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Vítáme Vás u nové aktualizace Advance Design 2022.1
GRAITEC s potěšením oznamuje, že vychází nová verze našeho softwaru pro statickou analýzyu a posudky
konstrukcí Advance Design 2022.1

Tato verze (aktualizace AD 2022.1) se zaměřuje hlavně na zlepšení kvality a pohodlí Vaší každodenní práce.
Oproti předchozím aktualizacím proto obsahuje méně nových funkcionalit, ale mnohem více zdokonalení, oprav
a úprav na základě zpětné vazby od tisíců uživatelů z celého světa.
Mezi mnohá zdokonalení patří zejména implementace automatického dělení výztuže v železobetonových
deskách, nová databáze materiálů pro dřevěné konstrukce podle kanadské normy, možnost použití
ruštiny v Návrhových modulech a novou výpočetní metodu pro kotevní šrouby v modulu Steel
Connection.
Další podrobnosti a úplný seznam nových funkcionalit, zdokonalení a oprav naleznete v následujících
kapitolách tohoto dokumentu:
➢
➢
➢

Nové možnosti a zdokonalení Advance Design
Nové možnosti a zdokonalení Návrhových modulů pro železobetonové konstrukce
Nové možnosti a zdokonalení modulu Steel Connection (Ocelové přípoje)

Kromě toho tato aktualizace přináší rovněž opravy aktuálních chyb. Z tohoto důvodu tento dokument
obsahuje rovněž souhrn vybraných oprav chyb, odděleně pro Advance Design a pro Návrhové moduly Advance
Design.
Součástí této aktualizace jsou rovněž všechny opravy a zdokonalení obsažené v Hotfix 1 (2022.0.1).
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Nové možnosti a zdokonalení – Advance Design
Jedním z hlavních cílů této aktualizace Advance Design 2022.1 byla implementace velkého počtu drobných
zdokonalení a oprav chyb nahlášených uživateli. Níže naleznete seznam nových a vylepšených funkcí s popisy

Pohledy uložené v modelovém okně dostupné i v analytickém modelu
V nejnovější verzi programu jsou pohledy vytvořené a uložené v okně Model dostupné i v okně Výpočet. To
významně usnadní každodenní práci v programu, protože možnost použití předem uložených pohledů na
geometrický model při práci s analytickým modelem výrazně usnadňuje orientaci v modelu konstrukce. Pokod je
uložen pohled na vybranou část konstrukce s odpovídající orientací pohledu, je nyní možné ho vybrat i pro
zobrazení výsledků na stejném rozsahu konstrujce a se stejnou orientací.

Pohled na vybrané sloupy uložený v geometrickém modelu (okno Model)

Stejné zobrazení, které je k dispozici v analytickém modelu (okno Výpočet) a které slouží k zobrazení
výsledků
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Průběhové diagramy na řezech ve 3D modelu dostupné i pro výsledky návrhu výztuže
Jedním ze způsobů reprezentace výsledků statických výpočtů pro rovinné prvky jsou průběhové diagramy na
definovaných řezech v modelu. Tyto průběhové diagramy lze zobrazit ve 3D modelu nebo v okně Průběhy
vnitřních síl. V nejnovější verzi programu Advance Design je možné stejným způsobem zobrazit i výsledky
posouzení železobetonových prvků. Například pro železobetonovou desku je nyní možné zobrazit 3D diagram s
hodnotami potřebných ploch výztuže, napětí v oceli nebo šířky trhlin.

Diagram s hodnotami potřebných ploch výztuže desek ve 3D zobrazení

Nová pravidla pro výpočet kroucení ocelových profilů (podle EC3 a NTC)
Dosud byla analýza kroucení pro ocelové profily v Advance Design prováděna pouze pro uzavřené profily.
Počínaje verzí 2022.1 byla analýza kroucení rozšířena o otevřené profily (například I-profily) a rozsah
posouzení ocelových profilů (i uzavřených profilů) nyní závisí na tom, zda je povolena volba Pokročilá stabilita
(2. řádu). Tyto změny se týkají návrhu podle Eurokódu 3 a italské normy NTC.
Jak Eurokód (EN 1993-1-1, bod 6.2.7) a NTC (NTC 2018, bod 4.2.4.1.2.5) stanoví, že u ocelových profilů by se
mělo kroucení posuzovat na celkový kroutící moment složený ze dvou složek: prostého (St. Venantova)
kroucení (St. Venantova) a vázaného kroucení vlivem nerovnoměrné deplanace profilu.
𝑇𝐸𝑑 = 𝑇𝑡,𝐸𝑑 + 𝑇𝑤,𝐸𝑑
kde:
𝑇𝐸𝑑 - celkový kroutící moment
𝑇𝑡,𝐸𝑑 - prosté kroucení (St. Venantovo kroucení)
𝑇𝑤,𝐸𝑑 - vázané kroucení vlivem nerovnoměrné deplanace profilu
Eurokód (v článku 6.2.7(7)) připouští zjednodušení, například možnost zanedbání vlivu prostého krucení (St.
Venantova) pro otevřené profily a vázaného kroucení vlivem nerovnoměrné deplanace profilu pro uzavřené
profily. Je nutné upozornit, že NTC taková zjednodušení neumožňuje. Proto se v nejnovější verzi programu
Advance Design pro obě normy provádí posouzení na kroucení bez zjednodušení, s použitím obou složek
kroucení, pokud jsou k dispozici. Je nutné připomenout, že pro standardní statickou analýzu (při použití
konečného prvku se 6 stupni volnosti) máme k dispozici pouze složku prostého kroucení (St. Venantova
kroucení). Aby bylo možné získat také složku vázaného kroucení vlivem nerovnoměrné deplanace profilu, je
nutné použít analýzu Pokročilé stability (která používá konečný prvek se 7 stupni volnosti).
Spolu s výše uvedenými změnami ve výpočtu byly také aktualizovány popisy ověření pro zkroucení uvedené v
Posouzení průřezu a zprávě posudku. V závislosti na postupu výpočtu bude použit jeden ze dvou typů popisu:
•
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•

‘Složené kroucení‘ - pokud je v analýze povolena Pokročilá stabilita a kroucení je počítáno pomocí obou
složek: prostého (St. Venantova) kroucení a vázaného kroucení vlivem deplanace profilu.

Výsledky posouzení kroucení bez aktivované Pokročilé stability

Výsledky posouzení kroucení s aktivovanou Pokročilou stabilitou

Zlepšení týkající se výpočtů součinitelů průběhu ohybových momentů podle. EC3
V poslední verzi Advance Design bylo provedeno několik změn týkajících se stanovení součinitelů průběhů
ohybových momentů (používaných pro výpočet součinitele interakce kij) podle přílohy A normy ČSN EN 1993-11. Cílem těchto úprav je presnější určení těchto součinitelůy pro speciální případy analyzované geometrie.
•

V současné době se při použití přílohy A součinitel Cmz,0 počítá mezi body držení pásnice proti
klopení, a nikoli mezi krajními body prutů.

•

Pro určení součinitele Cmi,0 se průhyb prutu v daném směru (äx) považuje za průhyb na daném rozpětí
(Ft, vypočtená, jako by konce prutu byly pevné, propojení hodnot průhybů na koncích čarou a
odměřená jako rozdíl průhybu od této pomyslné linie). Je třeba připomenout, že pro správnou analýzu
sedlového vazníku střechy je třeba definovat super-prvek z obou částí sedlového vazníku – v tomto
případě bude použita Ft super-prvku.

