí o správnou hodnotu. [19472 
(Support 17322)] 

 Vylepšení: Metoda stanovení výsledné síly pro skupinu stěn/úrovně v případě, že je parapet 
modelovan jako plošný prvek (stěny o výšce menší než výška podlaží) byla upravena. Je-li zeď 
připojena pouze k horní úrovni (překlad nad otvorem – viz obrázek níže), není brán v úvahu při 
určování nižší výsledné síly pro skupinu stěn /úrovně. 
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Obdobně platí, že pokud je zeď připojena pouze k nižší úrovně (parapet pod otvorem), není vzata 
v úvahu při určování horní výsledné síly pro skupinu stěn / úrovně. Není-li zeď připojena k dolní 
ani horní úrovni (viz obrázek níže), není vzata v úvahu pro určování horní ani spodní výsledné síly 
pro stěnu / úrovně. [19571] 
 

 
 Oprava: Odstranění problému, kdy v některých případech maximální pracovní poměr pro 

dřevěné konstrukce vseznamu vlastností prvku neodpovídal maximálnímu pracovnímu poměru v 
listu tvaru. [19542 (Support 17365)] 

 Oprava: Odstranění problému neočekávaného ukončení programu při pokusu o zobrazení 
diagramů pro řezy v dialogovém okně Výsledné křivky, pokud obsahovali výsledky posouzení 
výztuže pro plošné prvky. [19682 (Support 17484)] 

 Oprava: Odstranění problému použití nekalibrovaných seismických sil na konstrukci v případě 
použití kanadského normy NBC. [19752 (Support 17535)] 

 Oprava: Odstranění problému neukládání kombinací zatížení v obálkách pro určitý model. 
[19751 (Support 17556)] 

 Oprava: Odstranění problému se zobrazováním nepřesných hodnot momentů na koncích 
lineárních prvků s definovanými uvolněními na koncích prvků v případě použití Riztovi metody 
pro seismickou analýzu. [19319 (Support 17137, 16739)] 

Posuzování ocelových prvků 

 Vylepšení: Do dialogového okna s parametry pro klopení (dle EN 1993-1-1) byla přidána možnost 
zadat kritický moment Mcr0.  Hodnotu kritického momentu Mcr0 může zadat uživatel, může být 
určena automaticky nebo se předpokládá, že je rovna momentu Mcr.Díky tomu může uživatel 
ovládat nerozměrovou štíhlost pro klopení od rovnoměrného ohybového momentu (λ0). 

 
 Vylepšení: U prvků, které nejsou odolné na ohyb (s typem: táhlo, vzpěra, tyč nebo kabel), nejsou 

parametry pro klopení dále k dispozici pro úpravy. [19382] 

 Oprava: Odstranění problému s zobrazováním různých parametrů uvolněných stupňů volnosti v 
dialogovém okně Pokročilé stability v případě otevření režimu modelu nebo výpočtu. Problém se 
specifického případu geometrie a nemá vliv na výsledky výpočtů. [19502] 
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 Vylepšení: Výchozí nastavení parametru pro ocelové trubkové prvky bylo změněno - při 
výchozím nastavení pro analýzu klopení je nyní defaultně zakázána pro všechny trubkové 
průřezy. [19628] 

 Oprava: Odstranění problému s oknem Navrhované tvary (návrh oceli), ve kterém tlačítko 
přijmout vše nefungovalo v případě zvolení metody optimalizace podle názvu. [19304 (Support 
17040)] 

 Oprava: Odstranění problému s nevytvořením mezilehlých podpor na koncích ocelových trámů 
při použití příkazu pro automatickou detekci mezilehlých podpor (k dispozici v dialogu pro 
klopení). [19343] 

 Oprava: Odstranění problému s neočekávaným ukončením programu při definování mezilehlých 
podpor na ocelových lineárních prvcích pomocí příkazů z kontextové nabídky: Podle čísla', 'Podle 
souřadnice' a 'Podle poměru'. K problému docházelo při kliknutí do okna modelu místo zadání 
čísla. [19361] 

