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Vylepšení a opravy 
 

Hotfix 1 pro Advance Design 2021.1 obsahuje následující opravy: 
 

Zatížení 

 Oprava: Oprava defaultníhodnoty parametru tvaru K (k dispozici na seznamu vlastností skupiny 
zatěžovacích stavů větrem) pro vybranou francouzskou národní přílohu EN 1991-1-4 (Vítr). 
[20539] 

 Oprava: Oprava nemožnnosti editovat koeficient chování pro modální analýzu (K), pokud byl pro 
seismické výpočty vybrána norma RPS2011. [18941] 

 Oprava: Oprava nefunkční volby aktivace ortogonálních směrů pro seismické kombinace podle 
kanadské normy NBC2015. [21118] 

 Oprava: Oprava nefunkčního tlačítka pro export kombinací zatížení do aplikace Excel v případě 
použití norem USA/Kanada. 

 Oprava: Odstranění problémů u generátoru kombinací zatížení v případě použití norem 
USA/Kanada. 

Posuzování dřevěných prvků 

 Oprava: Odstranění problému kdy se v výstupní zpráve posouzení profilu zobrazovali  jiné 
výsledky posouzení průhybu než v dialogovém okně Posouzení průřezu(list tvaru). Problém byl 
objevoval u dřevěných nebo ocelových prvků, pokud bylo provedeno přeposouzení pouze na 
výběru prvků. [21131 (Support 18817)] 

Posuzování ocelových prvků 

 Oprava: Odstranění problému zobrazení nesprávné hodnoty pevnosti v Posouzení prvku (tvaru 
listu) u ocelových konstrukcí, pokud byl super-prvek složen z prvků s různými materiály při 
použití normy EC3. [20972] 

 Oprava: Odstranění problému nesprávné řetězové optimalizace, kdy se při optimalizaci 
ocelových prvků zobrazovali výsledky první iterace). [21037] 

 Oprava: Odstranění problému chybějících údajů v tabulce s navrženými průřezy prvků v případě 
púoužití super-prvků. [20999] 

 Oprava: Odstranění problému zobrazování několika chybových zpráv o chybějícím uzlu v místě 
mezilehlé podpory v případě použití super-prvku. [20548 (Support18195)] 

 Oprava: Odstranění problému použití nesprávných typů vnitřních sil pro klasifikaci ocelových 
profilů (podle kanadské normy CSA S16), pokud je prvek namáhán kombinací ohybu a normálové 
síly. [21075] 

 Oprava: Odstranění problému nesprávné definice efektivní oblastí obdélníkového uzavřeného 
průřezu(HSS) ve výpočtech podle kanadské normyu CSA S16. [21075] 

Návrh výztuže 

 Oprava: Odstranění problému kdy volba pro posouzení protlačení v Nastavení výpočtu v případě 
použití kanadských norem CSA nebyla viditelná. [21103] 

 Oprava: Odstranění problému s neočekávaným ukončením programu při nastavení posouzení 
protlačení v případě, že byla vybrány normy USA/Kanada. [#3930] 
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ŽB Návrhové moduly 

 Oprava: Odstranění problému nesprávného exportu zatížení do modulu ŽB nosník z modelu 
Advance Design v případě, že číslování atěžovacích stavů nebylo kontinuální. [21101 (Support 
18785)] 

 Oprava: Odstranění problému s automatickým přiřazováním třídy tažnosti v ŽB Návrhových 

modulech i v případech, že v šabloně bylo nastavení seismických předpokladů zakázané. Problém 

se objevoval v modulech ŽB Nosníky, ŽB Sloupy a ŽB Stěny, pokud byly expportované z Advance 

Design, nebo byly otevřeny přímo v Advance Design. [20797 (Support 18450)] 

Další 

 Oprava: Parametr Tolerance svislých prvků, který je k dispozici v nastavení Pokročilé v 
dialogovém okně Nastavení zobrazení, je nyní ulkládán spolu s modelem. [21080] 

 Oprava: Odstranění problému s blikajícím kurzorem při pohybu myši nad pohledem na 
konstrukci a souvisejího problému s rychlým grafickým výběrem pomocí okna. [20907,21032 
(Support 18554,18676)] 

 Oprava: Odstranění problému s dočasným zablokováním kurzoru, ke kterému někdy dochází při 
posouvání nebo otáčení modelu. [21124 21031 (Support 18741,18676)] 

 Vylepšení: Do tabulky výstupních zpráv "Obálky obálek napětí lineárních prvků" byla přidána Von 
Mises napětí (Sv). [20993] 

 
 

 
 
 


