Co je nového

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2021.0.1

Vylepšení a opravy
Advance Design 2021.0.1 zahrnuje tyto opravy:

Modelování/výpočty





Oprava: Oprava problému, kdy během výpočtů modelů, kde došlo k nestabilitě, například kvůli
nesprávné definici koncových uvolnění, program místo zobrazení chyby přestal reagovat [20466
(Support 18099)]
Oprava: Odstranění problému delší doby seizmického výpočtu ve srovnání s předchozí verzí.
[20332 (Support 17957)]
Oprava: Oprava problému definování koncových uvolnění na připojených prvcích při změně typu
lineárního prvku na tyč. [20469, 20462 (Support18087)]
Oprava: Oprava problému ukládání výsledků uzlového zrychlení. [20494]

Zatížení





Oprava: Byl odstraněn problém se zobrazením popisu "Velikost zatížení (výslednice)" pouze v
globálním systému. Nyní může být výsledek zobrazen také v promítaném systému, což je důležité
pro zatížení sněhem. [20401, 20398]
Oprava: Oprava problému, který v některých případech způsoboval ukončení programu s modely
se zatížením importovaným z knihovny. [20508 (Support 18135)]
Oprava: Oprava problému s otevíráním okna generování kombinací zatížení z kontextové
nabídky. [20457]
Vylepšení: Zdokonalení určení zatížení od akumulace sněhu (podle EN 1991) v případě řetězce
zatěžovacích panelů uzavřených parapety. [19538 (Support 17368)]

Posuzování dřevěných prvků



Oprava: Oprava problému se zobrazením nesprávných výsledků posouzení průhybu dřevěných
prvků v případě, že jejich posouzení bylo provedeno individuálně. [20465 (Support 18096)]
Oprava: Oprava problému zobrazení různých pracovních poměrů pro ověření stability dřevěných
prvků při různých způsobech prezentace výsledků (graficky, na listu tvaru a ve zprávách). [20533
(Support 18168)]

Posuzování ocelových prvků






Oprava: Oprava problému, ke kterému docházelo během výpočtu kdy bylo vyloučeno posouzení
deformace, což mělo za následek zobrazení upozornění, že kombinace není zahrnuta do výpočtu
pro každou kombinaci zatížení samostatně. Nyní se zobrazí pouze jedno upozornění se
seznamem vynechaných kombinací. [20139]
Oprava: Pro výpočty podle polské národní přílohy EN 1993-1-1 byla obnovena metoda stanovení
součinitelů interakce pro kruhové trubky - počítá se nyní stejně jako pro obdélníkové trubky
podle přílohy 2 EN 1993-1-1. [20498]
Oprava: Oprava problému. kdy nebylo možné definovat mezilehlé podpory pro klopení na
vícenásobném výběru prvků. [20512 (Support 18156)]
Oprava: Oprava problému, kdy se pro konkrétní modely nezobrazoval obsah tabulky
optimalizace. [20324]
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Oprava: Opraven problém, kdy pro nastavení výpočtů stability podle EC3 nebyly brány v úvahu
vzpěrné délky definované v dialogovém okně nastavení výpočtu v části imperfekce. [20435]

Import/Export





Oprava: Odstranění problému, kdy v některých případech docházelo k ukončení programu při
synchronizaci modelu pomocí GRAITEC BIM. [20483 (Support 18117)]
Oprava: Odstranění několika problémů souvisejících s výměnou dat mezi Advance Design a CS
Statik:
o problém s importem nestálých zatěžovacích stavů [20513 (Support 18161)]
o problém s importem hodnot zatížení pro přípoje [20509, 20504 (Support 18153, 18151)]
o problém s nedokonalým importem hodnot zatížení ve specifických případech [20500,
20501 (Support 18146, 18147)]
o problém s importem údajů o podporách sloupů ve specifických případech [20497
(Support 18139)]
o problém s importem průřezů ocelových prvků ve specifických případech [20502 (Support
18149)]
Oprava: Oprava problému se změnou stavu volby "Typy MSP pro omezení napětí" ze seznamu
parametrů lineárních prvků během importu pomocí formátu souboru .gtc nebo .gtcx. [20493]

Další







Oprava: Oprava problému, který vedl k pádu systému během instalace programu na některých
počítačích se systémem Windows 10 (problém s ovladačem HASP). [20488 (Support 18102)]
Oprava: Oprava problému s nesprávným nastavením umístění (národní přílohy norem) při
exportu dat do modulu ŽB sloupu (BIM Designers), v případě nastavení umístění pro Itálii. [20475
(Support 18984)]
Oprava: Opraven problém, kdy nebylo možné zobrazit okno legendy barev pro výsledky návrhu
lineárních prvků. [20532 (Support 18179)]
Oprava: Oprava problému s použitím ohybové pevnosti v tahu (fctm, fl) místo pevnosti v tahu
(fctm) při výpočtu průhybu betonových desek v prostém ohybu (dle EC2), pokud bylo povoleno
smrštění. [20557 (Support 18208)]
Vylepšení: Instalace Advance Designu je nyní k dispozici také ve slovenském jazyce. [20484]
Vylepšení: Nyní je možné vytvořit návrhové skupiny pro bodový pružné podpory. [20490
(Support 18121)]
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Tabulky se srovnáním rychlosti výpočtu
Stejně jako ve verzi Advance Design 2021 byla doba výpočtu MKP pro vybrané modely někdy delší než v
předchozích verzích programu; v tomto ohledu došlo ke zlepšení.
Následující tabulky ukazují porovnání časů výpočtu MKP u několika vybraných modelů mezi Advance
Design 2021.0.1, Advance Design 2020.2 a Advance Design 2019 Sp1.
Model

Verze

Doba
výpočtu

AD 2019 Sp1

12m 41s

AD 2020.2.1

13m 15s

AD 2021.0.1

11m 52s

Zatížení

Verze

Doba
výpočtu

1096 lineárních prvků
22 rovinných prvků
224 zatěžovacích
panelů
11672 uzlů KP
72330 stupňů
volnosti (DOF)

3 statické
zatěžovací stavy
30 vlastních tvarů
3 seizmické
zatěžovací stavy
32 kombinací

AD 2019 Sp1

3m 44s

AD 2020.2.1

5m 18s

AD 2021.0.1

5m 03s

Geometrie

Zatížení

Verze

Doba
výpočtu

617 lineárních prvků
1192 rovinných prvků
66418 uzlů KP
398421 stupňů
volnosti (DOF)

3 statické
zatěžovací stavy
1 vzpěr
13 kombinací

AD 2019 Sp1

4m 17s

AD 2020.2.1

4m 12s

AD 2021.0.1

5m 02s

Geometrie

Zatížení

Verze

Doba
výpočtu

800 lineárních prvků
66 rovinných prvků
17435 uzlů KP
104286 stupňů
volnosti (DOF)

7 statických
zatěžovacích stavů
3 seismických
zatěžovacích stavů
24 kombinací

AD 2019 Sp1

5m 06s

AD 2020.2.1

5m 58s

AD 2021.0.1

5m 20s

Geometrie

Zatížení

358 lineárních prvků
439 rovinných prvky
27328 uzlů KP
165144 stupňů
volnosti (DOF)

2 statické
zatěžovací stavy
35 vlastních tvarů
3 seizmické
zatěžovací stavy
130 kombinací

Model

Geometrie

2. Ocelová konstrukce

1. Betonová
konstrukce

Model
3. Betonová
konstrukce

Model
4. Betonová
konstrukce

Odkaz na hardware:
 Procesor: I7-9850H (2.6Ghz, 6 jader, 12 logických jader), 32MB RAM, SSD
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