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Vítejte v Advance Design 2016 
 

Advance Design 2016 je součástí produktové řady Graitec Advance, skládající se dále z aplikací Advance CAD 
2016 a Graitec BIM Connect 2016, umožňující výměnu a synchronizaci dat s programem Autodesk Revit®). 

GRAITEC Advance je propojen taky s programy Autodesk Advance Steel 2016® and Autodesk Advance 
Concrete 2016® tak, aby nabídl systém Informačního Modelu Budov (BIM), který automatizuje celý návrh 
konstrukce a proces vyhotovení projektové dokumentace od prvotního návrhu a analýzy konstrukce po 
optimalizaci prvků, detailování a výrobu. 

   
 Advance Design 2016 je zaměřen především na 4 hlavní oblasti: 

 Nové pásy karet pro lepší používání. 
 Nové možnosti pro návrh železobetonových a ocelových konstrukcí: automatické tuhé membrány, 

návrh ŽB žeber, globální imperfekce, nové tabulky posouzení ocelových prvků, atd. 
 Vylepšení propojení s Revit Structure® tak, aby umožnil využití transparentního a snadno 

aplikovatelného BIM pracovního postupu, který je klíčem k úspěchu. 
 Nové možnosti a vylepšení pro kanadské a americké návrhové normy. 

Verze 2016 navíc přináší několik menších vylepšení a úprav na základě připomínek mnoha uživatelů: 
 Vylepšení exportu grafických výsledků do DXF; 
 Vylepšení popisování zatížení proměnné intenzity; 
 Nová konvence pro podpory účinky\reakce. 
 Nový soubor TXT zahrnující data sítě analytického modelu. 
 Německá národní příloha k EC8. 

Advance Design 2016 je neocenitelný nástroj pro všechny Vaše projekty 
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Nové pásy karet 
Advance Design 2016 přináší zcela nový vzhled s pásy karet pro lepší použití a rychlejší přístup ke všem 
hlavním funkcím. 

V levé horní části aplikace umožňuje "Panel nástrojů rychlého přístupu" přímý přístup k hlavním funkcím a lze 
jej upravit: 

 

 
 

"Panel nástrojů rychlého přístupu" s přímým přístupem 
k hlavním funkcím:"Nový projekt", "Otevřít", "Uložit", 
"Uložit jako", "Zpět", "Znovu", "Zavřít", atd. 

 

Stačí kliknout na ikonu  a otevře se menu aplikace obsahující všechny nabídky příkazů: 
 

 
Kromě "Panelu nástrojů rychlého přístupu" a ikon nabídek příkazů obsahuje Advance Design 2016 osm různých 
pásů karet, seřazených zleva doprava: 

 Hlavní pás karet s názvem "Domů" obsahuje všechny hlavní funkce potřebné k vytvoření modelu 
konstrukce: předpoklady projektu, geometrie, zatížení, CAD funkce, nástroje pro výběr, nastavení 
zobrazení. 

 
 

 Pás karet "Objekty" obsahuje další nástroje pro objekty, jako generátor kleneb, podpory nebo zatížení 
na výběr, tvorba styčníků, řezy, kótovací čáry. 

 
 

 Pás karet "Nástroje" seskupuje CAD-funkce, které ze použít v modelu: vytváření otvorů, převod křivek 
na prvky, rozdělení zatěžovacích panelů, slučování prvků, změna lokálních os, průniky trubek, 
kontrola spojitosti. 

 
 

 Na pásu karet "Výpočet" se nacházejí příkazy související s analytickým modelem. Tento pás karet se 
automaticky zobrazí po vytvoření analytického modelu. 
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 Skupina na pásu karet "Výsledky" nabízí všechny funkce pro zpracování výsledků. Obsah tohoto pásu 
závisí od typu proběhnutých výpočtů: statický výpočet, posouzení ocelových, železobetonových, 
dřevěných prvků, atd. 

 
 

 Skupina pásu karet "Dokumenty" sdružuje všechny příkazy potřebné ke generování dokumentů 
včetně přímého přístupu k šablonám dokumentů:  

 

 Přímý přístup k předdefinovaným šablonám dokumentů  
 

 Specifický pás karet "BIM" zahrnuje kompletní sadu příkazů pro interoperabilitu s jinými softwarovými 
aplikacemi prostřednictvím různých formátů souborů. Obsahuje také funkce pro import\export 
knihoven, systémů, textových souborů, účinků v podporách. 

 
 

 Pás karet "Správa" nabízí všechny obecné příkazy:různé předpoklady (aplikace, projekt, síť, ...), 
nastavení jednotek, materiálů a databází profilů, online nápovědu, web Graitec Advantage. 
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Lokalizace: Národní přílohy k Eurokódům pro Polsko 
 

Předprodej 2016 Design je nyní dostupný pro Polsko, včetně odpovídajících národních příloh: 

 

 

Kromě nového překladu uživatelského rozhraní a dokumentů 
obsahuje národní přílohy pro tyto kapitoly: 

 PN-EN1990:2004/NA:2010) pro zatížení a 
kombinace. 

