Co nowego

Co nowego w GRAITEC Advance Design 2021.0.1

Poprawki i ulepszenia
Advance Design 2021.0.1 to wersja 2021 wraz ze zintegrowanymi poprawkami błędów i drobnymi
ulepszeniami. W szczególności zawiera następujące poprawki i ulepszenia:

Modelowanie/Obliczenia





Poprawka: Poprawa problemu powodującego zawieszanie się programu podczas obliczeń MES w
przypadku niektórych modeli w których występowała niestabilność konstrukcji, wynikająca ze
zbyt dużej liczby zwolnień na elementach konstrukcji. [20466 (Support 18099)]
Poprawka: Poprawa problemu z długim czasem obliczeń MES dla wybranych przykładów.
Problem najczęściej dotyczył modeli z analiza sejsmiczną. [20332 (Support 17957)]
Poprawka: Poprawa problemu z automatycznym dodawaniem zwolnień na sąsiednich
elementach podczas zmiany typu elementu na pręt kratowy. [20469, 20462 (Support 18087)]
Poprawka: Poprawa problemu z zapisem wyników dla przyśpieszeń węzłowych dla analiz
dynamicznych. [20494]

Obciążenia





Poprawka: Poprawiono wyświetlanie wartości obciążenia z wykorzystaniem opisu dla wartości
wypadkowej, aby była poprawnie wyświetlana dla obciążeń rzutowanych (typowych dla obciążeń
od śniegu). [20401, 20398]
Poprawka: Poprawa problemu powodującego nieoczekiwane zakończenie pracy programu w
niektórych przypadkach podczas importu obciążeń z biblioteki. [20508 (Support 18135)]
Poprawka: Poprawa problemu braku możliwości wywołania okna do definicji kombinacji przy
użyciu menu kontekstowego. [20457]
Ulepszenie: Ulepszenie sposobu wyznaczania obciążenia wartości akumulacji śniegu (wg. EN
1991) w przypadku dachów ustawionych w szeregu. [19538 (Support 17368)]

Wymiarowanie drewna



Poprawka: Poprawka problemu wyświetlania niepoprawnych wyników weryfikacji ugięcia
elementów drewnianych w przypadku gdy weryfikację przeprowadzano dla tych elementów
indywidualnie (na selekcji). [20465 (Support 18096)]
Poprawka: Poprawa problemu występującego w szczególnych przypadkach które polegało na
wyświetlaniu różnych wartości wytężenia dla tego samego elementu w oknie z wynikami dla
profilu, raporcie i w formie graficznej. [20533 (Support 18168)]

Wymiarowanie stali





Poprawka: Poprawa problemu z wyświetlaniem dużej liczby ostrzeżeń o braku uwzględnienia
kombinacji w obliczeniach w przypadku gdy wyłączona została weryfikacja ugięcia. Teraz zamiast
długiej listy ostrzeżeń osobno dla każdej kombinacji pojawią się jedno ostrzeżenie z listą
pominiętych kombinacji. [20139]
Poprawka: Przywrócenie sposobu wyznaczania współczynników interakcji dla rur okrągłych przy
wybranym Polskim załączniku krajowym do EN 1993-1-1. Współczynniki te są ponownie liczone
jak dla rur prostokątnych, zgodnie z aneksem 2 do EN 1993-1-1. [20498]
Poprawka: Poprawa problemu braku możliwości definicji stężeń pośrednich dla zwichrzenia dla
selekcji wielu elementów na raz. [20512 (Support 18156)]
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Poprawka: Poprawa problemu powodującego wyświetlanie pustej tabeli z wynikami
optymalizacji elementów stalowych dla wybranych modeli. [20324]
Poprawka: Poprawa problemu z brakiem uwzględniania parametrów dotyczących długości
wyboczeniowych elementów stalowych zdefiniowanych w grupie ustawień imperfekcji w oknie
Ustawienia wymiarowania (oknie z globalnymi parametrami wymiarowania elementów
stalowych wg EC3). [20435]