•

Pro Cm,LT bylo do posudku přidáná hodnota a poloha maximálního průhybu na prvku použitá v
posouzení.

Hodnota a poloha maximální deformace
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Vylepšení dialogového okna pro definici kombinací zatížení
V nejnovější verzi programu bylo aktualizováno dialogové okno pro definici a správu kombinací zatížení Změny
se týkají zejména těchto třech oblastí:
•

Sjednocení obsahu všech 4 záložek (Kombinace, Beton, Ocel, Dřevo)

•

Nové tlačítko Zrušit pro uzavření dialogového okna beze změny.

•

Přidání nového sloupce Typ do tabulky na záložce Kombinace. Díky tomu lze mnohem jednodušeji a
rychleji zkontrolovat typ vygenerované kombinace a také, v případě potřeby, daný typ jednoduše a
rychle upravit výběrem ze seznamu přímo v tabulce.

Upravené dialogové okno kombinací

Databáze materiálů pro dřevěné konstrukce podle kanadské normy
Databáze materiálů v aplikaci Advance Design byla rozšířena o různé druhy materiálů pro dřevěné konstrukce
podle kanadské normy. To usnadní modelování a výpočty MKP konstrukcí, které obsahují prvky ze dřeva
typického pro severoamerické země. Nové knihovny umožňují výběr materiálů pro dřevěné konstrukce v
souladu s kanadskou normou O86:
•
•
•
•
•

lepené lamelové dřevo
kompozitní konstrukční dřevo (SCL)
řezivo vizuálně pevnostně tříděné (Visual)
strojně tříděné řezivo (MEL)
strojně pevnostně tříděné řezivo (MSR)

Výběr typu materiálu pro dřevěné konstrukce z databáze materiálů
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Poznámka: Normové posouzení dřevěných prvků podle severoamerických norem zatím není ve verzi 2022.1 k
dispozici, a proto není ani ověřována správnost výběru typu materiálu dřevo podle rozměrů průřezu prutu.

Citlivější úprava velikosti písma pomocí klávesových zkratek
Změna velikosti písma nebo symbolu pomocí klávesových zkratek (klávesa PgUp zvětšuje velikost písma a
klávesa PgDn zmenšuje velikost písma) je nyní přesnější díky většímu citlivosti.

Nový režim zobrazení výsledků na plošných prvcích
Pro zobrazení výsledků na plošných prvcích je implementován nový Režim zobrazení – Izomapa.

Nový režim zobrazení na plošných prvcích – Izomapa
Tento nový typ zobrazuje jednotlivé ohraničené oblasti stejnou barvou pro hodnoty v daném rozsahu škály
výsledků. Tento způsob prezentace usnadňuje kontrolu výsledků analýzy MKP i návrhu ŽB prvků.

Ohybové momenty zobrazené jako izomapa (se zapnutými izoliniemi)
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Zdokonalený postup doplnění výztuže pro omezení trhlin na nosnících
Možnost korekce trhliny na nosnících (podle Eurokód 2), který dříve uvažoval s teoretickou plochou výztuže,
nyní pracuje i s teoretickou plochou výztuže určenou během návrhu skutečné výztuže. Tím se zabrání rozdílům
v ploše vypočtené teoretické výztuže, pokud je povolena možnost korekce trhlin a posouzení se provádí pouze
pro teoretickou nebo skutečnou výztuž.

Možnost uživatelského nastavení účinné výšky nosníků
Do vlastností prutových železobetonových prvků byla přidána nová volba, která umožňuje změnit výchozí
procento, o které se sniží účinná výška průřezu při návrhu teoretické výztuže.

Volba odhadu účinné výšky
Účinná výška se u nosníků určuje přesně, jako kdyby byly známy požadované průměry výztuže (tj. je
aktivována volba "Podrobná definice výztuže"). V tomto případě se účinná výška d počítá k těžišti použitých
výztužných prutů s ohledem na zadané krytí výztuže.
Pokud je však navržena pouze teoretická výztuž (s vypnutou volbou "Podrobná definice výztuže"), není známa
přesná poloha těžiště výztuže, a proto se účinná výška odhaduje: jako výška průřezu snížená o krytí a snížená
o další složku rovnající se 6 % výšky průřezu (d= h – krytí - 6 % * h). V závislosti na normě a národní příloze
normy (v případě České republiky, Slovensky, USA a Kanady) se místo 6 % používá hodnota 0 %, což
znamená, že zadaná hodnota krytí se považuje za těžiště výztuže.
Protože v některých případech může být potřebné upravit výchozí procento pro snížení účinné výšky, je to v
nejnovější verzi programu možné provést pomocí výše popsaného nového parametru.

Nová možnost posouzení patrového posunu
Při generování zprávy posudku "Posouzení patrových posunů pro seismické kombinace" lze nyní vybrat
způsob, jak určit relativní posun pro posouzení. Posouzení lze provést stávající metodou, kdy se použije
výsledná hodnota vypočtená jako odmocnina ze součtu čtverců posunutí (sqrt(X^2+Y^2)), nebo pomocí druhé
metody, kdy se použije maximální hodnota posunutí (Max(X,Y)).

Volba metody stanovení relativního posunu
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Snazší výběr stylů zobrazení
Výběrové okno s názvy definovaných stylů zobrazení se nyní automaticky rozšiřuje s nově zadanými styly
zobrazení, což usnadňuje výběr, pokud je stylů zobrazení mnoho.

Seznam dostupných stylů zobrazení

Zobrazení výsledků na 3D zobrazení prvku pro dřevěné konstrukce
Zobrazení výsledků na prutových prvcích pomocí barev na 3D tvaru prvku, která byla k dispozici pro výsledky
MKP, posouzení ŽB prvků a posouzení ocelových prvků, je nyní dostupná i pro výsledky posouzení dřevěných
prvků.

Zobrazení posouzení prutových dřevěných prvků

Doplnění informací o rozhodujících (nejnepříznivějších) kombinacích
V Posouzení průřezu pro posouzení prutových dřevěných prvků podle Eurokódu 5 byly v části týkající se
výsledků stability doplněny další informace o tom, která kombinace byla pro daný posudek rozhodující podle
bodů 6.23, 6.24 a 6.25 normy.
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Rozhodující kombinace pro daný posudek prutového dřevěného prvku

Úprava výpočtu trhlin železobetonových sloupů
Do výpočtu trhlin pro železobetonové sloupy byla implementována řada zdokonalení a oprav včetně:
•

Oprava problému, který spočíval v tom, že nebylo uvažováno s normálovými silami sloupu při
posouzení trhlin a napětí, pokud byla pro prvek ve vlastnostech výpočtu nosníku aktivována možnost
"Jednoduchý ohyb".

•

Pro typ výztuže použité pro analýzu s uvažováním trhlin bylo přijato jednotné pravidlo.
Pokud se navrhuje pouze teoretická výztuž (skutečná výztuž není v okně Výztuž ve vlastnostech sloupu
zadána nebo se počítá automaticky), pak se trhliny a napětí počítají s uvažováním teoretické výztuže.
Stejné pravidlo platí i pro iterační korekci šířky trhlin u sloupů (tj. doplnění teoretické výztuže).
Pokud je navržena skutečná výztuž (nebo je zadána v okně Výztuž ve vlastnostech sloupu), pak se
trhliny a napětí počítají s uvažováním skutečné výztuže. Iterační korekce trhlin u sloupů je ovšem
funkční pouze pro výpočet teoretické výztuže a neuvažuje se skutečnou výztuží.