 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 & PN-EN1991-1-
4:2008/NA:2010 pro zatížení větrem a sněhem. 

 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 pro návrh betonových 
konstrukcí. 

 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010  pro návrh ocelových 
konstrukcí. 

 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 pro návrh dřevěných 
konstrukcí. 

 

PN-EN 1990:2004/NA:2010 – Zatížení a kombinace 
Automatický generátor kombinací byl aktualizován podle pravidel odpovídajících polské národní příloze: 

 
 



Co je nového v Advance Design 2016 

10  

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 – Zatížení sněhem 
3D generátor klimatických zatížení aktualizován podle polské národní přílohy:  

 Nová mapa Polska s různými charakteristickými hodnotami (Sk) pro sníh podle polských klimatických 
pásem: 

 
 

 Výjimečné zatížení sněhem na zemi není v polské normě uvažováno (§4.3(1)). 
 Jsou uvažovány výjimečné podmínky případu A a 2 podle tabulky A.1 z přílohy A. 
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PN-EN1991-1-4:2008/NA:2010 – Zatížení větrem 
3D generátor klimatických zatížení byl taky aktualizován podle polské národní přílohy pro zatížení větrem: 

 Advance Design obsahuje novou mapu Polska, která definuje 3 větrné různé oblasti podle polské 
národní přílohy: 

 

 
 

 Součinitele směru a ročního období jsou definovány podle směru větru a větrných oblastí: 
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Pro součinitel ročního období doporučuje polský národní dodatek použít Cseason = 1 (výchozí hodnota v AD), 
ale uživatel má možnost zadat jinou hodnotu v seznamu vlastností rodiny zatížení větrem: 

 
 Součinitel drsnosti a parametry terénu jsou definovány podle vzorců, souvisejících s kategorii terénu, 

určené podle následující tabulky: 

 

 

 

Uživatel musí pouze nastavit kategorii a 
Advance Design automaticky použije 
odpovídající vzorec. 

 

 Referenční výška pro svislé stěny: určení hodnoty podle doporučení přílohy. 



Co je nového v Advance Design 2016 
 

 13 

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 – Navrhování betonových konstrukcí 
Dílčí součinitele železobetonového materiálu jsou určeny z následující tabulky podle polské národní přílohy:  

 

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 – Navrhování ocelových konstrukcí 
 Křivky vzpěrné pevnosti pro válcované profily nebo ekvivalentní svařované profily: stanovení 

součinitelů ekvivalentního konstantního momentu s použitím tabulky B3.  

 
 Součinitele interakce pro uniformní prvky namáhané ohybem a osovým tlakem: výpočty podle 

alternativní metody 2 (příloha B). 

PN-EN 1995-1-1:2010/NA: 2010 – Navrhování dřevěných konstrukcí 
 Pro výpočet podle EC5 byly aktualizovány dílčí součinitele vlastností materiálu podle hodnot 

definovaných v polském národním dodatku. 
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Tuhé membrány pro desky 
Advance Design 2016 je schopen automatizovat tvorbu tuhých membrán v případě statických výpočtů s 
vodorovným zatížením (bez ohledu na typ zatížení: uživatelsky definované, klimatické, seizmické, atd.). 

Tuto nová funkci lze použít pro libovolný typ podlah, buď betonových desek působících jako tuhé membrány pro 
zatížení seizmicitou, nebo ocelové a dřevěné podlahy působící jako tuhé diafragma pro klimatické zatížení. 

Globální předpoklady 
Výchozím předpokladem pro tuto novou funkci je vytvoření zatěžovacího panelu (plocha) v modelu, ten se pak 
bude chovat jako "tuhá membrána". Poté, vycházejíc z těchto vytvořených panelů, vytvoří Advance Design 
odpovídající tuhé membrány automaticky: 
 
 

Advance Design vygeneruje 
jednu tuhou membránu na 
panel, tzn. na objekt 
zatěžovacího panelu. 

 

 

Při vytváření zatěžovacího panelu máte novou možnost aktivovat chování "tuhé membrány" v odpovídajícím 
seznamu vlastností: 

 
 [1] => Pokud aktivujete možnost "Tuhá membrána", software (při vytváření analytického modelu) 

vytvoří membránu (2D plošný prvek) odpovídajícího materiálu a tloušťky.  
 [2] => Můžete taky aktivovat možnost "Vlastní hmotnost auto" => v tomto případě se vlastní hmotnost 

membrány spočítá automaticky (podle zadaného materiálu a tloušťky) a vtvoří se jako plošné zatížení 
na zatěžovacím panelu. 

