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Vítejte v Advance Design 2022
GRAITEC s potěšením oznamuje uvedení nové verze špičkového softwaru pro statickou analýzu
konstrukcíAdvance Design 2022, který je součástí Graitec Advance suite
SPOLEČNOST GRAITEC se neustále snaží poskytovat svým váženým zákazníkům špičkový vývoj v oblasti
inovativních softwarových řešení a nedávné uvedení nové a modernizované produktové řady pro rok 2022
nenívýjimkou. Dokazuje to, že pokud jde o poskytování špičkových softwarových řešení pro stavebnictví, AEC a
návrh budov, jsme stále celosvětově jedním z leadrů.

Verze 2022 Advance Design je zdokonalena množstvím nových funkcí, které jsou velmi přínosné prokoncového
uživatele, a týkají se těchto několika hlavních oblastí:
 Nové možnosti modelování – včetně generátoru zatížení od jeřábu a propojení v uzlu.
 Nové možnosti návrhu a posouzení ocelových konstrukcí - včetně možnosti návrhu za studena
tvarovaných profilů podle Eurokódu 3 (ČSN EN1993-1-3 & ČSN EN1993-1-5).



Nové možnosti návrhu a posouzení železobetonových konstrukcí, včetně modulu RC Slab pro
návrh skutečné výztuže desky, i s možností použití pruhové metody.

Verze 2022 Advance Design také přináší velký počet vylepšení a úprav na zpětné vazbě od tisíců uživatelů po
celém světě:
Níže naleznete seznam nových a vylepšených funkcí s popisy.
Poznámka: Tento dokument neobsahuje podrobný popis vylepšení a nových funkcí pro Návrhové moduly (například RC
Beam, RC Column, RC Footing, RC Wall nebo Steel Connection), jelikož jsou popsány v samostatném
dokumentu Co je nového.

4

Co je nového v Advance Design 2022

Nové možnosti a vylepšení – Modelování a výpočet
Níže naleznete seznam hlavních novinek a zdokonalení týkajících se modelování a obecných možností
výpočtu.

Vylepšení Push-over analýzy
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Výpočet "Performance point"




Možnost volby uvažování počátečních gravitačních zatížení
Možnost zadání stupně využití jako kritérií posouzení

Analýza Push-over, která byla zavedena do Advance Desig od verze 2021, byla zdokonalena a rozšířena o
nové funkce.

Výpočet "Performance point"
Principem metody push-over je postupné přitěžování konstrukce příčným zatížením a sledování výskytu
nelineárního chování (v pevných bodech nazývaných plastické klouby), a vytvoření diagramu závislosti
součtové smykové síly v úrovni základu a posunu kontrolního (sledovaného) bodu (uzlu).
Při každém kroku přitížení v push-over analýze se měří a vynese celková vodorovná reakce vyvozená příčnými
silami na konstrukci (smyk v úrovni zákaldové spáry) a odpovídající posun kontrolního(sledovaného) bodu(uzlu)
(hlavní uzel konstrukce, na kterém je sledováno posunutí). Výsledná křivka se nazývá křivka push-over nebo
kapacitní křivka konstrukce.Obecně platí, že pro získání této kapacitní křivky je konstrukce postupně příčně
zatěžována, dokud nedosáhne předem definované hodnoty smyku v úrovni základu nebo posunutí kontrolního
(sledovaného) bodu (uzlu) nebo dokud nedojde k globálnímu kolapsu.

Kapacitní křivka reprezentuje kapacitu konstrukce, jak je schopná odolávat příčnému zatížení a představuje
chování konstrukce při příčném zatížení během zemětřesení. Pro loaklitu se specifickými seizmickými
vlastnostmi se bude konstrukce během zemětřesení vodorovně deformovat až do určitého maximálního
posunutí kontrolního (sledovaného) bodu (uzlu) (hlavního uzlu). Bod na kapacitní křivce ve kterém je dosaženo
tohoto maximálního posunu od zemětřesení se nazývá "performance point". Na základě údajů získaných z
push-over analýzy je možné posoudit stav konstrukce odpovídající posunutí "performance point" a následně
určit polohy plastických kloubů a jejich mezní stavy a mezopatrové posuny.
Přímo řečeno, "performance point" je bod rovnováhy mezi kapacitou konstrukce a účinky zemětřesení. Kapacita
konstrukce je reprezentována push-over křivkou (kapacitní křivka) a seismickou odezvou ve formě spektra
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seismické odezvy posunu (křivka odezvy). Teoreticky je "performance point" průsečíkem kapacitní křivky a
křivky seismického spektra odezvy. Nicméně, kapacitní křivka je vyjádřením poměru síly a posunutí a křivka
odezvy poměrem spektrálního zrychlení podloží a periody kmitů. Pro nalezení společného průsečíku
("performance point") je proto třeba nejprve obě křivky vyjádřit pro společné parametry.
Touto společnou referencí odkaz je spektrum odezvy zrychlení posunutí (ADRS), ve kterém je spektrální
zrychlení vyjádřeno v závislosti na spektrálním posunutí. Použití modálních charakteristik konstrukce (tj.
modální hmoty a součinitele součtu efektivních modálních hmot), se vypočítá spektrální zrychlení a posuny
odpovídající smyku v úrovni základu a posunutí kontrolního (sledovaného) bodu (uzlu) kapacitní křivky a získá
se tak kapacitní spektrum ve formátu ADRS. Pomocí spektrálních zrychlení a odpovídajících period křivky
odezvy lze vypočítat ekvivalentní spektrální posuny a získat spektrum odezvy ve formátu ADRS.
V okamžiku, kdy jsou obě křivky, kapacitní křivka i křivka odezvy vyjádřeny ve formátu ADRS, je možné již najít
"performance point" jednoduchým postupem. Ve skutečnosti počáteční spektrum pružné odezvy
(zrychlení/perioda) odpovídá pružné konstrukci s ovyklým 5% tlumením. Zatímco plastické deformace, které se
objeví v konstrukci jsou příčinou hysteretického tlumení, které zvyšuje celkové tlumení konstrukce. Pro výpočet
"performance point" používá Eurokód 8 metodu N2 a ATC40 používá pro návrh metodu spektra kapacity
(CSM). Advance Design nyní dokáže určit "perfotrmance point" podle obou metod.

Grafy, které se vážou k výpočtu "performance point" podle EC8 a ATC40

Analýza pushover s uvažováním počátečních gravitačních zatížení
Během zemětřesení je konstrukce kromě příčných seizmických sil zatížna i svislými gravitačními zatíženími.
Advance Design nyní umožňuje uvažovat přítomnost svislých gravitačních zatížení během analýzy push-over.
Ve skutečnosti lze nyní pro analýzu push-over uvažovat se svislými gravitačními zatíženími ještě před
zahájením přitěžování konstrukce přírůstky příčných sil. Při každém kroku přitížení nelineární push-over analýzy
jsou vnitřní síly konstrukce výsledkem zatížení celkovým gravitačním zatížením (uvažovaného v seizmické
analýze) a příčných sil odpovídajících danému kroku přitěžování.
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U konstrukcí, které jsou zatížené svislým gravitačním zatížením způsobí vodorovné posunutí od zemětřesení
excentricitu svislých zatížení přenášených sloupy vzhledem k podepření (P-delta efekt) a způsobí tak
dodatečné ohybové momenty ve sloupech. Pokud je uvážováno s počátečními gravitačními zatíženími v pushover analýze a je aktivována volba Velké deformace pro nelineární výpočet, provádí Advance Design nelineární
analýzu push-over s vlivem P-delta efektu.

Výběr počátečního zatěžovacího stavu v dialogovém okně Analýza metodou postupného přitěžování

Možnost zadání stupně využití jako kritérií posouzení
V okně definice parametru Plastické klouby je nyní možné zadat parametry (stupně využití) jako kritéria
posouzení. Z tohoto důvodu bylo přidáno nové tlačítko Vlastnosti, které otevře další dialogové okno. Dialog je
propojen se stupni volnosti plastického kloubu a lze jej otevřít nezávisle pro každý směr.

Vlastnosti dodatečného stupně únosnosti plastických kloubů

Dostupnost tlačítka, stejně jako počet a typ parametrů závisí na typu kloubu - pro tento účel existují 4 různé typy
dialogových oken, která jsou automaticky vybrána podle typu kloubu.
Nové parametry jsou určeny pro následující typy kloubů:
 FEMA356 Ocelové sloupy pro ohybové plastické kouby (pro definici stupně využití podle FEMA356
tabulka 5-6)
 Ocelové prvky FEMA356 pro osové plastické klouby (pro definici stupně využití podle FEMA356 tabulka
5-7)
 EC8-3 ocelové prvky pro osové plastické klouby (pro definování poměrů podle EC8-3: tabulka B.2 a
B.3)
 FEMA356 Betonové nosníky pro ohybové plastické klouby (pro definování poměrů podle FEMA356
tabulka 6-7)
 FEMA356 Betonové sloupy pro ohybové plastické klouby (pro definování poměrů podleFEMA356
tabulka 6-8)

7

Co je nového v Advance Design 2022
Zatížení od jeřábů
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nový generátor zatížení jeřáby





Použitelný pro monorail a mostové jeřáby
Možnost simultáního působení více jeřábů
Ruční a automatické generování kolových tlaků podle EN a ASCE norem

Do nové verze Advance Design 2022 byl implementován nový generátor zatížení jeřáby. Generuje zatížení od
monorail a mostových jeřábů jako řadu speciálních zatěžocích stavů. které simulují pohyb jeřábu po jeřábové
dráze. Tato zatížení jsou definována po definované trase (jeřábová dráha). Hodnoty zatížení lze definovat
manuálně zadáním kolových tlaků, nebo mohou být generovány automaticky podle zadané specifikace jeřábu a
použité normy (podle pravidel EN 1991-3 a ASCE). Je možné definovat a analyzovat více jeřábů najednou, a to
buď na stejné jeřábové dráze, nebo na více jeřábových drahách.

