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Ulepszenia i poprawki 
 
Aktualizacja 2  do  Advance Design 2020  zawiera następujące ulepszenia i poprawki: 
 

Modelowanie 

 Poprawa: korekta problemu z nieprawidłowym uwzględnieniem tolerancji CAD przy 
weryfikowaniu geometrycznej spójności elementów  po utworzeniu siatki  (problem występujący 
w szczególnych przypadkach po zaimportowaniu modelu z programu EFFEL). [19584][19640] 

 Poprawa: korekta problemów  z wyświetlaniem komunikatów o błędzie,  informujących o braku 
połączenia między elementem powierzchniowym a innymi elementami. [19585] [19586] [19587] 
[19588] 

Obciążenia 

 Ulepszenie: do definicji  rodzin przypadków obciążenia dodano ograniczenie: w modelu można 
zdefiniować nie więcej niż jedną rodzinę przypadków sejsmicznych. [19141] 

 Poprawa: korekta problemu z nieoczekiwanym zakończeniem pracy programu podczas próby 
użycia skrótu Ctrl + v w oknie kombinacji obciążeń z pustą listą kombinacji. [19395] 

 Poprawa: korekta problemu z wyświetlaniem niekiedy na ekranie obciążeń o zmiennej wartości z 
różną dokładnością (liczbą miejsc dziesiętnych) niż ustalone w oknie dialogowym ustawienia 
jednostek. [19649] 

Wyniki 

 Poprawa: korekta problemu braku możliwości wyświetlania krzywych interakcji tylko dla 
przypadków SGN - próba wyłączenia krzywych SGU powodowała, że wszystkie krzywe były 
wyłączane. [19454 (Support  17316)] 

 Poprawa: korekta problemu wyświetlania siatki elementów skończonych dwukrotnie w 
widokach przemieszczenia konstrukcji - równocześnie dla stanu sprzed i po deformacji. [19370 
(Support 17221)] 

 Poprawa: korekta komunikat o błędzie informującym o niepoprawnym obciążeniu przy 
obciążeniu pojazdem. [19460 (Support 17323)] 

 Ulepszenie: ulepszono prezentację wyników przemieszczenia w trybie pełnego kształtu. 
Elementy liniowe ze zdefiniowanym offsetem (na przykład belki pod płyta) są teraz odpowiednio 
przesunięte również podczas prezentacji przemieszczenia. [19472 (Support 17322)] 

 Ulepszenie: zmodyfikowana została metoda określania siły zredukowanej dla grupy 
ścian/poziomu w przypadku występowania nadproży modelowanych jako element 
powierzchniowy (czyli ścian o wysokości mniejszej niż wysokość kondygnacji). Jeśli ściana jest 
przyłączona tylko do górnego poziomu (nadproże powyżej otworu - patrz rysunek poniżej) nie 
jest ona brana pod uwagę przy określaniu dolnej siły zredukowanej dla grupy ścian/poziomu.  
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Podobnie, jeśli ściana jest przyłączona tylko do niższego poziomu (część poniżej otworu), nie jest 
ona brana pod uwagę przy określaniu górnej siły zredukowanej dla grupy ścian/poziom. Jeśli 
ściana nie jest przyłączona ani do dolnego lub górnego poziomu  (patrz rysunek poniżej), 
wówczas nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu ani dolnej, ani górnej siły zredukowanej dla 
grupy ścian/poziomu. [19571] 
 

 

 

 Poprawa: korekta problemu z wyświetlaniem we właściwościach elementów drewnianych 
wartości maksymalnego wytężenia po obliczeniach wymiarowania. W niektórych przypadkach 
wartość maksymalna wytężenia nie odpowiadała tej z okna wyników wymiarowania. [19542 
(Support 17365)] 

 Poprawa: korekta problemu nieoczekiwanego zamknięcia programu podczas próby wyświetlenia  
wykresów dla przecięć po wyborze wyników zbrojenia elementów powierzchniowych. [19682 
(Support 17484)] 

 Poprawa: korekta problemu z przyłożeniem do modelu nieskalibrowanych obciążeń 
sejsmicznych w przypadku korzystania z kanadyjskiej normy sejsmicznej NBC. [19752 (Support 
17535)] 

 Poprawa: korekta problemu braku zapisu kombinacji obciążeń w definicji obwiedni, jeśli w 
modelu istniały przypadki analizy nieliniowej. [19751 (Support 17556)] 
 

Wymiarowanie konstrukcji stalowych 

 Ulepszenie:  w oknie dialogowym z parametrami zwichrzenia (zgodnie z normą EN 1993-1-1) 
dodano możliwość wprowadzenia wartości momentu krytycznego Mcr0. Wartość momentu 
krytycznego Mcr0 może być wprowadzona przez użytkownika, określana automatycznie lub 
założona jako równa momentowi Mcr. Dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę nad 
smukłością λ0.   