•

Při výpočtu korekce na trhliny u sloupů se použijí ekvivalentní průměry prutů ze seznamu vlastností
(protože průměry skutečných prutů nejsou ve fázi teoretické analýzy výztuže známy).

Zdokonalení nápovědy pro koncová uvolnění
Informace o uvolnění na koncích prutů, pokud jsou zobrazeny v okně s nápovědou, jsou nyní čitelnější, protože
informace na obou koncích jsou odděleny středníkem.

Okno nápovědy s koncovými uvolněními

12

Co je nového v Advance Design 2022.1

Zdokonalení týkající se jednotlivých varování
V nejnovější verzi programu bylo provedeno několik drobných změn týkajících se chyb zobrazování a varování,
včetně:
•

Změna způsobu zobrazování varování v příkazovém řádku při ověřování trhlin pro železobetonové
prvky. Dříve se v případě překročení šířky trhliny pro více kombinací určitého prvku zobrazovalo
varování pro každou kombinaci zvlášť. Nyní se pro každý prvek zobrazuje seznam takových kombinací
jako jedno varování.

•

Protože se u ocelových složených profilů (jako jsou dva úhelníky) není dostupné posouzení požární
odolnosti, zobrazí se při pokusu o takový výpočet příslušné varování.

•

Při definování prvku s proměnnou výškou se nyní při pokusu o nastavení různých profilů na každém
konci prvku zobrazí příslušná chybová zpráva.

Varování o nesprávně zadaném profilu

Zdokonalení dialogového okna Stabilita (2. řádu)
Byl upraven způsob zobrazení parametrů v okně Pokročilá stabilita při výběru více lineárních prvků. Pokud má
parametr na vybraných prvcích jinou hodnotu, jeho hodnota se nezobrazí (pole je prázdné). To usnadňuje
identifikaci parametrů s různými hodnotami. V případě výběru více prvků se navíc změna/nastavení hodnoty
parametru provede pro všechny vybrané prvky. [19360 / Support 17205]

Příklad obsahu polí v okně Pokročilá stabilita pro prvky vybrané samostatně (prvek 1, prvek 2) a oba současně
(prvek 1 + 2).

Doplnění parametrů pro výztuž
Ve vlastnostech plošných prvků lze nyní v návrhových parametrech železobetonu (podle EC2) nastavit
parametr "Součinitel sklonu k". Hodnota k je poměr mezi pevností v tahu a mezí kluzu (viz EN 1992-1-1, 3.2.4).
Doposud bylo možné tento součinitel zadat pouze pro lineární prvky.

13
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Možnost zadání součinitele sklonu k pro plošné prvky

Zpřehlednění výsledků průhybu prvků
Upravené zobrazení výsledků průhybů ocelových prutů v okně Posouzení průřezu a souvisejících posudcích. V
případě prvku, který není super-prvkem, se nyní zobrazí pouze informace o výsledcích posouzení průhybu
prvku bez části výsledků pro super-prvek. U super-prvků závisí výstup výsledků na tom, zda je povoleno
posouzení průhybu pouze pro super-prvek, nebo také pro jeho součásti.

Obsah výsledků Posouzení průhybu jednoho prvku (nahoře) a Posouzení průhybu pouze pro super-prvek
(dole).

Zdokonalený export sil z nelineárních zatěžovacích stavů
V nejnovější verzi programu byl zdokonalen export vnitřních sil nelineární analýzy do formátu..gtc / .gtcx. Při
exportu dat (například do Návrhových modulů Advance Design) se tak přenesou síly ze všech nelineárních
zatěžovacích stavů a každému ze zatěžovacích stavů je přiřazeno nezávislé identifikační číslo. Dále již při
exportu těchto sil nezáleží na tom, jaký výběr nelineárních zatěžovacích stavů byl proveden v dialogovém okně
Alt+Q.

Optimalizace průřezu pro za studena tvarované profily
Optimalizace ocelových profilů (se zobrazením podrobností v dialogovém okně Doporučené profily) nyní funguje
pro tenkostěnné, za studena tvarované průřezy.

14
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Dialogové okno Doporučené profily pro prutové prvky se za studena tvarovaným průřezem

Úprava volby Zrušení odsazení
Byla upravena volba Zrušit odsazení, která je k dispozici na pásu karet Nástroje. Tento příkaz se používá k
odebrání excentricity definované na prvcích a je zvláště užitečný při editaci importovaného geometrického
modelu. Nyní v případě použití příkazu se osy prvku posunou do střednice prvku, ovšem při zachování původní
polohy hran prvku, čímž se umožní následná editace modelu pomocí příkazů, jako je Zkrátit/Prodloužit.

Poloha os prvků před a po použití možnosti Zrušit odsazení

Zdokonalení průběhu řetězové optimalizace
Během řetězové optimalizace ocelových prvků, pokud není průřez prvku během iterace optimalizován, nebude
již v dalších iteracích uvažován, což zkracuje dobu analýzy. V předpokladech Navrhování OK pro ocelové
konstrukce byl upraven popis rozsahu hledání na definici maximálního počtu iterací.

Maximální počet iterací

15

Co je nového v Advance Design 2022.1

Snazší výběr v Prohlížeči projektů
V Prohlížeči projektu je nyní možné zrušit výběr dříve vybraných položek podržením klávesy CTRL. To
usnadňuje výběr ze seznamu položek.

Zdokonalení online nápovědy
Souběžně se zdokonaleními programu se také vylepšuje online nápověda Advance Design. Díky nezávislosti
Nápovědy na verzi programu, může být online nápověda kontiunálně a nezávisle zdokonalována. Mezi poslední
úpravami je zejména doplnění témat, aktualizace grafiky, možnost rozbalení podrobností více záložek a
reorganizace struktury nápovědy pro snazší dohledání informací.

Nápověda Advance Design Online

16
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Nové možnosti a
železobeton (ADM)

zdokonalení

–

Návrhové

moduly

pro

V Advance Design 2022.1 bylo provedeno mnoho zdokonalení Návrhových modulů pro železobetonové a
ocelové konstrukce. Níže naleznete pouze stručné informace o vybraných hlavních změnách.

Ruština pro Návrhové moduly
Do seznamu dostupných jazyků Návrhových modulů Advance Design byla přidána ruština.

Ruština v návrhových modulech
Změna jazykového prostředí je zvláště důležitá pro rusky mluvící uživatele, kteří používají nástroje pro kreslení
a návrh výztuže GRAITEC PowerPack for Revit.
Nastavení jazyka pro výstupní dokumenty umožní vytvoření výsledného statického posudku v ruštině.

Statický posudek vygenerovaný v ruštině
Poznámka: Tato změna se týká pouze možnosti použití ruštiny, nejedná se o úplnou lokalizaci programu pro Rusko, včetně
například specifických databází a posudků.
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Automatické dělení výztuže v modulu RC Slab
Pro lepší použitelnost výkresů výztuže a výkazů výztuže generovaných v modulu RC Slab bylo doplněno
automatické dělení výztuže při přesažení definované maximální délky. V případě, že velikost vyztužované
oblasti a tím i generované výztuže překročí definovaný limit (ve výchozím nastavení 12 m), lze výztuže rozdělit
několika různými způsoby dělení.
Z tohoto důvodu byla do okna Nastavení výztuže přidána nová záložka Rozdělení výztuže.