Síly v jedné z poloze mostového jeřábu

Proces definice zatížení jeřáby v Advance Design je podobný definici zatížení od dopravy a skládá se z několika
kroků:
 Definice jeřábové dráhy – grafické vytvoření trasy, po které se jeřáb pohybuje.
 Definice jeřábu – geometrická data a kolové tlaky jeřábu,
 Definování rodiny zatěžovací stavů – definice rozsahu pohybu jeřábů a kroků pozice generovaných
zatížení,
 Generace zatížení jeřáby - automatická generace zatěžovacích stavů se specifickou polohou zatížení,
včetně generování kombinací poloh více jeřábů a generování obálek zatížení.

Definice jeřábové dráhy
Jeřábová dráha je trasa, po které se jeřáb pohybuje. Je definována graficky a může být jednou čarou pro
monorail jeřáb nebo sadou dvou rovnoběžných čar pro mostový jeřáb.
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Jeřábová dráha pro monorail jeřáb

Dráha mostového jeřábu(zdvojená)

Jeřábová dráha je obvykle definována jako jeden segment, ale může být také definována jako složená z více
segmentů (kreslených jako křivka). Pro správné zatížení konstrukce by měla být jeřábová dráha modelována
rovnoběžně s lineárním prvkem (na nosníku jeřábové dráhy). Vzhledem k tomu, že generované síly mohou být
orientovány nejen svisle, ale také podél/kolmo k dráze, používá se k definici směru sil lokální osový systém
prvku, na kterém je dráha zadaná.

Definice jeřábu
Jeřábdo objektu se ukládá informace o geometrii jeřábu a kolových tlacích. Tato zatížení je možná definovat
manuálně, nebo automaticky. Automatická generace zatížení se provádí na zákaldě evropských nebo
amerických/kanadských norem.
Zadání nového jeřábu je možné provést pomocí ikony z pásu karet nebo přes kontšxtové menu (pravé tlačítko
na myši) na předem definovanou jeřábovou dráhu

Objekt jeřáb má několik parametrů rozdělených do dvou hlavních částí:



Základní údaje - obsahují geometrická data jeřábu, včetně počtu kol, roztečí kol a vzdálenosti mezi
poslední nápravou jeřábu od konce jeřábu.
Zatížení - obsahuje informace pro definici kolových tlaků; v závislosti na zvolené metodě zadání
zatížení mohou být přímo zadány hodnoty zatížení, nebo různé typy parametrů jeřábu.

Nejdůležitějšími vlastnostmi skupiny Zatížení jsou první a poslední parametr.První z nich, Metoda zadání se
používá k výběru metody definice zatížení.Poslední, Hodnoty kolových tlaků, otevře dialogové okno s
konečnými hodnotami kolových tlaků.
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Ilustrace sady sil definovaných pro mostový jeřáb se 2 nápravami

Je možné použít 4 nezávislé metody definice zatížení:
 Přímé zadání
 Zatížení jeřábem podle EN 1991-3
 Parametry jeřábu podle EN 1991-3
 Parametry jeřábu podle ASCE / NBCC
V závislosti na zvolené metodě bude k dispozici vždy jiná sada editovatelných parametrů a také počet
zgenerovaných skupin zatížení.


Přímé zadání

Jedná se o nejjednodušší metodu, kdy se jednotlivé kolové tlaky definují pro každé kolo manuálně.
Jediným editovatelným parametrem je poslední parametr, který otevře dialogové okno pro zadání
hodnot pro oba nosníky jeřábové dráhy samostatně. V případě jeřábů definovaných na monorail dráze
se jedná o jedinou povolenou metodu a v tomto případě se údaje zadávají pouze pro jeden nosník
jeřábové dráhy.

Manuálně zadané svislé a podélné vodorovné síly pro 2 kola jeřábu na monorail dráze



Zatížení jeřábem podle EN 1991-3

Druhá metoda je jen trochu složitější a používá se pro automatickou definici kolových tlaků na základě
zadaných zatížení jeřábu podle pravidel EN 1991-3. Je-li použita tato metoda, zadávají se hlavní data
pomocí okna Síly od jeřábu (EN 1991-3), kde jsou síly zadány manuálně pro každé kolo.

Definice kolového tlaku z jednotlivých složek zatížení uvažovaného podle normy EN 1991-3
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Na rozdíl od metody Přímého zadání však zadané hodnoty nejsou konečné síly, ale vstupní údaje pro
jejich výpočet, včetně údajů pro:




Svislá zatížení: Vlastní hmotnost jeřábu (Qc) a kladkostrhostroje (Qh)
Podélná zatížení: Brzdné síly jeřábu (HL)
Příčné síly: Brzdné síly jeřábu (HT) a kladkostroje (HT3) a příčení jeřábu (Hs)

Tyto vstupní údaje jsou přenásobeny dynamickými součiniteli a jsou z nich vypočítány konečné kolové
tlaky. Na rozdíl od metody Přímého zadání není výsledkem jedna sada zatížení, ale několik skupin sad
zatížení: Skupiny zatížení MSÚ 1 až 6, podle tabulky 2.2 EN 1991-3.

Konečné hodnoty sil lze zobrazit v okně Hodnoty kolových tlaků.

Skupiny kolových tlaků vypočtené podle. EN 1991-3

Během následné generace zatěžocích stavů jsou síly v každém kroku definovány samostatně pro
každou skupinu, takže pro jeřáb dostaneme 6 samostatných sad pohyblivých zatížení. V případě
potřeby může uživatel některé ze skupin deaktivovat v okně Hodnoty kolových tlaků, s těmito silami pak
při generování zatížení nebude uvažováno.


Parametry jeřábu podle EN 1991-3

Třetí metoda stanovení zatížení se používá pro automatické definování kolových tlaků na základě
zadaných parametrů jeřábu pomocí pravidel normy EN 1991-3. Hlavní rozdíl ve srovnání s předchozí
metodou spočívá v tom, že hodnoty jednotlivé kolové tlaky nejsou zadávány, ale zadávají se pouze
parametry jeřábu. Kromě dynamických součinitelů jsou existují ještě další dvě kategorie požadovaných
údajů pro zadání jeřábu:
 parametry zatížení, včetně vlastní hmotnosti mostového jeřábu, vlastní hmotnosti kaldkostroje
a nosnost jeřábu (maximální zdvihané břemeno)
 geometrické parametry a parametry spojené s příslušnou normou (EN 1993-1), včetně
rozpětí jeřábu, minimální vzdálenosti kladkostroje od nosníku jeřábové dráhy, informací o tom,
která kola jsou poháněna atd.
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Na základě zadaných údajů se automaticky vypočítají složky zatížení a přenásobené dynamickými
součiniteli se zkombinují pro určení konečných kolových tlaků. Výstup je stejný jako u předchozí metody
– šest skupin sad zatížení (skupiny MSÚ 1 až 6). Konečné hodnoty sil lze zobrazit v okně Hodnoty
kolových tlaků.


Parametry jeřábu podle ACE/NBCC

Čtvrtá metoda je podobná předchozí, takže nejsou zadávány síly pro jednotlivá kola, ale zatížení jsou
spočtena automaticky na základě zadaných parametrů jeřábu. Tentokrát je však metoda automatického
generování zatížení založena na obecné metodě používaná v normách USA/CAN (zejména ASCE). Je
však důležité zmínit, že zatímco některá data (například součinitel vlivu svislosti) jsou specifická pro
ASCE, pravidla generování zatížení jsou obecná a jsou v podstatě nezávislá na jakékoli normě.

Svislé síly jsou definovány jednou ze dvou metod:
12
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Výpočtem – v tomto případě, podobně jako u metody podle EN, definujeme vlastní hmotnost
jeřábu a kladkostroje, stejně jako hodnoty nosnosti jeřábu. Je rovněž možné zadat maximální
hodnotu kolového tlaku poskytnutou dodavatelem jeřábu a rozhodnout, zda se použije tato
nebo vypočtená hodnota.
Přímé zadání – v tomto případě jsou definovány čtyři hodnoty zatížení: maximální kolový tlak
zatíženého jeřábu na kolo a doprovodnou hodnotu zatížení na druhý nosník jeřábové dráhy,
minimální kolový tlak nezatíženého jeřábu na kolo doprovodnou hodnotu zatížení na druhý
nosník jeřábové dráhy. Tyto hodnoty jsou přímo definovány na kolech.

Vodorovné síly se vypočítají přenásobením svislé síly procentuálním součinitelem, který se zadává
odděleně pro podélné a příčné síly. Uživatel může zvolit, která ze svislých sil bude k tomuto výpočtu
použita: maximální kolový tlak, síla zatážení jeřábu (maximální únosnost kladkostroje) samostatně nebo
v kombinaci s vlastní tíhou kladkostroje nebo jeřábu.
Na základě zadaných dat se určí konečné hodnoty kolových tlaků a a hodnoty lze zobrazit v okně
Hodnoty kolových tlaků.