 Taky veškeré zatížení působící na zatěžovací panel bude přímo přenesené do podpůrných prvků v 
nastaveném směru rozpětí (toto je normální chování prvku zatěžovacího panelu) 
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MKP modelování 
Principy modelování a konstrukčního chování si ukážeme na následujícím jednoduchém příkladě: 

 Budeme uvažovat jednoduchý rám s železobetonovými nosníky a sloupy: 

 
 

 Vytvoříme podlažní desky (pomocí prvku zatěžovacího panelu v Advance Design) a zároveň 
nastavíme směr rozpětí (v tomto příkladě dva směry):  

 

 

 

V seznamu vlastností zatěžovacího 
panelu aktivujeme možnosti "Tuhé 
diafragma" a "Vlastní hmotnost 
auto".  
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 Na tomto modelu použijeme pouze plošné zatížení intenzity 2,5 kN/m² jako užitné, bez dalších 
zadaných stálých zatížení (uvažována pouze vlastní hmotnost): 

 
 

 Po vytvoření analytického modelu můžeme vidět membránu s vygenerovanou trojúhelníkovou sítí 
spojující všechny rohové uzly tuhé membrány: 
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 Zadané plošné užitné zatížení bylo distribuované do lineárních zatížení nad podpůrné nosníky, které 
lze vidět v navigátoru a zobrazit v modelu: 

 
 

 Můžete si taky všimnout, že vlastní hmotnost membrány byla přenesena do podpůrných nosníků jako 
ekvivalentní lineární zatížení, které je taky vidět v navigátoru pod stálým zatížením: 
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 Díky tomu, že je tuhá membrána modelována pomocí skutečného prvku membrány, máte možnost 
zobrazit na ní výsledky výpočtu, například osové síly v membráně: 

 
Díky této nové funkci máte možnost zpracovávat výpočty modelů rozsáhlých konstrukcí s mnohem 
menší množstvím počítaných vlastních tvarů tak, aby bylo dosaženo minimálního procenta excitované 
hmotnosti podle norem pro seizmicitu. 
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Návrh železobetonových žeber 
Pro případy betonových podlah podepřených železobetonovými nosníky nabízí, Advance Design 2016 možnost 
automaticky zpracovat návrh železobetonových žeber. 

Spolupůsobící šířka tlačených přírub 
Postup při použití této funkce je následující:  

 V seznamu vlastností lineárního prvku se objevila nová sekce "Žebro", v seznamu parametrů návrhu:  

 

 

Tato nová možnost je dostupná pouze v případě, 
že je aktivován výpočet železobetonového 
nosníku. 

 

 V poli "Účinná šířka" můžete otevřít dialog s nastavením dimenzí pravé a levé příruby, potřebných k 
posouzení žeber: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parametry v tomto dialogu jsou pojmenované podle konvence EC2 (§5.3.2.1): 

 

 

 

Pomocí tohoto dialogu máte možnost definovat 
rozměry přírub buď po jednotlivých rozpětích, 
nebo stejnou hodnotu pro všechny rozpětí.  

Po kliknutí na tlačítko "Automatická detekce 
rozpětí" program automaticky detekuje různá 
rozpětí a vytvoří odpovídající řádek v tabulce. 
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Všimněte si, že šířky přírub lze definovat dvěma různými způsoby: 
 Můžete zadat hodnoty b1 a b2 příčného rozpětí a během výpočtu Advance Design automaticky 

spočítá spolupůsobící šířky desky beff,1 a beff,2 podle pravidel EC2: 

 

 

 

Vypočítané hodnoty lze kontrolovat v dialogu vlastností po dokončení sekvence výpočtu. 
 

 Nebo zadáte hodnoty spolupůsobících šířek beff,1 a beff,2 manuálně. 

Pokud nejsou tloušťky přírub definované, Advance Design detekuje tloušťku desek připojených k 
žebru a přiřadí odpovídající hodnoty parametrů "H vlevo" a "H vpravo".  

Kromě možnosti kontrolovat vypočítané hodnoty přímo v seznamu vlastností prvků (po proběhnutí 
výpočtu) tyto hodnoty můžete získat také v tabulce "Stupeň vyztužení lineárních prvků", ve které se 
vypíše celková spolupůsobící šířka beff T-průřezu: 
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Statický výpočet a zpracování výsledků posouzení ŽB  
Během statického výpočtu, před výpočtem železobetonových prvků, je potřeba provést důležitý krok: v závislosti 
od celkové výšky přírub (definovaných výše) je nutné přenést část vnitřních sil z desky do těžiště ekvivalentního 
T-průřezu: 
 

 Deska modelována jako plošný prvek  

 

Těžiště T-průřezu  Stojina modelována jako 
lineární prvek 

Z důvodu excentricity se v rámci statického výpočtu v nosníku (lineární prvek) projeví dodatečná osová síla a 
malý ohybový moment. Kromě těchto vnitřních je potřeba vzít v úvahu osovou sílu v přírubách (modelovaných 
jako plošný prvek), vynásobenou vzdálenosti od těžiště T-průřezu => tímto vznikne v nosníku dodatečný 
ohybový moment: 

 Tlakovou sílu z desky integrujeme přes spolupůsobící šířku podle níže uvedeného obrázku:Poté tuto 
výslednici tlaku násobíme vzdáleností mezi osou plošného prvku a těžištěm T-průřezu. 