Záložka Rozdělení výztuže v okně Nastavení výztuže
Volby v tomto okně umožňují vybrat dva postupy a související nastavení.

Posouzení
První postup pouze ověřuje, zda délka některé z generovasých výztuží přesahuje maximální hodnotu. Aktivace
se provede pomocí zatržení volby "Kontrolovat maximální délku výztuže". Maximální délka výztuže se
spedifikuje v rámačku pod.

Kontrola délky generované výztuže
Rozdělení
Druhým postupem je automatické dělení té výztuže, která jse delší než zadaná maximální hodnota. Aktivace se
provede pomocí zatržení volby "Rozdělit výztuž delší než maximální délka".

Povolení volby automatického dělení výztuže delší, než je zadaná maximální hodnota
Pro stykování rozdělené výztuže jsou k dispozici tři metody:
• stykování výztuže svařováním
• stykování výztuže pomocí mechanických spojek
• stykování výztuže přesahem
Dále jsou dostupné parametry specifické pro každou metodu:
•
18
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Výztuž stykovaná přesahem
•

Mechanické spojky: Rozdělená výztuž je odsazena o definovanou vzdálenost a propojena
mechanickými spojkami. Díky možnosti definování hodnoty odsazení a skutečnosti, že mechanické
spojky jsou zobrazovány pouze symbolicky, není modul omezován výběrem výrobce mechanických
spojek použitých v projektu.

Výztuž stykovaná mechanickými spojkami
•

Přesah: Výztuž je stykována přesahem.

Výztuž strykovaná přesahem
Hodnota přesah délka je definována podle jednoho ze tří nastavení dostupných na kartě Nastavení
výztuže / Parametry:
•
•
•

jako násobek průměru
jako konstantní délka pro všechny průměry
automaticky, podle ustanovení normy.
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Nastavení pro definici přesahové délky

Výkresy – Nová metoda úprav okrajů pro tisk
Doposud měla editace okraje stránky vliv na měřítko generovaného výkresu. Pro eliminaci tohoto efektu byla
upravena metoda definování a editace okrajů stránky pro tisk.
Soubory šablon dwg s rozpiskami jsou nyní upraveny a obsahují nejen obrys rozpisky, ale také obrys formátu
papíru.

Rámeček rozpisky a rámeček formátu papíru
Díky uvedeným změnám se na výkresu zobrazí náhled obou rámečků: rozpisky (1) a formátu papíru (2).

Náhled rámečku rozpisky a formátu papíru

20
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Výchozí okraj je nastaven na 20 mm vlevo a na 10 mm na ostatních okrajích.
Šířku okrajů lze nyní změnit po spuštění příkazu Editace okrajů stránky kliknutím pravým tlačítkem myši v
oblasti výkresu.

Příkaz Editace okrajů stránky
Šířky okrajů lze měnit nezávisle pro každou stranu. Změna se uloží do dwg šablony rozpisky.

Editace šířky nezávisle pro každou hranu
Pokud se změní okraje, upraví se zobrazení výkresu, nikoli však rozvržení a měřítko samotných pohledů.

21
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Doplnění formátů papíru pro výkresy
Kromě stávajících výchozích šablon pro formáty papíru A3 a A4 byly do seznamu šablon rozpisek přidány další
šablony pro formáty papíru A1 a A2.
Poznámka – počet a pojmenování výchozích šablon závisí na Vaší lokalizaci (zemi).

Seznam dostupných výchozích formátů papíru

RC Slab – sada zdokonalení uživatelského rozhraní
Byla provedena řada úprav uživatelského rozhraní modulu RC Slab:
Nové pohledy
Pokud je aktivní režim vyztužení ŽB desky pruhovou metodou, jsou nyní v seznamu pohledů k dispozici dvě
další záložky:
• Armokoš – pro zobrazení 3D pohledu na výztuž
• Zóny výztuže a armokoš – pro synchronní zobrazení zón výztuže a 3D pohledu na výztuž.

Další záložky pohledů, pokud je pro vyztužení desky použita pruhová metoda

22
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Nová nápověda k zobrazení průběhových diagramů výztuže
Na záložce Diagram výztuže se při najetí myší na název zobrazí další informace, z kterých lze rozeznat, že je
výztuž v lokálním souřadnicovém systému desky.

Nápověda popisující souřadnicový systém desky
Nová nápověda na záložce Pruhy
Na záložce Pruhy se při najetí myší na název zobrazované celičiny zobrazí další informace, které popisují, že
integrované síly jsou vyjádřeny v lokálním souřadném systému každého pruhu (osa X je ve směru pásu).

Nápověda popisujícíí, že integrované síly jsou vyjádřeny v lokálním souřadném systému každého pruhu

RC Column – Zobrazení rozhodující (nejnepříznivější) kombinace pro posouzení v
informačním panelu
Do tabulky s informacemi byl přidán další sloupec s o rozhodující kombinaci návrh a posouzení dané výztuže
(podélná horní / spodní, smyk v X / Y). U smykové výztuže, pokud není vyžadován daný směr, je místo čísla
kombinace zobrazeno znaménko "-".

Nový sloupec s informacemi o rozhodující kombinaci

RC column – Nový typ popisu výztuže na výkresech
Drobné zdokonalení výkresu železobetonových sloupů: pro zlepšení zobrazení smykové výztuže v pohledech
(např. bezpečnostních třmínků) byl implementován nový typ popisu se zahnutým odkazem.

Typ popisu ze zahnutým odkazem pro výkresy betonových sloupů
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RC Beam – doplnění některých kapitoly do statického posudku
U vysokých nosníků s výztuží proti trhlinám je nyní ve zprávě posudku vyčleněna specifická čast obsahující
informace o použité výztuži.

Nová část posudku pro nosníky s výztuží proti trhlinám

RC beam – aktualizace návrhu vodonepropustnosti
Byla implementována sada změn ve výpočtu vodonepropustnosti. Tyto změny se týkají aktualizace normy o
vodonepropustnosti (DTU 14.1) z listopadu 2020 a mají vliv na úpravu kombinací a mezní hodnot napětí.

Aktualizace normy DTU 14.1 z listopadu 2020
Tato pravidla o vodonepropustnosti se vztahují na konstrukce vystavené účinkům podzemní vody.

Návrhové moduly pro železobetonové konstrukce (ADM) - zdokonalení viditelnost
obsahu informačního panelu
Pro snazší kontrolu obsahu tabulek informačního panelu byl přidán svislý posuvník pro možnost zobrazení
úplného obsahu informačního panelu a také samostatné vodorovné posuvníky pro každou tabulku. Urychlí se
tím kontrola obsahu tabulky, aniž by se musela měnit velikost zobrazovacího okna

Posuvníky usnaňující správu tabulek informačního panelu
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Nové možnosti a zdokonalení – modul Steel Connection (Přípoje)
V Advance Design 2022.1 bylo do modulu Steel Connection (Ocelové přípoje) implementováno několik
zdokonalení. Níže naleznete pouze stručné informace o vybraných hlavních změnách.