Skupiny kolových tlaků vypočtené podle obecné metody

Podobně jako u metod podle EN není výsledkem jedna sada zatížení, ale tři skupiny sad zatížení:
 Zatížený jeřáb, kdy je uvažováno s maximálními kolovými tlaky při maximálním zatížení jeřábu,
bez dynamického součinitele
 Zatížený jeřáb(s dynamickým součinitelem), kdy je uvažováno s maximálními kolovými tlaky při
maximálním zatížení jeřábu s dynamickým součinitelem.
 Nezatížený jeřáb, kdy kolové tlaky jsou uvažovány pro nezatížený jeřáb.

Definice rodiny zatěžovacích stavů
Po definování trasy a kolových tlaků jeřábu je dalším krokem příprava rodiny zatěžovacích stavů.

Na seznamu vlastností rodiny zatěžovacích stavů jeřábu je k dipozici tlačítko pro otevření dialogového okna
nastavení zatížení jeřábu.
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Hlavním nastavením je rozsah pohybu jeřábu (ve výchozím nastavení je uvažována celá délka dráhy) a délka
kroku a tím i počet kroků.

Definice parametrů pohybu jeřábu pro rodinu zatěžovacích stavů zatížení jeřábu

Generace zatížení od jeřábu
Generace zatížení od jeřábu se provádí automaticky po spuštění příkazu "Generovat", pravé tlačítko na myši
nad rodinou zatěžovacích stavů Zatížení jeřábu. Po spuštění je generována sada zatěžovací stavů(simulace
pohybu jeřábu po dráze), samostatně pro každý jeřáb a každou polohu (krok) jeřábu.Jsou v nich obsaženy
všechny síly od kol v daných pozicích

Průběh generace a výsledné síly v zatěžovacích stavech pro každou polohu kol

Spolu s generováním zatěžovací stavů jsou také generovány sady obálek zatěžovacích stavů ze všech poloh
zatížení.

Konečné kombinace zatížení jsou definovány jako kombinace typických zatěžovacích stavů (stálé, užitné, vítr...)
a obálek zatížení od jeřábu.
14
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Ačkoli všechny výše uvedené kroky se provádí automaticky při generování zatížení jeřábů, definici konečných
kombinací zatížení zadává uživatel sám. Tento typ kombinací je možné generovat i automaticky (pomocí
maticového generátoru).

Několik jeřábů
V modelu je možné definovat více jeřábů pracujících současně – buď na stejné dráze, nebo na více drahách.

Definice parametrů pohybu dvou jeřábů na stejné dráze

V případě dvou jeřábů na stejné dráze je možné určit, zda budou jeřáby pracovat na samostatných nebo
překrývajících se rozsazích s ohledem na geometrii jeřábové dráhy a kladkostroje.

Geometrické údaje pro dva jeřáby

V tomto případě obdržíme po generaci sil stejných sad výsledků jako v případě jednoho jeřábu, tj. sadu
zatěžovacích stavů, samostatně pro každou polohu (krok) každého jeřábu, a rovněž obálky zatěžovacích stavů
zatížení od jeřábu. Obálky jsou generovány z automaticky generovaných kombinací všech možných poloh
zatížení od jeřábů. Počet obálek zatížení od jeřábu je konstantní a nezávisí na počtu kombinací zatížení.
Naproti tomu počet vzájemných kombinací poloh jeřábů může být velký a závisí na definovaném počtu kroků.
Konečný počet kombinací poloh více jeřábů pracujících po celé délce jedné dráhy je menší než součet všech
poloh, protože jsou automaticky filtrovány pouze ty, které jsou geometricky možné. Pokud například existují dva
jeřáby, které se pohybují na stejné dráze, pak se s každým krokem prvního jeřábu pracovní rozsah druhého
jeřábu zmenší.
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Jedna z kombinací poloh 2 mostových jeřábů na stejné dráze
Poznámka: Ačkoli v programu nejsou nastavena žádná omezení maximálního počtu jeřábů a počtu definovaných poloh
zatížení od jeřábu (kroků), je nutné při definici zatížení od jeřábu postupovat obezřetně, protože počet možných
kombinací poloh zatížení od jeřábu je roven sumě násobků kroků každého jeřábů. Jejich konečný počet tak
může dosáhnout takových hodnot, kdy již není možné efektivně provádět výpočty.

Výsledky
Statický výpočet a výsledky kombinací se neliší od ostatních typů zatížení a výsledky je možné zobrazit jak pro
každou polohu jeřábu, tak i pro obálky zatížení od jeřábu. Pro jeřáby je k dispozici nový typ grafického výstupu příčinkové čáry.
Příčinkové čáry graficky znázorňuje průběhy výsledku v daném bodě pro všechny po sobě jdoucí polohy jeřábu.
Pro její zobrazení je třeba nejdříve vybrat uzel MKP a pak spustit příkaz z pásu karet.

Po otevření okna je možné nejprve vybrat jeřáb a skupinu sil a následně vybrat typ zobrazovaných výsledků. V
této verzi programu jsou výsledky zatím omezeny na deformace v bodě.
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Propojení v uzlu
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost definice vazby se stupni volnosti na průsečících lineárních prvků




Jednoduchá definice na základě automatické detekce prvků
Možnost definování pevného, volného nebo pružného připojení pro každý stupeň volnosti

Počínaje Advance Design 2022 je k dispozici nový typ vazby: Propojení v uzlu. Vazba je definována na
průsečíku lineárních prvků a umožňuje definovat uvolnění jednotlivých stupňů volnosti vazeb lineárních prvků v
tomto bodě. Tento typ vazby je možné využít pro různé typy propojení a je zvláště užitečný při modelování
nůžkového spojení mezi dvěma lineárními prvky nebo kloubového podepření spojitých vaznic na příčlích rámui.
Generace nové vazby je velmi jednoduché - stačí spustit příkaz z pásu karet na kartě Výpočet nebo Objekty, a
vybrat bod, ve kterém by měla být vytvořena.

Vazba je vytvořena jako nový objekt, který je viditelný v prohlížeči projektu a lze jej posouvat, kopírovat nebo
mazat stejně jako jakýkoli jiný typ vazby.

Ve vlastnostech nového typu vazby můžeme zadat jeho parametry, počínaje souřadnicovým systémem
(globálním nebo lokálním) používaným pro jeho definici. Pokud je zvolen lokální souřadnicového systém,
uvažuje se s lokálním systémem hlavního prvku. Následně je možné pro každý stupeň volnosti vybrat způsob
propojení mezi prvky v daném bodě: pevné, pružné nebo volné.

Kloubová vazba mezi dvěma protínajícími se lineárními prvky
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Ve spodní části je seznam propojených lineárních prvků - vazba je definována mezi prvky z primární skupiny a
prvky ze sekundární skupiny. Pokud je například vazbadefinována v průsečíku dvou spojitých a protínajících se
prvků, bude jeden z nich přiřazen do primární skupiny a druhý do sekundární skupiny - výsledkem bude, že
místo tuhého propojení v průsečíku bude každý stupeň volnosti definován samostatně podle nastavení ve
vlastnostech vazby.

Vlevo - ztužidla propojená novou vazbou (nůžkový kloub) - je zabráněno vzájemným posunům v tomto uzlu, ale není
bráněno natočení (momenty nejsou pořenášeny). Vpravo – ztužidla bez vazby (tuhé připojení).

Velmi dobrou fukčností nového typu vazby je, že může automaticky vyhledat lineární prvky propojené v
definovaném bodě a přiřazovat je jednotlivým skupinám. V případě, že se v daném bodě nachází více prvků, je
možné případně snadno upravit obsah obou skupin. Nový typ vazby je funkční jak na průsečících spojitých
prvků, tak i v místě propojení konců prvků, což umožňuje velkou flexibilitu při modelování.

Vazba mezi dvěma páry protínajících se lineárních prvků

Dalším důležitým aspektem je, že nový typ vazby je definován v deskriptivním modelu, a jsou tak propojovány
jednotlivé prvky a ne uzly sítě MKP. Výrazně se tím usnadní modelování a editace modelu. Například při
kopírování objektu Vazba na novou pozici program automaticky přiřadí lineární prvky, které se nacházejí v této
pozici. Užitečnost této funcionality využijete zejména při modelování vazeb mezi spojitými vaznicemi a příčlemi
rámu, kde je třeba definovat více vazeb.

Vaznice modelované jako jednotlivé prvky, které fungují jako spojitý nosník, kloubově uložený na rámovou příčel.
Navíc bylo modelována i volná vazba pro vyloučení propojení mezi vaznicí a střešním ztužením v první lodi haly.
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Možnost definování super-prvků na deskách
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Umožnění seskupení desek do super-prvku




Snadná editace vlastností skupiny desek
Možnost exportu do modulu RC Slab

Advance Design 2022 umožňuje definovat super-prvek pro desky. Tímto způsobem je možné desky, které jsou
na stejné úrovni a které mají společné obvodové hrany a stejně orientované lokální osové systémy, seskupit do
super-prvku.

Vytvoření super-prvku z 5 navzájem propojených desek

Super-prvek ze skupinu desek lze použít pro návrh a posouzení v novém modulu RC Slab. Zde bude se
skupinou desek uvažováno jako s jedním souvislým prvkem. Super-prvku na deskách je ale možné využít i při
běžné práci v Advance Design. Díky nastavení vlastností super-prvku, je možné automaticky vybrat všechny
prvky v super-prvku najednou. Změna parametrů jednoho z prvků, jako je materiál, tloušťka, nastavení sítě KP
nebo návrhové parametry, se promítnou do vlastností celého superprvku.

Další vylepšení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Značení super-prvků Prohlížeči projektu



Zdokonalená definice kombinací zatížení

Kromě výše uvedených změn bylo implementováno mnoho dalších novinek a zdokonalení týkajících se
modelování konstrukce. Níže naleznete stručný popis vybraných oprav.