 Vylepšení: Způsob prezentace vzpěrných délek (Lfy, Lfz) v grafické podobě a ve výstupních 
zprávách byl upraven. Tyto změny jsou určeny ke zlepšení prezentace výsledků, zejména pokud 
rozložení sítě konečných prvků není rovnoměrné a současně jevzpěrná délka definována jako 
násobek rozměru konečných prvků (příklad - pásnice příhradového nosníku s nerovnoměrným 
systémem diagonál). Pro grafickou prezentaci a pro tabulku "Vzpěrné délky a vzpěrné délky pro 
klopení: Podle buňky sítě", hodnoty vzpěrných délek jsou nyní prezentovány odděleně pro každý 
konečný prvek zvlášť. 
 

 
 

V tabulce "Vzpěrná délka a vzpěrná délka pro klopení: Podle prvku" a ve vlastnostech prvků jsou 

nyní hodnoty vzpěrných délek prezentovány jako hodnoty z rozodujícího bodu konstrukce (tj. 

nemusí jít nutně největší vzpěrnou délkouí prvku). [19398 (Support 17242)] 

 Oprava: Odstranění problému rozdílů ve výsledcích ohybové odolnosti ocelových prvků při 
požární analýze, která je uvedena v okně List tvaru a ve výsledných zprávách. [19465 (Support 
17334)] 

 Vylepšení: Zlepšení mechanismu determinace kritického momentu pro analýzu klopení 
ocelových prvků (Eurocode) s ohledem na směr, kterým zatížení nosníku působí. Stabilizující 
účinek se nyní získává z nejvíce zatíženého trámu, který má parametr "Působiště síly"nastavený 
na "spodní příruba" a také v případě nosníku zatíženého zespoda, který má paramatr "Působiště 
síly" nastaven na hodnotu "horní příruba". Podobně získáme destabilizující účinek, pokud je 
zatížení a působiště síly na stejné straně. [19551 (Support 17362)] 

Příklad: všechny následující kombinace hodnot parametrů působiště síly a směru síly dávají 
stejný stabilizační účinek. 
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 Vylepšení: Zdokonalení dialogového okny s parametry klopení ocelových prvků (Eurocode), které 
spočívají v možnosti volby typu zátížení přímo z okna nápovědy (otevřeného tlačítkem [?]) a 
aktualizovaných obrázků diagramů. [19552 (Support 17319)] [19620] 

 

 Oprava: Odstranění problému ve výpočtu průřezů třídy 4 pro zdvojené symetrické prvky podle 
kanadské normy CSA S16-14. Výsledkem této úpravy je redukukce drobných rozdílů (obvykle 
několik procent), které se vyskytovaly ve výsledných hodnotách kritických momentů v porovnání 
s referenčními hodnotami v literatuře. [19711] 

 Oprava: Odstranění problému s neočekávaným ukončením programu při pokusu o vygenerování 
tabulky maximálním průhybů. EC3, byl-li vytvořen pomocí šablony typu "Podle názvu" nebo 
"Podle posouzení". [19791 (Support 17588)] 
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Návrh železobetonové konstrukce 

 Oprava: Odstranění problému nesprávných výchozích hodnot součinitelů k (poměr Ftk/Fyk) u 

tříd duktility B a C pro polskou lokalizaci. [19323 (Support 17167)] 

 Oprava: Odstranění problému s nenačtením hodnot krytí výztuže z návrhových šablon pro 

vyztužený beton u lineárních prvků. [19338 (Support 17194)] 

 Oprava: Odstranění problému s nenačtením hodnot ekvivalentních průměrů výztuže(pro trhliny) 

z návrhových šablon pro vyztužený beton u lineárních prvků. [19340] 

 Oprava: Odstranění problému nezobrazování hodnot krytí výztuže ve výsledné zprávě, pokud 

byly použity návrhové šablony pro vyztužený beton u lineárních prvků. [19342] 

 Oprava: Odstranění problému s automatickou generací minimální výztuže pro plošné prvky i v 

případě, kdy byla tato možnost vypnuta. K problému docházelo v případě, že byla povolena 

oprava trhlin, ale současně velikost trhliny nepřesáhla limitní hodnotu. [19418 (Support 17270)] 

 Oprava: Odstranění chyby, která se v některých případech objevovala ve výstupní zprávě. 