Druhá hodnota Gamma M2 pro lpolskou a britskou lokalizaci
V polské a britském národní příloze EN 1993-1-8 se pro různá posouzení používá odlišná hodnota dílčího
součinitele Gama M2: jedna hodnota se používá pro prvky (desky, stojiny a příruby prvků) a odlišná hodnota
pak pro šrouby.
Od verze 2022.1 byla do modulu Steel Connection přidána druhá položka v dialogovém okně Předpoklady
návrhu pro součinitel Gamma M2.

Hodnoty dílčích bezpečnostních součinitelů pro prvky a šrouby
Bezpečnostní součinitele lze nastavit automaticky, pokud je volba nastavena na Auto, nebo mohou být
definovány uživatelem, pokud je volba nastavena na Zadat. Tato změna ovlivňuje jak výpočet, tak yprávu
posudku.
Výpočet byl aktualizován tak, aby pokud se hodnoty liší, byla tato změna během posuzování zohledněna. Byla
upravena zpráva posudku tak, aby v případě zadání, byly tyto hodnoty zobrazeny.

25
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Bezpečnostní součinitele různých hodnot pro prvky a šrouby

Nová volba "Spojitý prvek" pro přípoje MEP (Momentová čelní deska) a GW (Čelní
plech štítové stěny)
V současné verzi modulu se parametr e1 z výpočtu připojení pomocí T profilu měří od horní hrany sloupu po
první řadu šroubů. Tento parametr by měl být uvažován pouze v případě, že sloup není průběžný.
Parametr e1 je vzdálenost od středu šroubů v poslední řadě k odpovídajícímu volnému konci příruby sloupu
měřeno ve směru osy sloupu.

Pro lepší přehled o tom, jak je návrh proveden, a pro snazší kontrolu uživatelem, byla přidána nová volby
"Spojitý prvek" pro přípoj MEP (Momentová koncová deska) a GW (Čelní plech štítové stěny). Nová volba je k
dispozici v dialogovém okně Prvky.

Možnost volby Spojitý prvek pro typy přípojů MEP (Momentová koncová deska) a GW (Čelní plech štítové
stěny)
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Pokud je zaškrtnuta volba Spojitý prvek, parametr e1 se při výpočtu připojení pomocí T profilu nebere v
úvahu. Příklady hodnot:

Pokud volba Spojitý prvek není zaškrtnuta, je při výpočtu připojení pomocí T profilu zohledněn parametr e1.
Příklady hodnot:

Nové volby generování zprávy o kombinacích
Do verze 2022.1 byla do samostatného modulu implementována nová volba pro generování zpráv
"Kombinace”. Pomocí této nové volby lze rychle vygenerovat zprávu o kombinacích použitých pro posouzení
přípoje.

Nová záložka na pásu karet pro vygenerování zprávy o kombinacích
Stejná typ výstupní zprávy byl přidán do Nastavení zpráv, takže po stisknutí tlačítka Generovat se vygeneruje
zpráva o kombinacích.
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Zpráva o kombinacích dostupná v Nastavení zpráv

Příklad zprávy o kombinacích
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Nová metoda výpočtu kotevní délky pro přípoje pomocí patního plechu
Pro přípoje s patní deskou a kruhovou patní deskou je třeba pro stanovení únosnosti kotev v tahu vypočítat
kotevní délku.
Ve verzi 2022.1 byl upraven výpočet kotevní délky:
• v případě použití francouzské lokalizace (francouzský národní dodatek normy) se kotevní délka
vypočte
podle
doporučení
CNC2M
i
EC2;
Menší
z hodnot se použije pro výpočet únosnosti v soudržnosti.
• v případě použití ostatních lokalizací se ke stanovení kotevní délky použije doporučení Eurokódu 2.
kotevní délky.
Hlavní změny, které jsou implementovány ve výpočtu, a to jak pro přímé kotvení, tak kotvení s hákem:

1. Základní požadovaná kotevní délka, lb,rqd (ČSN EN 1992-1-1, 8.4.3)
Výpočet základní požadované kotevní délky se vypočte podle ČSN EN 1992-1-1, 8.4.3:

Hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd je uvedena v 8.4.2 takto

Pro zjednodušení 𝜎𝑆𝑑 = fyd = fyk/Ɣs (acc. k odstavci 3.2.7; fyd = návrhpvé tahové napětí kotvy –
konzervativní předpoklad).
A:

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 =

𝜙 𝑓𝑦𝑑
∗
4 𝑓𝑏𝑑

Přímé kotvy – Výňatek z kapitoly 3.5 "Pratique de l'Eurocode 2", J.Roux,
2009
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Kotvy s hákem – Výňatek z kapitoly 3.7 "Pratique de l'Eurocode 2", J.Roux,
2009

2. Návrhová kotevní délka (ČSN EN 1992-1-1, 8.4.4)
Vzhledem k tomu, že se jedná o taženou kotvu, umožňuje 8.4.4 (2) použití ekvivalentní kotevní délky
(𝑙𝑏,𝑒𝑞), jako zjednodušenou alternativu k návrhové kotevní délce lbd uvedené v bodě 8.4.4 (1):
𝑙𝑏,𝑒𝑞 = 𝛼1 𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑, pro způsoby kotvení uvedené na obrázku 8.1b až 8.1d
𝛼1 se vypočítá podle tabulky 8.2 a obr. 8.3 (pro kotvy s ohyby a háky):

V odstavci 8.4.4 (1) je rovněž definována minimální kotevní délka, pokud neplatí jiná omezení:

3. Upozornění
3.1 Minimální kotevní délka
Skutečná otevní délka* musí splňovat podmínku minimální kotevní délky:
𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛
Pokud podmínka není splněna, únosnost kotvy v soudržnosti bude zanedbána.
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•

Varovná zpráva: Únosnost kotvy v soudržnosti je zanedbána! Podmínka minimální kotevní
délky není splněna - 8.4.4(1) (8.6), ČSN EN 1992-1-1.

V tomto případě je skutečná délka l kotvy s hákem uvažovaná jako l = l1+r+l2 (viz obrázek níže)

3.2 Ekvivalentní kotevní délka
Skutečná kotevní délka* musí být větší než ekvivalentní kotevní délka (viz obrázek 8.1, ČSN EN 19921-1):
𝑙𝑟𝑒𝑎𝑙 ≥ 𝑙𝑏,𝑒𝑞
V aktuální verzi není možné definovat vlastní kotvu, takže pokud tato podmínka není splněna, únosnost
v soudržnosti se vypočítá se pro skutečnou délkou kotvy a ve zprávě se objeví varovná zpráva o
neodpovídajících kotevních délkách kotvy.
•

Varovná zpráva: Zvětšte kotevní délku! Aktuální délka nesplňuje podmínku ekvivalentní kotevní
délky (8.4.4(2) a obr. 8.1, ČSN EN 1992-1-1).

V tomto případě se za skutečnou kotevní délku l pro kotvy s hákem považuje l = l1+r (viz obrázek níže)

3.3 Konec kotvy s háky – minimální délka háku
Podle obr. 8.1., konec háku musí být větší než 5 průměrů:
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Obrázek 8.1 (ČSN EN 1992-1-1)
Pokud podmínka není splněna, zobrazí se ve zprávě posudku varování.
• Varovná zpráva: Délka konce háku je menší než 5 průměrů kotvy (obrázek 8.1, ČSN EN 19921-1)! Minimální doporučená délka je: (..).