Značení super-prvků Prohlížeči projektu
Pro rychlé zozlišení, zda je prvek součástí super-prvku, jsou nyní super-prvky v Prohlížeči projektu označeny
ID, které se skládá ze dvou částí: ID super-prvku a ID prvku oddělené tečkou. Navíc je názvu těchto prvků
přidána příslušná přípona s ID superprvku.
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Zdokonalená definice kombinací zatížení
V dialogovém okně Kombinace bylo v tabulce kombinací provedeno několik drobných úprav pro snazší definici
a kontrolu kombinací. Nyní jsou všechna pole, která neobsahují definici kombinace prázdná a sloupce s číslem
zatěžovacího stavu a odpovídajícím kombinačním součinitelem jsou barevně odlišena.

Další úprava se týká automatické generace kombinací zatížení - v případě generování velkého počtu kombinací
se nyní zobrazuje průběhu generace a je možné přerušit generaci stisknutím klávesy End.

20

Co je nového v Advance Design 2022

Novinky a vylepšení - Výsledky
Seznam hlavních nových voleb a vylepšení souvisejících se zobrazením výsledkůvýpočtu viz níže.

Nové možnosti pro rychlé změny nastavení průběhů sil a deformací
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Rychlejší přístup k nastavení grafických výsledků
Pro snazší práci s výsledky výpočtů MKP a snazšímu přístupu k často používaným příkazům, byla na pás karet
Výsledky přidána dvě nová tlačítka:

Tlačítko Zatěžovací stavy
otevře známé dialogové okno pro filtrování / výběr zatěžovacích stavů a
kombinací, pro které lze zobrazit výsledky (to znamená, jaké zatěžovací stavy jsou k dispozici pro výběr na
pásu karet pro každý typ výsledku).
Tlačítko Obálka
umožňuje rychle zobrazit výsledné obálky kombinací (min, max, min/max) pro vybrané
kombinace.

Obě tyto výše uvedené volby byly již k dispozici v dialogovém okně Konfigurace výsledků, jejich přidání na pás
karet ale výrazně usnadní a urychlí jejich nastavení.

Možnost uložení barevné škály výsledků
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost opětovného použití vlastní legendy barev



Zvýšení maximálního počtu barev legendy barev

Pro snadné použití vlastní legendy barev pro zobrazení výsledků, například v různých projektech nebo u jiných
typů výsledků v rámci projektu, byla přidána možnost uložit aktuální definice barevné škály do souboru. Díky
možnosti načtení tohoto souboru je možné použít stejnou definici opakovaně. Jako příklad můžeme uvést různá
nastavení legendy barev pro procentuální stupně využití konstrukce.
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Možnosti ukládat/načítat legendu barev

Je třeba upozornit na skutečností, že tuto konfiguraci lze použít pro různé typy výsledků pouze v případě, pokud
používají stejné jednotky. Ačkoliv konfiguraci lze uložit pro libovolný typ legendy barev a rozsah hodnot, nemusí
být možné ji znovu použít pro typy legendy barev "Lineární distribuce" nebo "Histogram", pokud je aktuální
rozsah maximálních hodnot menší než uložená konfigurace. V takovém případě přepněte natyp legendy barev
"Lineární distribuce na neohraničeném intervalu", pro který takové omezení neexistuje.

Legenda barev "Lineární distribuce na neohraničeném intervalu"

Kromě výše uvedené bylo dialogovém okně Konfigurace legendy barev přidána další úprava - při prezentaci
grafických výsledků pomocí barev (např.izoregiony, izolinie atd.) je nyní možné nastavit počet barevných zón
místo původních 16 barev až na 50.

Izoregiony při použití legendy barev s 28 barvami
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Vylepšení grafické prezentace výsledků
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Zlepšené zobrazení grafických výsledků na lineárních prvcích



Možnost zobrazit hodnoty zároveň s se zobrazením izoregionů(izolinií) na plošných prvcích

Zobrazení vnitřních sil a výsledku návrhu barevně na 3D tvaru
Od verze Advance Design 2021 je možné zobrazovat deformace konstrukce pomocí barev 3D tvaru. V Advance
Design 2022 je tento typ zobrazení k dispozici i pro další typy výsledků, jako jsou například vnitřní síly MKP
nebo stupně využití konstrukce při posouzení ocelové konstrukce. Tento typ zobrazení je k dispozici výběrem
volby Barvy jako režimu zobrazení v dialogovém okně Nastavení výsledků.

Ohybové momenty na ocelové konstrukci zobrazené v režimu 3D

Volba, zda mají být výsledky zobrazeny novou formou nebo způsobem jako v předešlých verzích, barvami na
osách prvků, závisí na tom, zda je aktivní volba "Zobrazit ve 3D", která je k dispozici ve stejném okně nastavení.

Možnost zobrazení hodnot spolu s izoregiony
Pro grafické zobrazení výsledků plošných prvků (desky/stěny) lze nyní zobrazit hodnoty i při zobrazení výsledků
jako izoregiony. Je tak možné současnou zobrazit výsledky pomocí izoregionů i maximálních hodnot na každém
konečném prvku.

Izoregiony ohybových momentů s hodnotami
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Další vylepšení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Nové sloupce do tabulek výsledků reakcí v modulu RC Wall (Stěna)




Napětí v podporách dostupné na pásu karet
Snadná změna velikost popisu grafických výsledků, pokud nejsou zobrazeny průběhovými
diagramy

Kromě výše uvedeného přináší Advance Design 2022 mnoho dalších drobných vylepšení a oprav souvisejících
se zobrazením výsledků. Níže naleznete stručný popis vybraných oprav.

Nové sloupce do tabulek výsledků reakcí v modulu RC Wall (Stěna)
Pro usnadnění posouzení výsledic sil na stěnách pomocí tabulek dokumentů, byly do těchto tabulek přidány
nové sloupce, kde je zapsaná hodnota vypočítaného odsazení výslednice od horní / dolní (vpravo / vlevo) hrany
prvku.

Napětí v podporách dostupné na pásu karet
V seznamu výsledků MKP, které jsou k dispozici pro podpory na pásu karet Výsledky, je nyní možné vybrat i
napětí. Tato změna umožňuje zobrazit výsledky napětí na ineárních i plošných podporách. Pro simultánní
grafické zobrazení výsledků na obou typech podpor je třeba, aby měly v dialogovém okně Nastavení výsledků
vybraný stejný způsob zobrazení (například Hodnoty).
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Snadná změna velikost popisu grafických výsledků, pokud nejsou zobrazeny průběhovými
diagramy
Posuvník pro změnu velikosti hodnot na diagramech je nyní k dispozici i v případě, že volba Hodnoty na
diagramech není aktivována. Umožňuje snadnou změnu měřítka dalších typů zobrazení výsledků v
postprocesoru (například Hodnota na síti, nebo Hodnota na rastru).
Dále byla pro lepší čitelnost při exportu do dokumentů a na monitorech s vyšším rozlišením zvětšena i velikost
písma popisu obsahu zobrazení.

Upravené dialogové okno s Nastavením výsledků
Vzhled a obsah dialogového okna Nastavení výsledků byly mírně aktualizovány. Jednou z užitečných změn je
zvětšení pole se seznamem dostupných výsledků, je tak snazší zobrazit delší popisy.
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Nové možnosti a zdokonalení – Návrh ocelových konstrukcí
Seznam hlavních nových voleb a zdokonalení návrhu ocelových konstrukcí viz níže.

Návrh a posouzení za studena tvarovaných profilů
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Za studena tvarované ocelové průřezy je nyní možné navrhovat podle EN 1993




Rozsáhlá knihovna průřezů
Podorobná analýza prvků s vlivem 2. řádu a imperfekcí

Advance Design 2022 přináší možnost návrhu a posouzení za studena tvarovaných prvků podle EN1993-1-3.

Ocelové průřezytvarované za studena jsou vyráběny válcováním nebo ohýbáním tenkých ocelových plechů a
tvoří hlavní i sekundární nosné prvky. Ocelové průřezy tvarované za studena mají využití v různých typech
konstrukcí, mimo jiné jako okapové nosníky, stěnové sloupky, podlahové nosníky, rámové nosníky nebo střešní
vaznice.

Typické za studena tvarované průřezy prvků jsou znázorněny na obrázku 1.1 EN1993-1-3:
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Definice průřezu
Průřezy, které je možné navrhovat a posuzovat najdete v Advance Design v knihovně Profily Graitec.
Jsou označeny"za studena tvarované":

Z průřezy dostupné v knihovně Profily Graitec

Je možné definovat i další typy průřezů, jako jsou například průřezy C (s nebo bez okrajového zahnutí).
Pro jejich další identifikaci ve výpočtu je jim třeba přiřadit vlastnost "tvarované za studena".

Uživatelsky definované za studena tvarované C průřezy s okrajovým zahnutím
Poznámka: Pro za studena tvarované průřezy jsou k dispozici dva typy způsobu výroby, válcované za studena a ohýbané
za studena. Jediným rozdílem mezi těmito dvěma typy je jiná metoda stanovení průměrné meze kluzu podle
bodu 3.2.2 EN 1993-1-3.

Za studena tvarované průřezy pak mohou být použity v modelu jako všechny ostatní typy průřezů, například
jako vaznice, sloupky nebo nosníky.