 Navíc musíme tuto tlakovou sílu odečíst od tahové síly v nosníku, vzniklé z důsledku excentricity. 
 Kromě osové síly z desky přenášíme taky ohybový moment "Myy" z desky do těžiště T-průřezu. 
 S použitím návrhových zatížení žebra (My a Tx) proběhne standardní výpočet železobetonového 

prvku s návrhem výztuže. 
 Po proběhnutí výpočtu máte možnost graficky zobrazit tyto vypočítané vnitřní síly (pro žebra), použité 

pro návrh výztuže => v panelu výsledků výpočtu betonových prvků vyberte "Návrhové zatížení" (na 
pásu karet "Výsledky") a vyberte požadovanou složku vnitřních sil: 
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Globální imperfekce 
Advance Design 2016 dokáže zohlednit imerfekce pro globální analýzu podle článku 5.3.2 z ČSN EN1993-1-1. 

Tyto imperfekce vznikají v důsledku ztráty vertikality, které se může projevit u sloupů: 

 
Imperfekce se zohledňují zavedením zvláštních vodorovných sil na hlavách sloupů v každém svislém směru: 

 
Tyto vodorovné bodové zatížení můžou být označeny jako síly øVEd, protože jsou uvažovány jako část osové 
tlakové síly VEd v každém sloupu: 

 VEd je ULS osová tlaková síla ve sloupu.  
 Φ je průměrné natočení v podpoře pro uvažovanou kombinaci.  

 

VEd1: ULS osová tlaková síla ve sloupu 1 VEd2: ULS osová tlaková síla ve sloupu 2 
 

Poznámka:  VEd je označení tlakové síly. Pokud má sloup pro danou kombinaci pozitivní hodnostu VEd (tah), 
nebude mu přiřazena ΦVEd bodová síla. 
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Φ je dáno vzorcem (5.5) EC3:  

mhααφφ 0=   (5.5) 

Pro každou svislou rovinu je definován vlastní parametr Φ.  

Pro každou svislou rovinu závisí součinitelΦ od počtu sloupů (m) a výšky konstrukce (h): 

mhααφφ 0=    

200/10 =φ  

hh
2

=α
 a 1

3
2

≤≤ hα  







 +=

mm
115.0α

 
V Advance Designu není možná automatická detekce svislých rovin v každém směru s ohledem na to, že 
uživatel může vymodelovat libovolný tvar konstrukce ve 3D. Všimněte si proto zvláštního rozhraní pro zadání 
součinitele Φ pro sloupy v každém lokálním směru. 

V seznamu vlastností lineárních prvků v části parametrů návrhu ocelových prvků jsou dostupné nové 
odpovídající pole: 

  
Několik důležitých poznámek ohledně definice součinitele Φ: 

 Jak bylo uvedeno výše, je potřeba definovat hodnoty pro lokální osy y a\nebo z. 
 Pro usnadnění definice těchto hodnot Φ je k dispozici dialog, ve kterém můžete zadat různé parametry 

a po kliknutí na tlačítko "Výpočet" se zobrazí odpovídající hodnota Φ. 
 Tyto nové možnosti definiceΦ pole jsou také k dispozici v dialogu návrhových šablon, nabízející 

možnost jednotného nastavení těchto hodnot pro skupinu sloupů. 

Poznámka: Tyto parametry imperfekcí pro globální analýzu jsou dostupné pouze pokud jsou vybrané prvky 
svislé (Advance Design nezobrazí sekci s těmito vlastnostmi pro vodorovný nosník). 
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Svislé prvky jsou automaticky detekovány podle tolerance stanovené v dialogu rozšířených možností zobrazení 
(Alt+X): 

 
Imperfekce pro globální analýzu se vygenerují během výpočtu podle následujícího pravidla (jedná se o iterační 
postup):  

 V dialogu "Předpoklady\Ocelové konstrukce\Předpoklady výpočtu", záložka "Sekvence výpočtu", je 
nutné aktivovat možnost "Globální imperfekce": 
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 Advance Design spustí první statický výpočet a posouzení ocelových prvků, aby odhalil nejhorší 
kombinace po prvcích. Poté vygeneruje Advance Design zatěžovací stavy odpovídající globálním 
imperfekcím, které jsou dostupné v navigátoru: 

 
Jak můžeme vidět na obrázku výše, Advance Design automaticky vygeneruje taky opačné bodové 
síly, které nesmí ovlivnit celkové reakce v podporách.  