 
 Ulepszenie: dla elementów liniowych nieodpornych na zginanie (typu: Cięgno, Pręt ściskany, Pręt 

kratowy lub Kabel), parametry wyboczeniowe nie są już dostępne do edycji. [19382] 
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 Poprawa: korekta problemu z wyświetlaniem różnych parametrów blokowanych stopni swobody 
w oknie dialogowym Analizy skręcania skrępowanego w przypadku otwierania go w trybie 
opisowym lub analitycznym. Problem dotyczył konkretnego przypadku geometrii i nie miał 
wpływu na wyniki obliczeń. [19502] 

 Ulepszenie: zmieniono domyślne ustawienie parametrów dla stalowych elementów rurowych - 

analiza zwichrzenia jest teraz domyślnie wyłączona dla wszystkich typów przekrojów 

zamkniętych. [19628] 

 Poprawa: korekta problemu z oknem Sugerowanych profili (konstrukcja stalowa), w której 

przycisk "Akceptuj wszystko" nie działał z wybraną metodą optymalizacji "Według nazwy". 

[19304 (Support 17040)] 

 Poprawa: korekta problemu z brakiem generowania więzów na końcach belek stalowych przy 

użyciu polecenia do automatycznego wykrywania (dostępnych w oknie dialogowym parametrów 

zwichrzenia). [19343] 

 Poprawa: korekta problemu z nieoczekiwanym zakończeniem programu podczas definiowania 

pośrednich więzów na stalowych elementach liniowych za pomocą poleceń z menu 

kontekstowego: "według numeru", "przez współrzędne względne" i "przez współczynnik". 

Problem występował po kliknięciu widoku modelu zamiast wprowadzania numeru. [19361] 

 Ulepszenie: zmieniono sposób prezentacji długości wyboczeniowej (Lfy, Lfz) w formie graficznej 

oraz w tabelach raportów. Zmiany mają na celu poprawę prezentacji wyników, szczególnie w 

przypadku, gdy rozkład siatki elementów skończonych nie jest jednorodny i jednocześnie długość 

wyboczeniową definiuje się jako mnożnik długości elementów skończonych (przykład- pas 

kratownicy o nierównomiernym układzie przekątnych). Dla prezentacji graficznej oraz dla tabeli 

'długości wyboczenia: przez długość elementu MES', wartości długości wyboczeniowej są teraz 

przedstawiane oddzielnie dla każdego elementu skończonego. 

 

W tabeli 'długości wyboczenia i skręcania poprzecznego: według elementu ' i we właściwościach 
elementu, wartości długości wyboczeniowej są teraz przedstawiane jako wartości z fragmentu, 
który był decydujący (tj. niekoniecznie największa długość wyboczeniowa elementu). [19398 
(Support 17242)] 

 Poprawa: korekta problemu różnic w wynikach nośności na zginanie elementów stalowych w 
warunkach pożaru przedstawionej w oknie Wyniki profilu i przedstawiona w raportach. [19465]  

 Ulepszenie: udoskonalenie mechanizmu wyznaczania momentu krytycznego dla analizy 

zwichrzenia dla prętów stalowych (Eurokod 3) poprzez uwzględnienie kierunku, w jakim 

obciążenie jest przykładane do belki. Efekt stabilizujący uzyskuje się teraz dla belki obciążonej 

„od góry” (siła skierowana przeciwnie do osi „z” układu lokalnego) mającą parametr "punkt 

zastosowania siły" ustawiony na "dolne włókno", a także z dolną obciążaną „z dołu” mającą 

parametr "punkt zastosowania siły" ustawiony na "górne włókno". Podobnie, możemy uzyskać 

efekt destabilizacji, jeśli zarówno obciążenie, jak i punkt zastosowania siły znajdują się po tej 

samej stronie. [19551 (Support 17362)] 
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Przykład: wszystkie następujące kombinacje wartości parametrów punktu aplikacji obciążenia i 

kierunków obciążenia ciągłego dają efekt stabilizujący. 

 
 

 Ulepszenie: ulepszenie okna z parametrami zwichrzenia elementów stalowych (Eurokod), który 

polega na możliwości wyboru typu obciążenia bezpośrednio z okna podpowiedzi (otwierane za 

pomocą przycisku [?]) i wybranego wykresu. [19552 (Support 17319)][19620] 

 
 

 Poprawa: korekta problemu w obliczeniach odporności przekroju klasy 4 dla podwójnie 

symetrycznych elementów zgodnie z kanadyjską normą CSA S16-14. Ta zmiana zmniejsza 

niewielkie (zazwyczaj kilka procent) różnice w wartościach wynikowych dla momentu 

krytycznego do wartości referencyjnych z literatury. [19711] 
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 Poprawa: korekta problemu z nieoczekiwanym zakończeniem pracy programu podczas próby 

wygenerowania tabeli raportu maksymalnych ugięć elementów wymiarowanych wg EC3, gdy jest 

tworzona przy użyciu typu "według nazwy" lub "według szablonu projektu". [19791 (Support 

17588)] 

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych 

 Poprawa: korekta problemu niepoprawnych wartości domyślnych współczynników k (Ftk/Fyk) 

dla klas plastyczności B i C dla polskiej lokalizacji. [19323 (Support 17167)] 