Vaznice definované jako průřezy Sigma za studena tvarované
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Sloupky definované jako za studena tvarovaná C průřezy s okrajovým zahnutím

Trámy definované jako za studena tvarovaná C průřezy s okrajovým zahnutím

Lokální boulení
Během návrhu ocelové konstrukce je v Advance Design nejprve určena třída průřezu:

Pokud je průřez klasifikován jako průřez třídy 4, Advance Design určí efektivní šířky podle postupů v EN1993-15:
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Například pro průřez Sigma níže, není horní příruba(tlačená) při prostém ohybu plně účinná, proto ji nelze plně
započítat:

Efektivní průřezová plocha průřezu Sigma v prostém ohybu
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Distorzní vyboulení
Rovněž je uvažováno s účinky distorzního boulení (vzpěr tlačené okrajové výztuhy) popsané v §5.5 EN1993-13, což obvykle vede k redukci tloušťky okrajové výztuhy:

Efektivní plocha průřezu, která je uvažována ve výpočtu, je výsledkem kombinace lokálního a distorzního
boulení.
Za studena tvarovaný C průřez v prostém tlaku níže:
 Tloušťka černě vybarvených segmentů zůstává pro výpočet rovná původní tloušťce (0,96 mm v tomto
příkladu)
 Na červeně vybarvených segmentech je uvažováno s vlivem lokálního boulení. A jsou uvažovány jako
neúčinné.
 Na modře vybarvených segmentech je uvažováno s vlivem distorzního vyboulení. Jejich účinná tloušťka
je redukována (v tomto příkladu 0,64 mm)

C průřez s okrajovým zahnutím (neredukovaný průřez)

C průřez s okrajovým zahnutím (efektivní průřez v
prostém tlaku)

Nastavení návrhu a posouzení
Většina za studena tvarovaných průřezů je asymetrická a excentricky zatížená. Odpovídajícího návrhu prvku lze
tedy dosáhnout pouze s uvažováním účinků kroucení podle § 6.1.6 EN1993-1-3:
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Sigma průřez excentericky zatížený vzhledem ke středu smyku

V Advance Design jsou účinky kroucení a zkroucení průřezu, stejně jako vliv deformace prvku (účinky 2. řádu)
korektně zohledněny, pokud je aktivována funkce Stabilita (2. řádu):

Dialogové okno Stabilita (2.řádu) nabízí řadu nastavení.
V záložce Pružné podpory v uzlech je možné zadat lokální vazby jako jsou vzpěry nebo zabránění kroucení:
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Vzpěra definovaná jako zabránění posuvu Ty na vaznici ze za studena tvarovaného průřezu

V záložce Liniová pružná podpora je možné zadat průběžnou vazbu na prvku. Takto je například možné zadat
zabránění pootočení při použití trapézového plechu na vaznicích ze za studena tvarovaný vaznic:

Lze zde rovněž definovat smykovou tuhost trapézového plechu:
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V záložce Imperfekce EC3 je možné definovat deformaci jako lokální imperfekci na prvku. Tvar deformace je
založený na 1. vlastním tvaru. Následně je zadaným poměrem k vzpěrné délce vlatního tvaru prvku převeden
na deformaci.

Počáteční imperfekce je závislá na vzpěrné křivce, která je závislá na typu průřezu:

V případě návrhu vaznice, §10.1.4.2 doporučuje použít vzpěrnou křivku b tak, aby byla zohledněna nestabilita
volné příruby:

Poměr pro příslušnou vzpěrnou křivku je pak definován v tabulce 5.1 EN1993-1-1:
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V záložce Poloha zatížení je pak možné definovat polohu zatížení na průřezu, která má vliv na jeho kroucení.

Výsledky návrhu
Po výpočtu je možné výsledky návrhu zobrazit graficky:

MSÚ - Stupeň využití průřezu (únosnost) na vaznici průřezu Sigma

MSP - Průhyb ma vaznici průřezu Sigma

Výsledky návrhu je možné zobrazit rovněž v Posouzení průřezu. V záložce Průhyb je posouzen skutečný
průhyb prvku MSP kombinací s mezní deformací(uživatelsky definovanou):
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Jak je uvedeno v § 7.1 (2) EN1993-1-3, průhyb by měl být posouzen s uvažováním účinného průřezu:

V záložce Únosnost CFD (CFD - za studena tvarované) je možné zobrazit stupně využití v MSÚ kombinacích:

Stupně využití (zjednodušená verze)

Stupně využití (podrobná verze)
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Pokud je stabilita prvků zohledněna počáteční imperfekcí v analýze 2. řádu (využití návrhových parametrů
Stabilita (2. řádu)), je karta Stabilita šedá a nepřístupná.

Vylepšení týkající se obecných připojů
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Automatické generování vícenásobného obecného přípoje na vybraných prvcích



Možnost úpravy obecných přípojů

Automatické generování vícenásobného obecného přípoje na vybraných prvcích
Při definování obecných přípojů na vybraných prvcích (pomocí příkazu z kontextové nabídky (pravé tlačítko
myši) Přípoje/Vytvořit
výběr/Obecný přípoj) jsou nyní přípoje generovány samostatně na každém
uzlu/průsečíku vybraných lineárních prvků. Je zahrnut i výběr bodových podpor, jelikož nyní lze obecné přípoje
generovat i mezi bodovými podporami a lineárními prvky. Tato zdokonalená funkčnost výrazně zvyšuje rychlost
definice obecných přípojů na konstrukci.

Možnost úpravy obecných přípojů
Jednou z novinek týkajících se obecných přípojů je možnost kontroly, na kterých prvcích je přípoj definován, a
rovněž možnost jejich editace. Do seznamu vlastností obecných přípojů byla proto přidána nová vlastnost se
seznamem ID připojených prvků. Předpona čísel v seznamu ID prvků popisuje typ jednotlivých prvků přípoje: LE
pro lineární prvky, RPE pro pevné bodové podpory, EPS pro pružné bodové podpory a TCPS pro bodové
podpory typu tah/tlak.

Pokud chcete editovat aktuálně vybraný přípoj, použijte tlačítko umístěné v řádku s ID čísly, které otevře
dialogové okno umožňující vybrat jeden ze 4 režimů úprav:
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Přidání nového prvku do přípoje
Odebrání prvku z přípoje
Přepsání všech prvků
Nahrazení vybraného prvku (v seznamu vlastností) novým prvkem

Všechny změny se provedou po zavření dialogového okna režimu úprav grafickým výběrem v okně modelu.

Modelování přípoje pomocí smykové desky
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost modelování přípoje pomocí smykové desky
Advance Design 2022 umožňuje definici přípoje pomocí smykové desky. Nové typy přípoje jsou vytvořeny
pomocí čtyř nových příkazů, které lze nalézt na panelu Přípoje na pásu karet Objekty.

Nové příkazy pro vytváření přípoje pomocí smykové desky

Lze je použít k modelování kloubového přípoje pomocí smykové desky v následujících konfiguracích:






Nosník ke stojině nosníku
Dva nosníky ke stojině nosníku
Nosník k přírubě sloupu
Nosník ke stojině sloupu
Dva nosníky ke stojině sloupu

Seznam vlastností kloubového přípoje trámů na stojinu sloupu pomocí smykové desky
Poznámka: Tyto typy přípojů nelze zatím v aktuální verzi pomocí modulu Steel Connection navrhnout.
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Vylepšení exportu zatížení do modulu Ocelové přípoje
Hlavní charakteristiky a výhody:




Možnost načtení uživatelsky definovaných obálek ztěžovacích kombinací do do modulu Advance
Design Steel Connection
Možnost exportu definice kombinací a výsledných hodnot sil z kombinací

Nejnovější verzi Advance Design přináší několik vylepšení souvisejících s načítáním výsledků vnitřních sil do
modulu Steel Connection. Hlavními změnami jsou možnost exportu vnitřních sil z uživatelsky definovaných
obálek zatěžovacích stavů a možnost exportu definice kombinací a výsledných hodnot sil z kombinací
Kromě výše uvedeného byl upraven i způsob exportu vnitřních sil do modulu Steel Connection. Je možné použít
tři postupy v závislosti na vybrané volbě způsobu exportu v dialogovém okně Aplikace na kartě Graitec BIM a v
závisloti na tom, zda byly obálky zatěžovacích kombinací v modelu definovány:
1. Nezaškrtnutá možnost "Vždy převést uživatelsky definované obálky do Návrhových modulů pro
ocelové přípoje".’ V tomto případě jsou vnitřní síly do modulu exportovány v závislosti na nastavení
volby "Export zatížení do Návrhových modulů", tj. buď jako síly z jednotlivých zatěžovacích stavů bez
definice kombinací, nebo s definicí kombinací, nebo jako výsledné vnitřní síly z kombinací. U tohoto
postupu nezáleží na tom, zda jsou v modelu uživatelsky definované obálky.

2. Zaškrtnutá možnost "Vždy převést uživatelsky definované obálky do Návrhových modulů pro ocelové
přípoje", ale v modelu nejsou žádné uživatelsky definované obálky. Síly jsou exportovány stejným
způsobem jako u předešlého postupu, navíc je v modulu Steel Connection nastavena volba "Obálka". V
tomto případě modul Steel Connection automaticky generuje obálky na základě importovaných
zatěžovací stavů.

