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Poprawki i ulepszenia 
 

Hotfix 1 do Advance Design 2021.1 zawiera zestaw poprawek następujących błędów: 
 

Obciążenia 

 Poprawka:  Korekta wartości domyślnej parametru kształtu K (dostępnego na liście właściwości 
rodziny przypadków obciążenia wiatrem) w przypadku wybranego francuskiego Załącznika 
krajowego do normy EN 1991-1-4 (Wiatr). [20539] 

 Poprawka:  Korekta problemu z brakiem możliwości edycji współczynnika zachowania dla analizy 
modalnej (K) w przypadku ustawienia normy RPS2011 dla obliczeń sejsmicznych. [18941] 

Wymiarowanie drewna 

 Poprawka:  Korekta problemu z wyświetlaniem w raporcie wyników dla profilu innych wyników 
weryfikacji ugięć niż w oknie dialogowym wyników dla profilu. Problem widoczny był dla 
elementów drewnianych lub stalowych, które zostały ponownie zwymiarowane przy użyciu 
obliczeń wymiarujących na selekcji.  [21131 (Support 18817)] 

Wymiarowania stali 

 Poprawka: Korekta problemu z prezentacją nieprawidłowych wyników wytrzymałości w oknie 
wyników dla profili stalowych w przypadku superelementu składającego się z elementów z 
różnych materiałów. [20972] 

 Poprawka: Korekta problemu z niepoprawnym działaniem optymalizacji sekwencyjnej 
(pokazywanie wyników z pierwszej iteracji) przy optymalizacji elementów stalowych. [21037] 

 Poprawka: Korekta problemu z brakującymi danymi w tabeli z sugerowanymi kształtami 
elementów stalowych dla superelementów. [20999] 

 Poprawka: Korekta problemu z wielokrotnym wyświetlaniem komunikatu o błędzie o 
brakującym węźle pod pośrednim punktem połączenia stopni swobody w przypadku 
superelementów. [20548 (Support 18195)] 

Moduły do wymiarowania 

 Poprawka:  Korekta problemu z niepoprawnym eksportem obciążeń do modułu belki żelbetowej 
z modelu Advance Design w przypadku przerw w numeracji przypadków obciążeń. [21101 
(Support 18785)] 

 Poprawka:  Korekta problemu automatycznego przypisywania klasy plastyczności w modułach 

wymiarujących, pomimo wyłączenia ustawień sejsmicznych w szablonach. Problem ten był 

widoczny w przypadku belek, słupów i ścian żelbetowych otwieranych lub eksportowanych z 

modelu Advance Design. [20797 (Support 18450)] 

Inne 

 Poprawka:  Parametr "Tolerancja dla elementów pionowych", dostępny w oknie dialogowym 
"Opcje zaawansowane" ustawień wyświetlania, jest teraz zapisywany wraz z modelem. [21080] 

 Poprawka: Korekta problemu z migającym kursorem podczas przesuwania nad widokiem 
konstrukcji i związanego z tym utrudnieniem szybkiej selekcji graficznej za pomocą okna. 
[20907,21032 (Support 18554,18676)] 
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 Poprawka: Korekta problemu z czasową blokadą kursora, która pojawiała się czasami po 
zastosowaniu operacji typu przesuwanie lub obracanie widoku. [21124,21031 (Support 
18741,18676)] 

 Ulepszenie: Naprężenia Von Misesa (Sv) zostały dodane do tabeli raportu "Obwiednia obwiedni 
naprężeń dla elementów liniowych". [20993] 

 
 

 
 
 