 Poprawa: korekta problemu braku przeniesienia wartości otuliny zbrojenia z szablonów 

żelbetowych elementów liniowych. [19338 (Support 17194)] 

 Poprawa: korekta problemu braku przeniesienia średnicy zastępczej z szablonów żelbetowych 

elementów liniowych. [19340] 

 Poprawa: korekta problemu niewyświetlania wartości otuliny zbrojenia w raportach po użyciu 

szablonów projektu RC dla elementów liniowych. [19342] 

 Poprawa: korekta problemu z automatycznym generowaniem minimalnego zbrojenia dla 

elementów powierzchniowych, chociaż została wyłączona. Problem występował, gdy korekta 

zarysowania została włączona, ale w tym samym czasie rysy nie przekraczały założonego limitu. 

[19418 (Support 17270)] 

 Poprawa: korekta problemu występującego w szczególnych przypadkach w raporcie, polegająca 

na wyświetlaniu dodatkowego wiersza dla nieistniejącego punktu pomocy z zerowym numerem 

w tabeli z wynikami weryfikacji przebijania. [19354 (Support 17198)] 

 Poprawa: korekta problemu nie uwzględniania zmiany dopuszczalnego ugięcia we 

właściwościach belek betonowych w obliczeniach wymiarowania. [19658 (Support 17468)] 

 Ulepszenie: modyfikacja obliczeń VRd,max (wartość graniczna nośności ścinania przy przebiciu 

wg 11.6.4.2 (2) z EN 1992-1-1). Zgodnie z sprostowaniem wprowadzonym przez CEN (listopad 

2010), jest użyty współczynnik 0,4 zamiast 0,5. [19798 (Support 17597)] 

 Poprawa: korekta problemu, który wystąpił podczas obliczania zbrojenia belek o stałym 

przekroju gdzie zostały one rozpoznane jako posiadające przekrój zmienny, jeżeli belki o 

zmiennym przekroju zostały uprzednio zdefiniowane w modelu. [19759 (Support 17274)] 

 Poprawa: korekta problemu nie uwzględniania narzuconych wartości współczynnika zbrojenia 

minimalnego dla elementów liniowych (gdy włączona jest opcja minimalne zbrojenie podłużne i 

wartość minimalnego współczynnika zbrojenia jest wprowadzona jako większa niż 0,0%). [19759 

(Support 17274)] 

Import/eksport 

 Poprawa: korekta problemów z niepoprawnym importem i eksportem plików do4 (EFFEL). 
[18263] 

 Poprawa: korekta problemu z importowaniem widma sejsmicznego z programu EFFEL. [19047] 

 Ulepszenie: poprawiono Importowanie plików DXF do modułu projektowania przekroju 
poprzecznego (szczególnie dla krzywoliniowych krawędzi). [19318] 

 Poprawa: poprawiono problem z niepoprawną definicją geometrii dla dwóch sąsiadujących 
otworów podczas importowania modelu z EFFEL [19547] [19643] 

 Poprawa: korekta problemu z importowaniem modelu ze struktury budynku Arche przy użyciu 
pliku AE. [19334 (Support 17175)] 
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Przekroje poprzeczne 

 Poprawa: korekta problemu braku zapisywania typu walcowania dla nowych przekrojów. 

[19350] 

 Poprawa: korekta problemu nieprawidłowego odczytu typu profilu dla rur zdefiniowanych jako 

profile użytkownika. [19353]  

 Ulepszenie: wprowadzono udoskonalenie, aby automatycznie określić wartość współczynnika 

skręcania (Wt) dla kątowników stalowych, w przypadku gdy są one zapisywane w bazie 

przekrojów bez tej wartości (dotyczy to zwłaszcza kątów zapisanych w europejskiej bazie profili). 

Brakujący parametr jest określany przy dodawaniu kątowników stalowych do bieżącego 

projektu. [19386]  

 Poprawa: korekta problemu z niemożnością zdefiniowania nowego parametrycznego przekroju 

kwadratowego z zewnętrznym promieniem zaokrąglenia większym niż grubość ścianki, chociaż 

promień wewnętrzny również został zdefiniowany. [19508] 

Inne 

 Poprawa: korekta problemu, w którym w widoku 3D koniec linii pomiaru długości (polecenie 

Ctrl+D) był przyciągany do punktów w płaszczyźnie roboczej, nawet jeśli płaszczyzna pracy nie 

była wyświetlana. [19537]  

 Poprawa: korekta problemu, w którym program zawiesza się podczas obliczania określonego 

modelu użytkownika. [19680 (Support 17483)]  

 Poprawa: korekta tłumaczeń dla wybranych tekstów dla różnych języków [19405] [19317] 

 Poprawa: korekta problemu z nie zapisywania ustawienia "Kompaktowanie bazy danych podczas 

zamykania projektu" podczas zamykania programu. [19725 (Support 17530)] 

 Poprawa: poprawa błędu ze zmianą trybu kursowa w specyficznych sytuacjach. [19471 (Support 

17347)] 

 