3. Zaškrtnutá možnost "Vždy převést uživatelsky definované obálky do Návrhových modulů pro ocelové
přípoje", a v modelu jsou uživatelsky definované obálky. V tomto případě se obálky importují do
modulu Steel Connection jako "obálka MSÚ" a neimportují se žádné zatěžovací stavy ani kombinace. V
modulu Steel Connection tak není třeba generovat kombinace zatížení.
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Uživatelsky definované obálky pro ocelové přípoje

Další typy stupňů využití pro Únosnost
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Větší kontrola nad pevnostní analýzou díky podrobnějším výsledkům
Ve verzi Advance Design 2022 pokračujeme s rozšiřováním dostupnosti dalších podrobnějších výsledků
analýzy ocelovýcj konstrukcí. Pokud je použit tento typ přípoje, je v seznamu grafické reprezentace výsledků
přidáno několik dalších typů posouzení pro pevnostní analýzu na základě kombinovaných sad sil.

Poznámka: Stejně jako u dalších grafických výsledků, nemusí být tyto výsledky dostupné pro všechny posudky. Dostupnost
výsledků pro daný typ posudku je závislý na mnoha faktorů, včetně typu průřezu, použitých parametrů, způsobu
návrhu a použité návrhové normy.
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Přenos dat pro stanovení rotační tuhosti ocelového přípoje do Advance Design Steel
Connection
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Výpočet rotační tuhosti ocelového přípoje na základě dat z 3D modelu
V nejnovější verzi Advance Design jsou do modulu Steel Connection exportována další data, která umožňují
stanovit rotační tuhost přípoje: délky připojených prvků a typy ztužení prvků. Obě hodnoty jsou automaticky
přeneseny z modelu Advance Design, takže je uživatel nemusí během analýzy přípoj zadávat dodatečně.
Délky připojených prvků jsou převzaty z vlastností přípoje. V závislosti na typu přípoje může být k dispozici
délka jednoho nebo dvou připojených nosníků. Uživatel může buď použít automaticky vypočtenou délku prvku,
promítnutou délku prvku nebo hodnotu zadat.

Data o zatížení prvku jsou přebrána z vlastností prutových ocelových prvků. Z tohoto důvodu bylo zjednodušeno
zadání vstupních dat ztužení. Místo předchozího globálního nastavení (v dialogovém okně Předpoklady výpočtu
- ocelové konstrukce) a nastavení v dialogovém okně Vzpěrná délka, je nyní nastavení vzpěru v obou směrech
možné přímo z vlastností ocelového prvku ve skupině vlastností Vzpěr.

Program automaticky vybere požadované hodnoty (například pro kterou lokální osu data ztužení načítat) v
závislosti na typu přípoje.
Přenos dat pro stanovení rotační tuhosti je možný i pro skupinu přípojů. Z tohoto důvodu byl způsob vytváření
skupin drobně upraven - v jedné skupině jsou pro všechny přípoje nastaveny stejné parametry (délky a
parametry ztužení) jako u hlavního přípoje (první přípoj vložený do skupiny).

Další vylepšení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost zobrazení součinitele kritického zatížení při použití výpočtu Stabilita(2. řádu)





Zpřesnění výpočtu klopení podle metody 2 (příloha B EN 1993-1-1)
Sjednocení jednotek pro stupně využití
Nové typy vazeb v dialogovém okně Stabilita (2. řádu)

Kromě výše uvedeného bylo implementováno mnoho dalších drobných vylepšení a oprav, které se týkají návrhu
a posouzení ocelových konstrukcí. Níže naleznete stručný popis vybraných oprav.

40

Co je nového v Advance Design 2022
Možnost zobrazení součinitele kritického zatížení
Ve výsledcích dostupných pro analýzu stability pomocí volby Stabilita (2. řádu) je nyní i součinitel kritického
zatížení ácr.

Zpřesnění výpočtu klopení podle metody 2 (příloha B EN 1993-1-1)
Do výpočtu klopení podle EN 1993-1-1 bylo v postupech výpočtu součinitelů momentu Cmy/Cmz/CmLT
implementováno několik zdokonalení a úprav podle tabulky B.3 přílohy B. Tyto součinitele se používají ke
stanovení interakčních součinitelů pomocí metody 2 (používané některými národními přílohami, včetně Polska a
České republiky). Změny zahrnují způsob interpretace průběhu ohybového momentu a uvažování vlastního
tvaru pro klopení prvku. Pro poslední uvedený bod jsou informace, zda se jedná o prvek v daném směru
ztužený(vázaný), nebo neztužený(volný), načteny nyní přímo z vlastností ocelového prvku ze skupiny vlastností
Vzpěr.

Sjednocení jednotek pro stupně využití
Jednotky používané pro zobrazení hodnot stupně využití pro posouzení prvků ocelových konstrukcí jsou nyní
sjednoceny. Nyní jsou všechny hodnoty stupně využití zobrazeny pomocí %.

Nové typy vazeb v dialogovém okně Stabilita (2. řádu)
V dialogovém okně Stabilita (2. řádu) byly do výběrového seznamu stavů stupňů volnosti na koncích prvku
přidány dvě nové možnosti způsobu uvolnění "Zabránění uvolnění Ty+Rx" a "Zabránění uvolnění Ty". Tato
možnost je užitečná zejména pro rychlou definici vzpěr pro omezení průhybu vaznic (kdy je obvykle zabráněno
posunu ve směru lokální osy Y a pootočení okolo lokální osy X).
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Přenos sil z přípoje dvou nosníků přeplátováním do modulu Steel Connection
Při přenosu vnitřních sil z přípoje dvou nosníků přeplátováním do modulu Steel Connection jsou nyní síly
exportovány 2 nezávislé síly na obou koncích nosníků. Důležité zejména pro případy, kdy si tyto síly nejsou
rovné.

Přípoj dvou nosníků přeplátováním v modulu Steel Connection s importem vnitřních sil ze dvou nosníků
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Novinky a vylepšení – Návrh a posoužení ŽB
Níže naleznete seznam hlavních novinek a zdokonalení týkajících se navrhu a posouzení železobetonových
konstrukcí.

Nový modul RC Slab (Železobetonová deska) pro Advance Design
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Možnost výpočtu teoretické výztuže součtovou metodou pruhů




Možnost generace skutečné výztuže desek
Možnost generace výkresů výztuže

Od verze Advance Design 2022 je možné pro železobetonové desky použít nový modul RC Slab přímo v
prostředí Advance Design. Hlavními rysy první verze modulu je možnost stanovení teoerické výztuže součtovou
metodou, generace skutečné výztuže na základě teoretické výztuže a generace dokumentace včetně výkresů
výztuže.

Postupy návrhu
V aktuální verzi software je s modulem RC Slab v prostředí ADvance Design použít dva postupy:


Postup 1 - Generace skutečné výztuže na základě teoretické výztuže stanovené v Advance Design.
Při tomto postupu je po definici návrhového modelu a výpočtu MKP, teoretická výztuž v desce určena
podle metod použitých přímo Advance Design. Následně se geometrické údaje desky spolu s
informacemi o plochách teoretické výztuže přenesou do RC Slab. Dalším krokem je určení skutečné
výztuže (řada vázané výztuže a/nebo KARI sítě) a generace výkresové dokumentace.

Modelování

Výsledky MKP

Teoretická
výztuž

Skutečná výztuž

Výkresy
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Postup 2 - Generace teoretické a skutečné výztuže pomocí součtové metody na základě výsledků
MKP
Při tomto postupu jsou po definici návrhového modelu a výpočtu MKP přeneseny geometrické údaje
desky spolu s informacemi o výsledcích MKP do RC Slab. Následně se v modulu RC Slab vypočte
teoretická výztuž součtovou metodou. Další kroky jsou stejné jako v předchozím postupu, včetně
generace skutečné výztuže a výkresové dokumentace.

Modelování

Výsledky MKP

Teoretická
výztuž

Skutečná výztuž

Výkresy

Výběr postupu (ve skutečnosti způsob nastavení výztuže) může uživateli volit a lze jej změnit v Nastavení
výztuže modulu RC Slab.. V případě, že teoretická výztuž nebyla již v Advance Design předem vypočtena,
umožňuje pouze postup 2 vypočítat výztuž na základě vnitřních sil.

Geometrický model
Proces přenosu dat do modulu RC Slab je stejný jako u ostatních modulů, jako jsou RC Column a RC Beam. V
případě, že jsou desky pro výpočet MKP modelovány jako řada samostatných prvků, které jsou navzájem na
hranách spojeny a jsou v jedné úrovni, mohou být uvažovány jako jedna desku, pokud z nich byl vytvořen
super-prvek.
Po přenosu desky do modulu RC Slab, je geometrie desky a nosný systém nosníků, sloupů a stěn stejný jako
ve 3D modelu v Advance Design. V případě, že je analytický model pro výpočet MKP v důsledku zjednodušení
mírně odlišný od skutečné geometrie, RC Slab umožňuje několik způsobů úpravy geometrického modelu.

Geometrická údaje importované desky

Spolu s geometrií je do RC Slab přenesena celá sada informací, včetně vnitřních sil, parametrů materiálu a
parametrů výztuže. Všechna tato data lze zobrazit a většinu z nich lze upravovat.

44

Co je nového v Advance Design 2022

Generace výztuže (postup 1)
V případě, že byla importována plocha teoretické výztuže, lze okamžitě začít generovat skutečnou výztuž. V
tomto případě musí být metoda generování výztuže nastavena na "Na základě MKP".

Program nabízí dvě metody generace výztuže - automatickou nebo ruční.
Automatickou metodou jsou oblasti výztuže a jejich parametry vybrány automaticky podle předdefinovaného
nastavení. Mezi tato nastavení patří mimo jiné možnost výběru typu výztuže (vázaná výztuž nebo KARI síť),
počet a parametry vrstev výztuže, stejně jako i rozsah dostupných průměrů výztuže a rozteče prutů výztuže a
parametrů kotvení výztuže.
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Automatická definice oblastí

Ruční metodou uživatel graficky zadá polohu oblastí výztuže a jejich parametry samostatně pro horní a dolní
výztuž. Při vytváření oblastí je možné v modulu dynamicky zobrazovat rozdíl mezi požadovanou plochou
výztuže a plochou výztuže definovanou zadánou oblastí výztuže, a tím celý proces usnadnit.