 Podle těchto nových zatěžovacích stavů pro globální imperfekce vygeneruje Advance Design taky 
odpovídající kombinace (taky zobrazené v Navigátoru): 
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 V generátoru dokumentů můžete použít specifické tabulky které obsahují součinitel a ekvivalentní 
zatížení podle prvků a podle kombinací (z větve výsledků posouzení ocelových prvků): 

 
 

 
 

 
 

Jak můžeme vidět, tento proces vyžaduje nejméně dvě iterace, aby odhalil nejhorší kombinace pro které generuje 
zatížení od globálních imperfekcí a poté znovu proběhne statický výpočet a posouzení ocelových prvků. 
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Vylepšení BIM pracovního postupu 
Cílem společnosti GRAITEC je poskytovat transparentní a snadno použitelný BIM pracovní postup 
prostřednictvím softwarové řady GRAITEC Advance a Revit Structure. Obousměrné propojení mezi Advance 
Design a Revit Structure® umožňuje uživatelům provádět optimalizaci návrhu konstrukce a vytvářet projekční 
výkresy mnohem efektivnějším způsobem. 

Přejete-li si využívat toto obousměrné propojení na svých projektech, je potřeba stáhnout si aktuální verzi 
rozhraní BIM Connect z webu společnosti GRAITEC: http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp 

Verze Advance Design 2016 přináší následující vylepšení v propojení s Revit Structure®: 
 Nový proces mapování s rodinami Revitu; 
 Lepší synchronizace s analytickým modelem Revitu; 
 Vylepšení při importu zakřivených stěn z Revit Structure® do Advance Design; 
 Vylepšení v importu podlaží; 
 Možnost exportu výsledků statického výpočtu z Advance Designu do Revitu. 

Nový proces mapování s rodinami Revit® 
Pro datovou výměnu mezi programy Revit Structure® a Advance Design je k dispozici specifický pracovní 
postup, s ohledem na parametrické betonové průřezy: 

 Při exportu z Revit Structure® do Advance Design, v případě neznámých profilů se zobrazí dialog s 
možností vytvořit nový "uživatelský" průřez v modelu Advance Design: 

 

  

http://www.graitec.com/en/bim_connect_download.asp
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 Během exportu některých specifických průřezů (s různými rozměry) z Advance Design do Revit 
Structure je pracovní postup složitější, protože model v Revitu musí obsahovat (znamená načtené v 
modelu) odpovídající rodiny a typy. Tento postup je velmi důležitý, protože ve většině případů je 
model z Revitu optimalizován v Advance Designu a profily jsou změněny podle návrhu.  Až dosud 
bylo možné synchronizovat změny v modelu Revit Structure® pouze pokud byly načteny rodiny a 
ručně vytvořeny odpovídající typy. 

Ve verzi 2016 komponenty BIM Connect je k dispozici nový dialog s možností definice automatického mapování 
parametrických betonových průřezů: 

          

 

 

 
 

[1] Výběr parametrického průřezu 
AD pro mapování v Revitu. 

 [3] Definice parametrů 
mapování mezi programy 
Advance Design a Revit 
Structure® 

 [2] Výběr odpovídající rodiny 
Revitu, se kterou proběhne 
mapování. 
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Synchronizace s analytickým modelem Revitu 
Pomocí následujících dvou parametrů (analytické vlastnosti objektu Revitu a možnost exportu pouze 
analytických prvků v BIM Connect) můžete snadno řídit, které prvky se převedou z Revitu Structure® do 
Advance Designu: 

 

   
Je potřeba poznamenat, že se nejedná pouze o geometrii, ale také o zatížení a kombinace, pokud byly 
definované v analytickém modelu, které se přenášejí z Revitu Structure® do Advance Designu. 

Vylepšený přenos zakřivených stěn 
V předchozích verzích nebyly korektně přenášené kruhové stěny z Revitu Structure® do Advance Designu. 
Tento bod je vylepšen v této poslední verzi: 
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Import podlaží z Revit Structure® do Advance Design 
Podlaží definované v Revitu Structure® jsou nyní exportovány do Advance Designu tak, aby byla organizace 
modelu totožná v obou programech: 

      
Toto vylepšení pomáhá usnadnit a zjednodušit BIM pracovní postupu. 
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Export výsledků MKP 
Nová možnost v dialogu globálních předpokladů AD2016 umožňuje povolit export výsledků statického výpočtu 
do Revitu Structure®, ty je pak možné vykreslit pomocí správce výsledků v Revitu a použít je pro další pracovní 
postupy integrované v Revitu: 

 

 
K tomu je potřeba aktivovat možnost "Export sil na lineárních prvcích a v uzlech" a poté exportovat model z 
Advance Designu do souboru GTCx. 

Po importu modelu do Revitu Structure® je pouze potřeba aktivovat "Správce výsledků": zobrazí se sada 
výsledků importovaných z Advance Designu. 