Příklad zprávy posudku s varovnými zprávami

3D zobrazení skupiny sil
Počínaje verzí 2022 je v modulu Steel Connection (Ocelové přípoje) je možné silové účinky zobrazit ve 3D.
Kontrola působících vnitřních sil na přípoj je tak mnohem snazší. Tato verze byla omezena pouze na zobrazení
jednotlivých sil. Skupinu sil nebylo možné zobrazit.
Od verze 2022.1 je již možné ve 3D zobrazit i skupinu sil
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Skupina sil v tabulce definice zatížení

Skupina sil ve 3D zobrazení

Upřesňující informace ve výstupních zprávách pro výpočet smykové zarážky a polohu
kontrolní roviny smyku
Ve verzi 2022.1 jsme odstranili problém s přenosem Nastavení posouzení do výstupních zpráv.
Ve zprávě je proto výpočet smykové zarážky a polohu kontrolní roviny smyku snáze dohledatelný.

Informace v dialogovém okně Nastavení posouzení
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Informace o poloze kontrolní roviny smyku, včetně závitu (se závitem), nebo jen dříku šroubu (bez závitu) se
objeví ve výstupní zprávě v kapitole Nastavení posouzení.
Pro způsob porušení náhradního T-profilu – hranice tažené oblasti a způsob jejího stanovení se podle výběru z
Nastavení posouzení zobrazí jedna z následujících možností:
a. "Náhradní T-profil – hranice tažené oblasti: automatické stanovení"
b. "Náhradní T-profil – hranice tažené oblasti: polovina pravého nosníku" pro hřebenový přípoj (APEX)
nebo
"Náhradní T-profil – hranice tažené oblasti: polovina levého nosníku" pro hřebenový přípoj
(APEX)
nebo
"Náhradní T-profil – hranice tažené oblasti: polovina nosníku" pro všechny typy přípojů, s
výjimkou hřebenového přípoje (APEX))
c. "Náhradní T-profil – hranice tažené oblasti:123 mm (měřeno od tlačené příruby k tažené přírubě)"

Informace v kapitole Nastavení posouzení

Smykovou zarážku je možné natáčet
Vzhledem k tomu, že kruhová patní deska je 3D přípoj, je třeba smykovou zarážku natočit.
Ve verzi 2022.1 modulu Steel Connection jsme pro tento typ přípoje přidali nový parametr.
V dialogovém okně, kde je konfigurována smyková zarážka, byl přidán parametr "Natočení", který umožňuje
natočení smykové zarážky o 90 stupňů.

Volba natočení smykové zarážky
Volba natočení smykové zarážky je součástí úpravy postupu výpočtu. V posouzení je uvažováno se směrem
smykové síly v závislosti na tom, jak je smyková zarážka natočena.
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Styčníkový plech – použití výslednic sil
Přípoj pomocí styčníkového plechu byl aktualizován.

Možnost použití výslednic sil pro přípoj pomocí styčníkového plechu
Pokud je vybrána volba "Použít výslednice sil (..)" bude uvažováno s osovou sílou působící v neutrální ose
diagonály (bez ohledu na nastavení červené osy diagonály) a výslednice pro posouzení ohybu styčníkového
plechu bude vypočítána bez vlivu složky mimo rovinného ohybu tak, jak je uvedeno na obrázku níže.

Na závěr bude provedeno posouzení normálové síly a ohybu takto:
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Tabulka rotační tuhosti
Tabulka Výsledky výpočtu byla doplněna o část Rotační tuhost. Do tabulky byly doplněny další informace.

Hodnoty počátečních a vypočtených hodnot rotační tuhosti
Zobrazí se obě hodnoty rotační tuhosti, počáteční hodnota a vypočtená hodnota
Pro zjednodušení zobrazení výsledků je tabulka Rotační tuhost sbalitelná. Uživatel může skrýt informace,
rychlou a praktickou možnost zobrazit další informace v tabulce výsledků výpočtu.

Skrytí informací o rotační tuhosti

Podložkové plechy pro kotevní desku a kruhovou kotevní desku
Počínaje verzí 2022.1, při definování přípoje kotevní deska a kruhová kotevní deska s podložkovými plechy, je
průměr otvoru d0 nastavený pro posouzení s podložkovými plechy, uvažován pro posouzení únosnosti.

Zpráva pro přípoj s podložkovými plechy (vlevo) a zpráva pro přípoj bez podložkových plechů (vpravo)
Informace o podložkovém plechu byla přidána do výstupní zprávy přípoje.
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Informace o podložkovém plechu přidané do výstupní zprávy přípoje

Možnost zadání speciálního součinitele tření Cf,d
Od verze 2022.1, při definování interakce se základem a při nastavení výplňové malty na "speciální", může
uživatel zadat hodnotu koeficientu tření, Cf,d.

Součinitel tření definovaný uživatelem
Výpočet a výstupní zpráva byly aktualizovány tak, aby mohly být uvažovány uživatelsky zadané hodnoty.

Zdokonalený výpočet kotvení sloupu z uzavřeného kruhového profilu (CHS) na
obdélníkové patní desce
Počínaje verzí 2022.1 jsme zdokonalili výpočet kotvení sloupů z uzavřených kruhových profilů (CHS) na
obdélníkové patní desce.
Normálová síla má nyní vliv na posouzení ohybu i na určení Sjini (účinek tahové osové síly snižuje rotační
tuhost přípoje).
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Geometrická omezení v okně definice prvku
Z důvodu špatně zadaných souřadnic nosníku/sloupu v dialogovém okně "Prvky" pravděpodobně nebyla
vytvořena geometrie přípoje, což může způsobit zablokování programu. Aby se předešlo chybám způsobených
lidským faktorem a zajistila se bezproblémová funkčnost modulu, byla pro každý přípoj stanovena geometrická
omezení.
•

(Kruhová) patní deska:
- Délka sloupu >= 10 mm

•

Momentová čelní deska:
- Délka sloupu >= 10 mm
- Délka nosníku >= výška sloupu + 10 mm
- Systémové osy sloupů a nosníků nejsou rovnoběžné

•

Čelní plech štítové stěny:
- Délka nosníku >= 10 mm
- Délka sloupu >= výška nosníku + 10 mm
- Systémové osy sloupů a nosníků by neměly být rovnoběžné

•

Hřebenový styčník:
- Délka levého/pravého nosníku >= 10 mm
- Úhel k ose Z levého/pravého nosníku (WCS) je mezi [10, 170] stupni

•

Úhelník:
- Délka hlavního/sekundárního/terciálního nosníku >= 10 mm
- Druhý/třetí nosník by neměl být rovnoběžný s hlavním nosníkem
- Druhý/třetí nosník by měl být na druhé straně hlavního nosníku

•

Styčníkoví deska/Styčníková deska pro uzavřené průřezy HSS:
- systémové osy Sloupu/První/Druhá/Třetí diagonály by měly být koplanární
- První/druhá/třetí diagonála by měla být na stejné straně sloupu
- Žádná 2 systémová osy by neměly být rovnoběžné

•

Příložka:
- Délka levého/pravého nosníku >= 10 mm
- Systémová osa levého a pravého nosníku by měly být rovnoběžné

Zdokonalé posudky
Do nejnovější aktualizace bylo implementováno několik zdokonalení a oprav zpráv posudků, včetně:
•
•
•
•
•
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Pro přípoj pomocí styčníkového plechu byl střední rozsah zpráva rozšířen o informace posouzení ohybu
a svarů.
Posouzení přípoje sloup-stčníková deska bylo k dispozici pouze v podrobné výstupní zprávě přípoje.
Od verze 2022.1 je toto posouzení dostupné i v obecné formě zprávě.
Byla aktualizována rumunská verze zprávy, včetně zarovnání textů.
V nápovědě byla aktualizována kapitola Posouzení smykové zarážky a doplněna o další informace.
Byly doplněny chybějící 3D a 2D pohledy do obecných zpráv
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Opravy – Advance Design
Seznam vybraných oprav chyb, které jsou součástí aktualizace Advance Design 2022.1.