Ruční definice oblastí

Je důležité připomenout, že obě metody je možné kombinovat - například automaticky definovat jednotné
vyztužení vázanou výztuží po celém povrchu až do určitého procenta požadované plochy výztuže, a v
oblastech, kde je potřeba větší plocha výztuže, lze ručně definovat vlastní lokální oblasti.
Uživatel má také plnou kontrolu nad generovanými oblastmii a může editovat její parametry (jako jsou použité
průměry, rozteč výztuže, krajní odsazení) a rozsah.

Součtová metoda (postup 2)
Součtová metoda se používá k určení teoretické výztuže na základě vnitřních sil. Jedná se o vícestupňovou
metodu, která se v prvním kroku skládá z teoretického rozdělení desky na několik pruhů. Následně jsou pro
každý pruh samostatně integrovány vnitřní síly, z nichž získáme výsledné vnitřní síly na šířku pruhu v jeho ose.
Na základě těchto vnitřních sil pruhu je stanovena teoretická výztuž pro každý pruh a následně navržena
skutečná výztuž.
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Výsledky MKP zobrazené jako izoregiony

Integrované vnitřní síly MKP podél pruhu

Součtovou metodu lze aplikovat na libovolnou geometrii desky, je ale zvláště vhodná pro pravidelné uspořádání
podpor a pravidelnou geometrii desky. V takovémto případě je místo ruční definice pruhů možné použít
automatický generátor pruhů, který generuje podporové pruhy a mezipodporové pruhy automaticky v obou
směrech jedním stisknutím tlačítka.
Po proběhnutí návrhu výztuže je možné pro zobrazení výsledků na jednotlivých pruzích použít různé způsoby
včetně průběhových diagramů ve 2D a 3D pohledech.

3D pohled s průběhovými diagramy teoretické a skutečné plochy výztuže na pruzích
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Při návrhu teoretické výztuže je výztuž rozdělena do oblastí podle předem zvoleného nastavení. Nastavení
oblastí a výztuže jsou stejná jako v prvním postupu a uživatel má rovněž plnou kontrolu nad generovanými
oblsatmi a jejich parametry.

Edice parametrů oblasti výztuže

Automaticky generovaná horní výztuž

Dokumenty a výkresy
Nezávisle na zvoleném postupu je po návrhu skutečné výztuže možné generovat dokumentaci včetně výkresů.
Ve výchozím nastavení jsou výkresy generovány jako pohled shora pro horní a dolní výztuž, ale je také možné
generovat výkres s oběma povrchy výztuže současně. Je také možné nastavit řadu dalších parametrů, jako je
počet prvků, typy popisů, měřítko a další.
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Stejně jako u ostatních modulů pro železobetonové konstrukce lze výkresy částečně editovat (například
posunutím popisů, přidáním kótovacích čar, změnou měřítka a polohy pohledů), doplnit o výkazy výztuže nebo
KARI sítí a ukládat výkresy ve formátu DWG.
V případě vyztužení KARI sítěmi je možné vytvořit samostatný výkaz sítí, včetně informací o stříhu sítí.

Rovněž je možné generovat statické posudky pro desky se základními informacemi o rozměrech, materiálech,
parametrech výztuže a tabulkami s informacemi o použité výztuži.
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Statický posudek pro desku (metoda MKP)

Pokud je použita součtová metoda, posudek navíc obsahuje popis a zobrazení definovaných pruhů. Je však i
možné generovat samostatné podrobné posudky pro jednotlivé pruhy.

Statický posudek pro desku (součtová metoda)

Možnost řešení super-prvku v modulu RC Beam
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Návrh spojitého nosníku o více polích modelovaných jako skupina jednopolových nosníků
Od verze 2022 je v Advance Design možné spojitý železobetonový nosník modelovaný jako super-prvek
složený z jednotlivých prvků řešit v modulu RC Beam (ŽB Nosník). Nejprve je nutné vytvořit super-prvek
složený z jednotlivých jednopolových nosníků.

Spojitý nosník z jednotlivých jednopolových nosníků modelovaný jako super-prvek.

Tento postup přináší mnoho výhod, včetně možnosti pracovat se super-prvkem jako se spojitým nosníkem ,
který však může mít v jednotlivých polích různé parametry (například výšku průřezu).
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Spojitý nosník zpracovaný a navržený v modulu RC Beam (ŽB Nosník)

Zdokonalení přenosu zatížení do Návrhových modulů
Hlavní vlastnosti a výhody:
 Přenos hodnot z kombinací zatížení



Přenos hodnot z nelineárních zatěžovacích stavů

Pro zdokonalení přenosu zatížením z modelu Advance Design do návrhových modulů byl do seznamu
vybíratelných možností (dostupný z dialogového okna Možnosti Aplikace na kartě Graitec BIM) implementována
nová možnost výběru:


+ Kombinční hodnoty diagramů zatížení/výslednic.

Tato možnost doplňuje stávající možnosti způsobu exportu a využívá se pro další přenos hodnot vnitřních síl z
kombinací a zatěžovacích stavů nelineární analýzy.
Je tak možné zvolit jeden ze tří základních postupů:






V prvním případě to znamená  definované zatěžovací stavy se přenášejí společně s výsledky
analýzy pro každý zatěžovací stav zvlášť. Podle tohoto postupuvjsou kombinace generovány v
návrhových modulech.
V druhém případě pak  definice zatěžovací stavů se přenáší společně s výsledky analýzy pro každý
zatěžovací stav jednotlivě spolu se seznamem kombinací zatížení. Tento postup je vhodný v případě,
že uživatel definoval vlastní sadu kombinací v modelu Advance Design a chce, aby všechny návrhy a
posuzení v návrhových modulech byly provedeny na stejné sadě kombinací.
V třetím (novém) případě to znamená  definice zatěžovacích stavů se přenesou spolu se seznamem
kombinací zatížení a s výsledky analýzy pro každou kombinaci zatížení nebo/a pro každý nelineární
zatěžovací stav.

Tento nový postup je vhodný v případě, že uživatel chce provádět návrhové výpočty na základě výsledků
nelineární analýzy, kdy nelze použít pravidlo superpozice pro kombinace výsledků z jednotlivých zatěžovacích
stavů. Výsledkem je přenos hodnot vnitřních sil z jednotlivých kombinací do návrhovém modulu. V případě, že
nelineární analýza byla provedena pouze pro některé kombinace zatížení, je možné na kartě Kombinace/Návrh
v dialogovém okně Zatížení a kombinace rozlišit, které kombinace jsou určeny pro nelineární analýzu.
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Další vylepšení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Podrobnější posouzení ŽB sloupů s výztužmi zadanou uživatelsky



Rychlejší znovuotevření návrhových modulů

Kromě výše uvedených změn bylo implementováno mnoho dalších novinek a zdokonalení týkajících se návrhu
železobetonových kosntrukcí. Níže naleznete stručný popis vybraných oprav.

Podrobnější posouzení ŽB sloupů s výztužmi zadanou uživatelsky
Nový postup se používá, pokud je v modulu RC Column zadaná skutečná výztuž (aktivací možnosti Zadaná
hodnota dostupné v dialogovém okně Výztuž). Při aktivované volbě Podrobná definice výztuže pro sloupy a
nosníky (k dispozici na kartě Sekvence výpočtu v dialogovém okně Předpoklady výpočtu ŽB). V tomto případě
se při výpočtech použije posouzení podle postupu, kdy je účinná výška vypočítána na základě polohy zadané
skutečné výztuže a momenty 2. řádu jsou spočtené s uvažováním skutečné tuhosti. Díky tomu je možné získat
přesnější posouzení průřezu pomocí interakčních diagramů.

Rychlejší znovuotevření návrhových modulů
Pro zvýšení komfortu práce při navrhování prvků pomocí modulů je po prvním spuštění modulu (což vždy trvá
několik sekund) každé další použití modulu pro další prvky velmi rychlé, jelikož moduly jsou udržovány otevřené
v mezipaměti. Každé znovuspuštění výpočtu MKP mezipaměť za účelem zvýšení výkonu výpočtu uvolní.

Hlavní vylepšení Návrhových modulů pro železobetonové konstrukce
V nejnovější verzi Advance Design bylo do modulů pro železobeton zavedeno velké množství novinek a
vylepšení. Podrobné informace o změnách naleznete v samostatném dokumentu týkajícím se pouze novinek v
modulech Advance Design 2022. Níže naleznete pouze stručné informace o vybraných hlavních změnách.
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Snadné posouzení pomocí príkazu Obnovit výztuž







Další sjednocení jednotlivých dialogových oken
Snadná konfigurace a definice vícenásobných třmínků ŽB nosnících
Snadná konfigurace a definice třmínků v ŽB sloupech
Zdokonalená optimalizace rozměrů základů
Výkazy KARI sítí

Obnovit výztuž
Na pás karet ve skupině příkazů Výpočet byl přidán nový příkaz Obnovit výztuž. Tímto příkazem se významně
usnadní proces přeposouzení prvku se stávající výztuží, a to rychlým obnovením již dříve generované výztuže.
Je tak možné například přeposoudit únosnost stávajícího železobetonového nosníku s definovanou výztuží na
nové zatížení. V prvním kroku je možné zadat nosník a vygenerovat výztuž výpočtem a/nebo ručně výztuž
upravit. Následně je možné upravit zatížení, čímž se data stanou enaktuálními a výztuž bude automaticky
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odstraněna. V dalším kroku je možné použít nový příkaz Obnovit výztuž, čímž se obnoví dříve generovaná
výztuž a je možné zahájit přeposouzení prvku pomocí příkazu Posoudit.