 
Pomocí správce výsledků Revitu lze vykreslit výsledky výpočtu z Advance Designu přímo v modelu v Revitu: 
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Důležité poznámky: 
 

 Pokud si přejete importovat výsledky statického výpočtu z Advance Designu do Revitu Structure, 
zatěžovací stavy v Advance Designu musí mít stejné názvy jako v modelu v Revitu: 
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Různé funkce 
 

Nová konvence pro podpory účinky \ reakce 
Před uvedením verze 2016 umožňoval Advance Design zpracovat (graficky nebo v tabulce) pouze účinky v 
podporách, ale ne reakce. 

Verze 2016 obsahuje novou možnost "Uvažovat reakce v podporách" v dialogu předpokladů aplikace (záložka 
"Výsledky").  

 
 

Důležité!  Všimněte si, že pokud změníte tuto možnost v modelu, který již byl vypočítán, Advance Design 
bude žádat potvrzení této změny, protože stávající výsledky již nebudou platné a bude potřeba 
provést nový výpočet. 

 Samozřejmě může být tato možnost změněna v konstrukčním modelu před spuštěním sekvence 
výpočtu. 

 Tato možnost ovlivní všechny výsledky v podporách, včetně uložených post-processingových 
pohledů a různých tabulek. 
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Účinky v 
podporách 

 

 

 

Reakce v 
podporách 
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Možnost zadání souřadnic v dialozích se symbolem "," 
Od verze 2016 je nově možné používat jako oddělovač souřadnic "," ve všech dialozích. 
Je potřeba zmínit několik věcí, které je potřeba zohlednit při použití této nové funkce. 
Desetinný oddělovač je nyní závislý od lokálních nastavení. Přesněji: 

 Pokud Vaše lokální nastavení systému Windows používá jako desetinný oddělovač "." (např. v zemích 
jako je Velká Británie), pak je doporučeno používat "." k oddělení desetinných částí hodnot; tomto 
případě je potřeba použít jako oddělovač souřadnic ",". Proto by měl být pro zadávání souřadnic 
použít tento formát, zobrazen v následujícím příkladě: 3.5, 2.7, 1.6 

 Pokud Vaše lokální nastavení systému Windows používá desetinnou čárku "," (např. v zemích jako 
Česká republika), je potřeba používat desetinnou čárku "," k oddělení desetinných částí; v tomto 
případě je potřeba souřadnice oddělovat pomocí " " (mezera). Proto by měl být pro zadávání 
souřadnic použít tento formát, zobrazen v následujícím příkladě: 3,5 2,7 1,6 

 Ať je desetinný oddělovač nastaven jako "." nebo ",", stále je možné používat jako oddělovač 
souřadnic ";". Například následující zadání je správné:3.5; 2.7; 1.6 (pokud je nastavena desetinná 
tečka ".") ale taky 3,5; 2,7; 1,6 (pokud je nastavena desetinná čárka ","). 

Pokud je nastavena desetinná čárka ",", je možné použít jako desetinný oddělovač taky tečku ".". Důvodem je, 
že desetinná tečka "." je častěji používána jako desetinná čárka "," a je proto rozumné mít i tuto alternativu.  
Opačně to nefunguje. Přesněji řečeno, pokud je nastavena desetinná tečka ".", není možné použít k oddělení 
desetinných částí čárku ",", protože ta už je požívána k oddělení souřadnic. 

Další vylepšení a opravy 

Obecné 
 Nová klávesová zkratka pro příkaz "3D Orbita": Otáčení modelu lze nyní provádět pomocí zkratky 

"Shift + prostřední tlačítko myši" (#16571).  

Zpracování výsledků 
 Korekce vlastnosti Excentricity: Odsazení lineárního prvku nebylo správně zohledněno při 

zpracování lineárního zatížení (#16492). 

 
 Korekce ve znaménku napětí: Napětí ohybového momentu Mz bylo s nesprávným znaménkem, 

zobrazující tah místo tlaku (a naopak) (#16450).  

Import / Export 
 Korekce asymetrických úhelníků: Asymetrické úhelníky byly během exportu převedeny na 

symetrické průřezy (#16624).  
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Eurokód 1 
 Jednodušší definice akumulace sněhu: Počet číslic ve vlastnostech zatížení proměnné intenzity 

(používané pro akumulovaný sníh) se nyní řídí nastavením hodnot bez jednotek "Adim." v dialogu 
nastavení jednotek (#15924). 

 

Eurokód 2 
 Nové položky ve výsledcích posouzení železobetonových prvků: Návrhová smyková síla (Vu) pro 

plošné prvky je nyní k dispozici z výsuvné nabídky (#15480). 
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 Korekce podrobné výztuže nosníku: Horní požadovaná výztuž může chybět v diagramu (#16667). 