Modelování
•

Odstranění problému s neočekávaným ukončením programu při kopírování zatížení, pokud byla
povolena volba vytvořit nový zatěžovací stav. [21857 / Support 19735]

•

Odstranění problému s neočekávaným ukončením programu při vytváření plošných zatížení zadáním
souřadnic bodů. [22021 / Support 19923]

•

Odstranění problému s importem lineárních (prutových) prvků z listu aplikace Excel do Tabulky editace
modelu, ke kterému docházelopokud byl v listu aplikace Excel změněn profil na jiný profil, který nebyl v
seznamu načtených profilů v projektu. Nyní již tato operace proběhne korektně a příslušný profil se
načte z databáze Profily Graitec (pokud profil s požadovaným názvem a rozměry v databázi existuje).
[21169]

•

Odstranění chyby, kdy se při zobrazování barev prvků podle profilu nepoužila barva přiřazená profilu z
databáze Profily Graitec. [21906]

•

Odstranění problému, kdy příkazem Rovinné zrcadlení způsoboval neočekávané dodatečné otáčení
prvků kolem jejich vlastní osy. [19946 / Support 17711]

•

Rodina profilů Galver C, která je k dispozici v knihovně profilů Profily Graitec, je nyní správně
rozpoznávána jako profil C s okrajovými výztuhami.

•

Odstranění problému s nepřiřazením Návrhové šablony skupině vybraných lineárních (prutových) prvků
s různými průřezy. [21624 / Support 19287]

•

Odstranění problému s výchozí hodnotou parametru doby trvání pro klimatické zatěžovací stavy při
výběru polské národní přílohy Eurokódu. Výchozí volba parametru doby trvání, která je k dispozici v
seznamu vlastností zatěžovacích stavů větru a sněhu, byla upravena pro sníh na Střednědobé a pro
vítr na Krátkodobé.

•

Odstranění několika problémů týkajících se definice zatížení od jeřábů, včetně: problému s přidáním
více než jednoho zatěžovacího stavu zatížení od jeřábu [22014], problém s přesunem vozovek a jeřábů
v prohlížeči projektu [22055], problém s aktualizací hodnot zatížení při změně počtu kol [22061] a další
problémy související s polohou vodorovných sil.

Výsledky
•

Odstranění problému s vykreslením Křivky posunu, pokud je "Obvládací prvek" nastaven na "Maximální
posuny". Dříve bylo pro každý krok použito maximální posunutí v odpovídajícím směru, aniž by se
uvažovalo s možnou změnou polohy maximálního posunu mezi kroky, což mohlo mít za následek
použití výsledků z různých uzlů k vytvoření křivky. Nyní se pro vykreslení křivek používá uzel s
maximálním posunutím v posledním platném kroku analýzy. [21337]

•

Odstranění problému s nesprávným zobrazením hodnot reakcí pro natočené pružné podpory. Bez
ohledu na to, zda se reakce zobrazují v globálním nebo lokálním souřadném systému, se nyní hodnoty
zobrazují správně pro pružné podpory, pokud je souřadný systém nastavený na lokální (vzhledem k
lineárnímu prvku). [19023]
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•

Odstranění chyby, kdy se ve zprávě na příkazovém řádku nezobrazují maximální posuny a výsledné
síly pro kombinace. Tyto informace pro jednotlivé kombinace se zobrazí po výběru příkazu Výpis z
kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) z okna Prohlížeče projektů. [15894]

•

Odstranění problému, kdy se pro výstup "Zrychlení uzlů podle vlastních tvarů" zobrazovaly hodnoty
pouze pro kombinace CQC. [21912 / Support 19807]

•

Odstranění problému s nesprávným načítáním extrémních hodnot pro sílu Fz v tabulce "Obálky obálek
sil lineárních prvků", pokud je ve vlastnostech tabulky vybrána možnost "Koncové body a střed" jako
metoda výběru bodů pro kontrolu výsledků. [21715 / Support 19443]

•

Odstranění problému, kdy byla ve zvláštních případech nesprávně stanovena hodnota součinitele Mv
podle kanadské seizmické normy NBC 2010. [21778 / Support 19612]

Posuzování ocelových prvků
•

Odstranění problému, kdy nebylo možné v Návrhové šabloně pro dřevěné lineární (prutové) prvky zvolit
volbu posouzení klopení. [21824 / Support 19677]

•

Bylo provedeno několik oprav a zdokonalení výpočetních algoritmů pro za studena tvarovanéí
tenkostěnné průřezy. Zvýšila se tím přesnost výsledků. Z mnoha zdokonalení stojí za zmínku zvýšení
rychlosti výpočtu a úprava rozsahu výpočtů v případě vypnutí volby "Přesný výpočet třídy 4", odlišným
stanovením účinných charakteristik pro průřez v prostém tlaku a prostém ohybu.

•

Odstranění problému, který se vyskytoval u super-prvků, pokud jednotlivé spojené prvkyměly obráceně
orientované lokální souřadné osy, což způsobovalo nezobrazení části výsledků posouzení stability
prvku v okně Posouzení průřezu. [21845 / Support 19654]

Návrh železobetonových konstrukcí
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•

Odstranění chyby, kdy nebylo možné v Návrhové šabloně pro ŽB prvky zvolit volbu Ovinutý beton.
Tento problém se projevoval pouze u polské lokalizace. [21884 / Support 19779]

•

Odstranění problému s nesprávným přenosem dat o excentricitě jednotlivých rozpětí u spojitých
železobetonových nosníků modelovaných jako super-prvek do Návrhového modulu RC Beam (ŽB
nosník). [21868 / Podpora 19475]

•

Odstranění chyby, která se vyskytla při exportu definic kombinací do Návrhového modulu RC Beam (ŽB
Nosník), kdy nebyla exportována informace o typu kombinace. [21955 / Support 19869]

•

Odstranění několika problémů, které se vyskytovaly při exportu a aktualizaci dat mezi AD a Návrhovými
moduly AD a které vedly k zobrazení různých chybových zpráv při pokusu o export nebo aktualizaci.