Import/Eksport





Poprawka: Poprawa problemu powodującego nieoczekiwane zamknięcie programu podczas
synchronizacji danych niektórych modeli z wykorzystaniem formatu GRAITEC BIM. [20483
(Support 18117)]
Poprawka: Poprawa szeregu problemów występujących podczas eksportu danych z Advance
Design do CS Statik:
o problem z eksportem przypadków obciążeń tymczasowych [20513 (Support 18161)]
o problem z eksportem wartości obciążeń dla połączeń [20509, 20504 (Support 18153,
18151)]
o problem z brakiem eksportu obciążeń w szczególnych przypadkach [20500, 20501
(Support 18146, 18147)]
o problem z eksportem danych słupa w szczególnych przypadkach [20497 (Support
18139)]
o problem z eksportem profili stalowych w szczególnych przypadkach [20502 (Support
18149)]
Poprawka: Poprawa problemu zmiany statusu parametru ‘Kombinacja SGU dla ograniczania
naprężeń’ z listy parametrów betonowych elementów liniowych podczas importu z użyciem
plików w formacie .gtc lub .gtcx. [20493]

Pozostałe








Poprawka: Poprawa problemu powodującego zawieszanie się podczas instalacji programu na
niektórych komputerach z systemem Windows 10 z powodu próby aktualizacji sterownika HASP.
[20488 (Support 18102)]
Poprawka: Poprawa problemu z brakiem ustawienia włoskiej normy (aneksu krajowego do
Eurokodu) podczas eksportu słupa do modułu BIM Designers Słup w przypadku projektu z
ustawioną lokalizacją na Włochy. [20475 (Support 18984)]
Poprawka: Poprawa problemy braku możliwości włączenia okna z ustawieniami skali kolorów dla
wyników wymiarowania elementów liniowych. [20532 (Support 18179)]
Poprawka: Poprawa problemu polegającego na użyciu wytrzymałości betonu na rozciąganie przy
zginaniu fctm,fl zamiast wytrzymałości betonu na rozciąganie fctm podczas obliczeń ugięcia płyt
betonowych w czystym zginaniu, jeśli włączone było uwzględnienie skurczu. [20557 (Support
18208)]
Ulepszenie: Instalacja programu jest dostępna teraz również w języku słowackim. [20484]
Ulepszenie: Możliwe jest tworzenie grup do projektowanie dla punktowych podpór sprężystych.
[20490 (Support 18121)]
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Tabele z porównaniem prędkości obliczeń
Jako że w Advance Design 2021 czas obliczeń MES dla wybranych modeli był niekiedy większy niż w
poprzedniej wersji programu, do bieżącej wersji 2021.0.1 wprowadzono zmiany rozwiązujące ten
problem.
Poniżej znajdują się tabele z porównaniem czasu obliczeń MES dla kilku wybranych modeli przy
wykorzystaniu trzech kolejnych wersji programu: Advance Design 2019 Sp1, Advance Design 2020.2 oraz
bieżącej Advance Design 2021.0.1.
Model

Geometria

Obciążenia

358 prętów
439 płyt/ścian
27328 węzłów
165144 stopni swobody

2 przypadki statyki
35 form własnych
3 przypadki sejsm.
130 kombinacji

Model

Geometria

Obciążenia

2. Hala stalowa

1096 prętów
22 płyt/ścian
224 okładzin
11672 węzłów
72330 stopni swobody

3 przypadki statyki
30 form własnych
3 przypadki sejsm.
32 kombinacje

Geometria

Obciążenia

617 prętów
1192 płyt/ścian
66418 węzłów
398421 stopni swobody

3 przypadki statyki
1 analiza wyboczenia
13 kombinacji

Geometria

Obciążenia

800 prętów
66 płyt/ścian
17435 węzłów
104286 stopni swobody

7 przypadków statyki
3 przypadki sejsm.
24 kombinacji

1. Budynek betonowy

Model
3. Budynek betonowy

Model
4. Budynek betonowy

Wersja

Czas
obliczeń

AD 2019 Sp1

12m 41s

AD 2020.2.1

13m 15s

AD 2021.0.1

11m 52s

Wersja

Czas
obliczeń

AD 2019 Sp1

3m 44s

AD 2020.2.1

5m 18s

AD 2021.0.1

5m 03s

Wersja

Czas
obliczeń

AD 2019 Sp1

4m 17s

AD 2020.2.1

4m 12s

AD 2021.0.1

5m 02s

Wersja

Czas
obliczeń

AD 2019 Sp1

5m 06s

AD 2020.2.1

5m 58s

AD 2021.0.1

5m 20s

Parametry wykorzystanego komputera:
 Procesor: I7-9850H (2.6Ghz, 6 rdzeni fizycznych, 12 rdzenie logicznych), 32MB RAM, SSD
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