 
 

 Vylepšení ve výkresech výztuže sloupu: pokud je připojený sloup nad, zobrazí se taky na 
výkresech s odpovídajícími počátečnými pruty (#16644). 

Eurokód 3 
 Kosmetické vylepšení listech tvaru: Vzorec (6.41), používaný pro dvouosý ohyb se nyní zobrazuje 

tak, aby odpovídal vzorci podle ČSN EN1993-1-1 (#16611).   
 Dodatečné informace ohledně definice imperfekcí pro globální analýzu prutových konstrukcí: 

dialog, ve kterém může uživatel ovládat součinitele Φ v každém lokálním směru nyní zobrazuje 
"velkou setrvačnost" nebo "malou setrvačnost", aby mohl uživatel vědět, kterou lokální rovinu definuje 
(#16609). 

Eurokód 5 
 Korekce v listech tvaru: Hodnoty štíhlosti (λy aλz) uvedené v listu tvaru mohly být nesprávné pro některé profily (#16572). 
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 Lepší správa účinků vzpěru: Výsledky posouzení na stabilitu jsou nyní správně skryté pokud jsou 
vzpěr a klopení prvku neaktivní  (#16281) 

 

NTC2008 
 

 Korekce v listech tvaru: Stálé zatížení (ne konstrukční) se nyní inicializuje s odpovídacími dílčími 
součiniteli podle Tabulky 2.6.1 normy NTC2008 (#16440).  

 

AISC 
 Lepší správa vnitřních vazeb: Vnitřní vazby ocelových prvků definované v dialogu klopení jsou nyní 

správně zohledněny (#15970). 
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Nové funkce od AD2015 SP1 & SP2 
Vývoj programu Advance Design je kontinuální proces a zákazník s platným subscription programem získává 
během roku pravidelné aktualizace (mezi dvěma verzemi) prostřednictvím service packů a hotfixů. 

Všechny tyto průběžné aktualizace jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím webu Graitec Advantages: 
http://www.graitec.com/en/login.asp 

 
To znamená, že Advance Design 2016 obsahuje taky souhrn dvou service packů, vydaných pro Advance Design 
2015 a je proto důležité získat přehled o nových funkcích obsažených v Advance Design 2015 SP1 a SP2. 

http://www.graitec.com/en/login.asp
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Nový systém zálohování (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 nově nabízí možnost volby, jestli bude aplikace ukládat soubory záloh pro aktuální 
model nebo nikoli. 

 
Pokud je tato možnost aktivní, po každém uložení modelu a zavření aplikace se vytvoří zálohový soubor 
("BAK(20xx-xx-xx).adb"). 

Zachová se pouze n posledních souborů (n je počet archivovaných záloh, který lze nastavit v dialogu Možnosti 
- Aplikace). 

Tyto zálohové soubory se ukládají do podsložky "data / recovery" datové složky projektu. 

 

Nové výsledky pro železobeton (AD2015 SP1) 
Nové položky pro plošné prvky na panelu nástrojů Výpočet - Výsledky Železobeton umožňují snadnou 
identifikaci oblastí, kde navržena reálná výztuž neodpovídá požadavkům na požadovanou plochu výztuže: 

 ΔAxdol ukazuje rozdíl mezi požadovanou a reálnou plochou výztuže ve směru x u dolního vlákna 
 ΔAydol ukazuje rozdíl mezi požadovanou a reálnou plochou výztuže ve směru y u dolního vlákna  
 ΔAxhor ukazuje rozdíl mezi požadovanou a reálnou plochou výztuže ve směru x u horního vlákna  
 ΔAyhor ukazuje rozdíl mezi požadovanou a reálnou plochou výztuže ve směru y u horního vlákna  
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V těchto oblastech je pak možné lokálně zvýšit plochu navrhované reálné výztuže přidáním sítí nebo 
výztužných prutů.  
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Popis zatížení proměnné intenzity (AD2015 SP1 & SP2) 
 Před vydáním SP1 pro Advance Design 2015 bylo zatížení proměnné intenzity popisováno základní 

hodnotou a odpovídajícími koeficienty, co bylo nesrozumitelné: 

 
 V Advance Design 2015 SP1 měl uživatel možnost zobrazit intenzitu zatížení v každém rohu: 

 

 

 

Tento režim zobrazení je mnohem 
srozumitelnější, ale může být 
nepřehledný v případě vysokého 
počtu zatížení:  

 

 V rámci Advance Design SP2 byl režim zobrazení optimalizován a Advance Design nyní pouze 
odlišné hodnoty (čím je výrazně redukován počet zobrazených hodnot): 
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Export výkresů a výsledků do DXF (AD2015 SP1) 
Advance Design 2015 SP1 umožňuje vytvářet soubory ve formátu .DXF pro: 

 výkresy výztuže 
 uložené post-processingové výsledky 

DXF soubory lze vytvářet z výkresů výztuže automaticky, pokud je aktivována nová možnost v dialogu 
předpokladů posuzování železobetonových prvků: 

 
Výkresy výztuže lze vytvářet taky přímo dialogu výztuže vybraného nosníku nebo sloupu pomocí nové ikony pro 
export do DXF. 