Další sjednocení jednotlivých dialogových oken
Řada různých dialogových oken prošla úpravou, aby bylo dosaženo jednotného vzhledu, velikosti, rozložení a
způsobu zadávání dat. Díky menu na levé straně dialogového okna a jeho stromové struktuře má uživatel
možnost rychlého přístupu k daným volbám a nastavením. Mezi takto vylepšená dialogová okna patří:
Nastavení výztuže nosníku, Nastavení zobrazení, Nastavení zprávy, Nastavení rozkreslení výztuže nebo
Nastavení projektu. Změny také zahrnují sloučení některých parametrů do jednotlivých oken - například
Omezení počtu prutů je nyní součástí okna Nastavení výztuže nosníku, zatímco Nastavení viditelnosti, barev a
popisů bylo sloučeno do Nastavení zobrazení.

U okna Nastavení projektu došlo k rozdělení parametrů nastavení samostatně pro Data prvku, Data projektu a
Uživatelskí data, což výrazně usnadní korektní generování dokumentace.

Snadná konfigurace a definice vícenásobných třmínků ŽB nosnících
V nejnovější verzi programu byl změněn způsob nastavení a zejména editace smykové výztuže z
vícenásobných třmínků tak, aby nastavení bylo jednoduché a jasné.
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Snadná konfigurace a definice třmínků v ŽB sloupech
Editační okno smykové výztuže sloupu bylo významně upraveno, úprava a definice výztuže je tak snazší. Díky
předdefinovaným nastavením a tabulce je zadání a editace výztuže mnohem jednodušší a intuitivní.

Zdokonalená optimalizace rozměrů základů
V parametrech rozměrů základové patky byla provedena řada nových úprav pro snazší optimalizaci rozměrů na
zákaldě definovaných nastavení. Kromě jiného je nyní možné ovládat výšku a rozměry patky pomocí nastavení
maximálních hodnot.
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Výkazy KARI sítí
V modulu pro železobetonové stěny RC Wall i v novém modulu pro železobetonové desky RC Slab je nyní
možné generovat výkazy KARI sítí.
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Novinky a vylepšení - Různé
Níže naleznete seznam hlavních novinek a zdokonalení týkajících se dalších různých oblastí.

Snadná úprava stylu zobrazení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Rychlá a snadná změna stylu zobrazení
Do horního rohu grafické oblasti byla pro usnadnění práce přidána volba stylu zobrazení. Lze tak velmi rychle
měnit aktuální styl zobrazení.Výběrem ze seznamu je možné rychle změnit styl zobrazení na jeden z
předdefinovaný stylů, například zobrazení s čísly prutů výztuže, rendrované zobrazení, zobrazení se zatížením
nebo jiné. Vzhledem k tomu, že se jedná o styly zobrazení, které jsou definovány v okně Nastavení zobrazení,
lze seznam výchozích stylů volně rozšířit o vlastní styly.

Rychlá úprava velikosti písma
Hlavní charakteristiky a výhody:



Rychlejší změna velikosti písma pro popisy a velikosti symbolů díky novým klávesovým zkratkám a
posuvníku na pásech karet

Do Advance Design 2022 byly doplněny nové klávesové zkratky, které usnadňují a zrychlují změnu velikosti
symbolů a velikosti textů popisu. Nové klávesové zkratky odpovídají možnostem v okně Nastavení zobrazení.
Stisknutím klávesy Page Up je možné zvětšit velikost textu. Klávesou Page Down naopak zmenšit. Podobně
stisknutím klávesy + se zvětší velikost symbolů a stisknutím klávesy - se jejich velikost naopak zmenší.
Poznámka: Umístění a názvy těchto kláves se mohou mírně lišit v závislosti na modelu klávesnice.
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Do pásu karet Výchozí a Výsledky přidán nový posuvník Velikost textu. Stejně jako klávesy Page Up a Page
Down umožňuje rychle změnit velikost popisů.

Zdokonalená synchronizace pomocí komponenty BIM Common
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Lepší možnost ovládání synchronizace pomocí nového výkonného a uživatelsky přívětivého dialogu




Snazší možnost ovládání importu sil do aplikace Autodesk Revit
Možnost použití synchronizace v Autodesk Advance Steel

Dialogové okno používané pro synchronizaci dat ve formátu Graitec GTCX bylo zcela změněno. Díky tomu je
proces synchronizace modelů mnohem jednodušší a rychlejší. Díky novým volbám má uživatel větší možnost
ovládání synchronizovaných dat.
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Mezi mnoha dalšími zdokonaleními a novými funkcemi můžeme zmínit schopnost snadné filtrace dat, snadnou
konfigurace tabulky, přehlednější prezentaci stavu a změn a stromovou datovou strukturu. Navíc je možné
vybrat rozsah výsledků importovaných do aplikace Autodesk Revit.
Vzhledem k tomu, že okno a proces synchronizace jsou běžnými součástmi programů Graitec, jsou všechna
tato vylepšení k dispozici ve všech softwarech, které používají BIM Connect: Advance Design, Revit. Od
nejnovější verze PowerPack pro Advance Steel je synchronizace k dispozici také pro modely Advance Steel,
což výrazně rozšiřuje možnosti spolupráce a výměny modelů mezi Advance Design a Advance Steel.

Nové dialogové okno synchronizace

Další vylepšení
Hlavní charakteristiky a výhody:
 Aktualizace sněhových a větrových map pro Českou republiku




Aktualizovaný seznam zemin
Drobná vylepšení pásu karet

Kromě výše uvedeného bylo implementováno mnoho dalších drobných vylepšení a oprav. Níže naleznete
stručný popis vybraných oprav.

Aktualizace sněhových a větrových map pro Českou republiku
Sněhové a větrové mapy pro Českou republiku používané pro výběr klimatických zón při generaci zatížení
větrem a sněhem byly aktualizovány a obsahují nyní i obrysy a názvy oblastí, což výběr zóny výrazně
usnadňuje.
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Aktualizovaný seznam zemin
Seznam zemin dostupných v okně "Použité zeminy" byl sjednocen s výchozí databází zemin, která je k
dispozici v modulu pro železobetonové základy RC Footing. Změny se týkají především názvů výchozích zemin
a drobných změn jejich hodnot modulu pružnosti.

Drobná vylepšení pásu karet
Drobná vylepšení se dotkla i pásu karet, včetně:


Příkazy pro definici zatížení byly seskuteny do jedné ikony, tak aby na pásu karet Obecné bylo dostatek
prostoru pro příkazy, jejichž text popisu je v některých jazykových mutacích delší, což je důležité pro
čitelnost.



S rebrandingem Advance Design Connection na původní název IDEA StatiCa Connection byl změněn i
odpovídající příkaz dostupný na pásu karet BIM.



U příkazů pro spuštění výpočtů z pásu karet Výsledky došlo k malému vylepšení. Nyní příkaz Spustit
výpočet otevře dialogové okno Sekvence výpočtu, kde je možné vybrat typy výpočtů, které mají být
spuštěny, zatímco příkaz Výpočet přímo spustí výpočet MKP bez toho, aby se otevřelo dialogové okno
Sekvence výpočtu.
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Různé vylepšení a opravy
Do Advance Design 2022 bylo impelmentováno mnoho dalších drobných vylepšení a oprav. Níže naleznete
stručný popis vybraných z nich:
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[Výpočet] Oprava nesprávného chováním vazby master-slave a pružných vazeb v nelineárních
statických výpočtech. [#20800]
[Obecné] Zdokonalené barevné zobrazení prvků podle tloušťky. Odstranění problému, kdy byla v
případě mnoha prvků s různou tloušťkou v modelu přiřazená stejná barva různým tloušťkám.
[#21407]
[Obecné] Oprava nesprávného chování, kdy pro více pružných podpěr nebylo možné najednou
definovat půdní vrstvy.[#20543, #18108 Support ]
[Zatížení sněhem] Oprava nesprávné generace sněhových návějí na střechách různých výšek.
Česká národní příloha EN 1991-1-3. [#21357]
[Postprocessing] Korekce problémů výpočtu výslednic sil na stěnách pro jednotlivé specifické
případy v závislosti na geometrii. [#21055]
[Zprávy] Prvky jejichž materiál je definovaný jako Tuhý již nejsou uváděny ve výkazech materiálů
lineárních prvků, které je možné generovat do zprávy. [#21418]
[Návrh ocelových konstrukcí] Oprava nesprávného výpočtu hodnoty Mcr kritického momentu (pro
posouzení klopení podle EC3) v případech manuální úpravy nastavení polohy zatížení na Horní
vlákno nebo Dolní vlákno pro případy zatížení působícího nahoru nebo dolů. [#17575]
[ADM v AD] Oprava přehození čísel zatěžovacích stavů a hodnot zatížení při exportu do modulu
RC Beam v případě, že čísla zatěžovacích stavů nebyla v postupné řadě. (Tato oprava byla
zahrnuta již do aktualizace 2021.1.1) [#21101]
[ADM v AD] Oprava nepravidelně se vyskytujícího problému, kdy nebylo možné vybrat šablonu
návrhových modulů v seznamu vlastností prvků ve výpočetním modelu. [#21419]