Jednalo se o zobrazení další řádky pro neexistující podporu s nulovým hodnotami v tabulce s 

výsledky protlačení desky nad podporou. [19354 (Support 17198)] 

 Oprava: Odstranění problému nezohledňování změny dovolené deformace ve vlastnostech 

betonových trámů při návrhu. [19658 (Support 17468)] 

 Vylepšení: Změna výpočtu VlRd,max (mezní hodnota pro smykovou únosnostv protlačení dle 
11.6.4.2 (2) EN 1992-1-1). Podle úprav zavedených CEN (listopad 2010) se místo 0,5 používá 
součinitel 0,4. [19798 (Support 17597)] 

 Oprava: Odstranění problému, ke kterému docházelo při návrhu výztuže - trámy s konstatním 
průřezem, byly rozpoznány jako trám s proměnným průřezem, pokud byly před tím v modelu 
definovány trámy s proměnným průřezem. [19759 (Support 17274)] 

 Oprava: Odstranění problému neuvažování zadané hodnoty minimálního vyztužení pro lineární 
prvky (je-li povolena volba Minimální podélná výztuž, a hodnota  minimálního vyztužení je 
zadána > 0,0%). [19759 (Support 17274)] 

 

Import/Export 

 Oprava: Odstranění problému s nesprávným importem a exportem souborů .do4 (EFFEL). 
[18263] 

 Oprava: Odstranění problému při importu seismického spektra z programu EFFEL. [19047] 

 Vylepšení:Vylepšený import .DXF souborů do modulu návrhu průřezů (zvláště pro zaoblené 
hrany). [19318] 

 Oprava: Odstranění problému s nesprávnou definicí geometrie pro dva sousedící otvory při 
importu modelu z EFFEL. [19547] [19643] 

 Oprava: Odstranění problému při importu modelu z Arche Building Structurepři použití .AE 
souboru. [19334 (Support 17175)] 

Průřezy 

 Oprava: Odstranění problému neukládání typu vrstvení pro nové průřezy. [19350] 

 Oprava: Odstranění problému nesprávného načtení typu profilu pro trubky definované jako 
uživatelské profily. [19353] 
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 Vylepšení: Bylo provedeno zdokonalení automatického určení hodnoty modulu v kroucení (Wt) 
pro ocelové úhelníky, pro případ, že jsou v databázi průřezů uloženy bez této hodnoty (to platí 
zejména pro úhelníky uložené v databázi European Profiles) . Chybějící parametr je určen při 
vkládání ocelových úhelníků do aktuálního projektu. [19386] 

 Oprava: Odstranění problému nemožnosti definovat novou čtvercovou trubku s vnějším 
poloměrem zaoblení větším, než je tloušťka stěny, i když vnitřní poloměr byl rovněž definován. 
[19508] 

Další 

 Oprava: Odstranění problému, kdy se ve 3D zobrazení konec kóty (CTRL + d Command), chytal k 
bodům v pracovní rovině, i když pracovní plocha nebyla zobrazena. [19537] 

 Oprava: Odsgtranění problému zamrzání programu při výpočtu konkrétního uživatelského 
modelu. [19680 (Support 17483)] 

 Oprava: Opravy překladů vybraných textů pro různé jazyky. [19405] [19317] 

 Oprava: Opdstranění problému neulkládání nastavení Komprimovat databázi během zavírání 
projektu při ukončení programu. [19725 (Support 17530)] 

 Oprava: Odstranění nesprávné změny režimu kurzoru u některých konkrétních případů. [19471 
(Support 17347)] 