•

Odstranění problému s nepřesnou definicí výztuže v lineárních (prutových) prvcích s proměnnou výškou
průřezu, pokud tyto prvky měly podporu definovanou na jedné straně (konzola), nebo pokud v u
jednopolového nosníku složeném z více segmentů měl krajní segment (u podpory) proměnnou výšku.
[21710 / Support 19342]

Co je nového v Advance Design 2022.1

Další
•

Odstranění chyby, kdy nefungoval příkaz pro přepsání dříve uloženého pohledu v modelovém okně.
[21861 / Support 19478]

•

Volby způsobu zobrazení týkající se Prohlížeče projektu (např. volba nastavení barvy pozadí) se nyní
zachovají i při opětovném spuštění aplikace Advance Design. [20847]

•

Odstranění problému s nesprávnou aktualizací přiřazení grafických objektů (např. čar) do systémů při
ruční změně systému těchto objektů. [21097]

•

Odstranění několika problémů souvisejících s obnovováním změn provedených v dialogovém okně
Nastavení zobrazení, včetně problému, kdy se obsah Legendy barev v některých případech po změně
způsobu zobrazení v okně Nastavení zobrazení neobnovil, a rovněž problému, kdy se některé změny
po výběru vlastní šablony Stylu zobrazení neprojevily. [21502, 21913]

•

Odstranění problému s občasným zablokováním kurzoru myši po grafických operacích (např. posun
pohledu). [21031 / Support 18676]

•

Odstranění problému s chybějícími americkými imperiálními jednotkami délky v dialogovém okně
Definice pracovních jednotek. [21831]

•

Pdstranění problému s nesprávně uloženými animacemi při použití formátu .avi. [21505]

•

Odstranění problému s nečitelnou zprávou při generaci výstupu z "Účinky v bodových podporách",
pokud byla v názvech zatěžovacích stavů použito polské písmo. [22015 / Support 19897]
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Opravy – Návrhové moduly Advance Design
Seznam vybraných oprav chyb Návrhových modulů Advance Design, které byly provedeny ve verzi 2022.1

Advance Design RC Beam (ŽB Nosník)
•

Odstranění problému, kdy v detailní zprávě chyběly některé kapitoly, pokud byla předtím vygenerována
syntetická zpráva. [22450]

•

Diagram skutečné výztuže se nyní automaticky aktualizuje také v případě, že horní nebo spodní
podélná výztuž na spojitém nosníku byla nastavena jako spojitá přes celý nosník i po výpočtu (pomocí
volby v dialogovém okně Výpočet). [16808]

•

Odstranění chyby, kdy pro stupeň vlivu prostředí XA nebylo správně definováno minimální krytí výztuže.
[21204]

•

Odstranění problému nesprávného umístění montážní výztuže prefabrikovaného nosníku pro určité
hodnoty bočního krytí výztuže. [22498]

•

Odstranění problému nesprávného popisu výztuže při použití vícestřižných třmínků. [22349]

•

Odstranění problému, kdy zaškrtnutí a zrušení zaškrtnutí volby Posouzení minimálního krytí výztuže
resetovalo parametr třídy konstrukce na S4. [22284]

•

Odstranění chyby, kdy parametr Uživatelsky zadaný počet prutů nebyl ignorován, ani když volba nebyla
zaškrtnuta. [22272]

•

Odstranění problému, kdy příkaz Obnovit výztuž neobnovil dříve definovanou výztuž. [22158]

•

Odstranění problému, kdy se při otevření prvku v Návrhovém modulu Advance Design RC Beam (ŽB
Nosník) nepřeneslo odsazení mezi dvěma sousedními rozpětími nosníku definovaného jako superprvek v Advance Design. [22102]

•

Odstranění problému, kdy jednotlivé výztuže konzoly navzájem kolidovaly. [19392]

•

Odstranění problému nesprávného umístění podélných výztuže v řezu při použití třmínků o průměru 12
mm. [21041]

•

Odstranění problému, kdy při výběru vícenásobného třmínku byly deifnovány třmínky s průměrem 12
mm. [20520]

•

Odstranění chyby, kdy varovná zpráva týkající se počtu zatěžovacích stavů duplikovala. [22784]

Advance Design RC Footing (ŽB Patka)
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•

Odstranění problému, při kterém chybělo posouzení stability, pokud byla předtím použita funkce
"Obnovit výztuž". [22859]

•

Oprava γGEO pro stálá zatížení jako příznivá, chybně nastavená na 1,10 místo 1,00. [22861]

•

Odstranění chyby, kdy bylo posouzení excentricity chybně vyhodnoceno jako nevyhovující. [22837]

•

Odstranění problému, kdy byla excentricita zatížení nesprávně vypočtena při použití specifického
návrhového postupu. [22575]

•

Odstranění problému, kdy se v některých chybových zprávách objevilo číslo kombinace, která nebyla v
seznamu kombinací. [22495]

•

Odstranění problému, kdy se po každé sekvenci výpočtu upravovaly výsledky, přestože v modelu
nebyly provedeny žádné změny. [22513]

Co je nového v Advance Design 2022.1
•

Odstranění problému, kdy nebyla správně uvedena nejnepříznivější kombinace pro posouzení
překlopení při použití skupin patek. [22519]

•

Odstranění problému, kdy v případě posouzení únosnosti podle MSÚ v neodvodněných podmínkách
nebyl správně vypočten stupeň využití. [22404]

•

Odstranění problému, kdy se při změně stupně vlivu prostředí neaktualizovalo minimální krytí výztuže.
[22268]

•

Odstranění chyby, kdy se v Návrhové šabloně neukládalo nastavení volby Zobrazit půdní vrstvy.
[20611]

•

V případě nenaimportování sil u skupiny základů, pokud je v Advance Design vybrána volba
"Kombinační hodnoty diagramů zatížení/výslednic" (Možnosti aplikace / záložka Graitec BIM) se zobrazí
příslušné chybové hlášení. [22752]

Advance Design RC Slab (ŽB Deska)
•

Úprava minimální hodnoty krytí výztuže, pokud nebyla správně vypočtena na základě stupně vlivu
prostředí a třídy konstrukce. [22271]

•

Odstranění problému, kdy nebylo možné oblast výztuže editovat více než jednou. [22569]

•

Odstranění nerelevantní výstražné hlášky o nezarovnání lokálních os při importu z aplikace Advance
Design. [22282]

Advance Design RC Column (ŽB Sloup)
•

Odstranění problému se zobrazením stejných výsledků posouzení smyku pro oba směry, pokud bylo
vybráno posouzení pouze v jednom ze směrů. [22325]

•

Odstranění několika problémů souvisejících s generováním bezpečnostních třmínků, včetně problému s
chybějícími bezpečnostními třmínky pro startovací výztuž v případě, že pro spodní startovací výztuž
neexistují žádné další třmínky. [22264, 22286, 22316]

•

Odstranění problému týkajícího se nedostatečné automatické aktualizace krytí výztuže na minimum v
reálném čase při změně stupně vlivu prostředí [22269]

Advance Design RC Wall (ŽB Stěna)
•

Úprava minimální hodnoty krytí výztuže, pokud nebyla správně vypočtena na základě stupně vlivu
prostředí a třídy konstrukce. [22271]

•

Úprava minimální tloušťky stěny, pokud nebyla správně vypočtena podle normy ČSN EN1998-1.
[22479]

Advance Design Steel Connection (Ocelové přípoje)
•

Odstranění problému, kdy nebylo možné přidat novou kótovací čáru do výkresu v případě, že ve
výkresu nebyly žádné automaticky generované kótovací čáry. [20223/ Support 18637, 19362]

•

Odstranění problému mizení názvu pohledu na výkresech.

•

Zatřídění rotační tuhosti se již nezobrazuje v rozpisce, pokud pro ně není vyžadováno posouzení.

•

Oprava stromového mechanismu při přenosu informací z "rodiče" na "potomka" pro toleranci otvorů a
desek v dialogovém okně Kotvy.

•

Odstranění problému s chybějícími překlady do polštiny pro vybrané volby v uživatelském rozhraní.
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