 
Tyto DXF soubory se ukládají do datové složky document aktuálního projektu. 
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Každý prvek výztuže (dolní výztuž, horní výztuž, příčné pruty...), stejně tak tabulka výztuže, se ukládají do 
odpovídajících hladin. 

 
Soubory DXF lze vytvářet taky z uložených post-processingových výsledků.  

Uživatel musí nejprve uložit pohled s výsledky zobrazenými jako:  
 Barvy pro lineární prvky; 
 Izolinie pro plošné prvky.  

Export do DXF je pak možný z místní nabídky vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný uložený 
výsledek v Navigátoru. 

 
Ve vytvořeném souboru DXF budou prvky modelu a výsledky uloženy v samostatných hladinách.  
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Je možné exportovat více uložených výsledků najednou: 

 
V tomto případě bude vytvořen pouze jeden soubor DXF (pojmenovaný podle prvního pohledu z výběru) a 
jednotlivé výsledky jsou uloženy v samostatných hladinách:  
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Vylepšení exportu výsledků do DXF (AD2015 SP2) 
 

Advance Design 2015 SP1 umožňoval vytvářet soubory .DXF z:  
 výkresů výztuže; 
 post-processingových pohledů. 

 SP2 pro Advance Design 2015 rozšířil tuto možnost exportu zobrazených výsledků do DXF o reprezentaci 
"hodnoty" nebo "hodnoty na rastru": 

 
SP2 pro Advance Design 2015 rozšířil tuto možnost exportu zobrazených výsledků do DXF o reprezentaci 
"hodnoty" nebo "hodnoty na rastru":  

 

 

 

 

V rámci SP2 mohl uživatel exportovat 
taky výsledky na lineárních prvcích, 
pokud jsou zobrazeny jako "hodnoty". 
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Vylepšení exportu do souboru TXT (AD2015 SP2) 
Advance Design 2015 SP2 přináší několik vylepšení exportu souboru TXT. Tato vylepšení byly zapracovány v 
nové verzi souboru TXT => verze 2015, dostupné z dialogu "Soubor \ Export \ Textový soubor": 

 
 

Zde jsou hlavní vylepšení: 
 Soubor TXT nyní zahrnuje ID uzlů v definici lineárních a plošných prvků se sítí. 

  
 Soubor TXT verze 2015 je nyní možné vytvářet v angličtině nebo francouzštině, v závislosti od 

nastaveného jazyka. 
 Geometrické body z konstrukčního modelu jsou nyní exportovány jako uzly se všemi stupni volnosti 

nastavenými na hodnotu 0:   
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 Oprava problému s okrajovými podmínkami lineárních prvků => v případě prvku s různými okrajovými 
podmínkami na obou koncích byl z Advance Designu exportován pouze parametr prvního konce. 

 
Export analytického modelu (se sítí) je taky prováděn správně, okrajové podmínky jsou spravovány 
podle sítě 

 

 Soubor TXT nyní obsahuje popis systémů: 

 
 Soubor TXT obsahuje taky novou kapitolu s popisem odsazení definovaných pro lineární prvky 

(numerickou hodnotou ve dvou směrech lokálních os): 

 
 Je k dispozici nová kapitola pro definici předpokladů vlastní hmotnosti: 

 
Tato nová kapitola popisuje seznam dotčených systémů, pokud není vlastní hmotnost generovaná pro celý 
model. 
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Nové tabulky posouzení ocelových prvků (AD2015 SP2) 
Předprodej Design 2015 SP2 zahrnuje nové specifické tabulky pro posouzení ocelových prvků: 

 Uživatel nyní může zobrazit názvy prvků v tabulkách:  

 
 Nová tabulka pro vzpěrné délky a vzpěrné délky při klopení. 

 
 Nová tabulka pro posouzení průhybů: 

 
 Nová tabulka pro posouzení požární odolnosti: 

 
 Všimněte si, že většinu z těchto tabulek lze nastavit podle návrhové šablony:  
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Proto obsahuje Advance Design 2015 SP2 také sadu předdefinovaných návrhových šablon.  

Dialog "Návrhové šablony" umožňuje přístup k souborům .xml (jeden pro každý region): 

  
V těchto souborech .xml byly typické prvky běžné konstrukce (sloupy, nosníky, vaznice, ztužidla, atd.) 
definované na základě odpovídajících vlastností (vzpěrné délky, klopící délky, parametry průhybu, atd.).  
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VALIDACE 
 

Stejně, jako další verze nebo zásadní aktualizace byla verze 2016 podrobena procesu validace. 
Ten sestává ze 606 automatických testů, každý z nich s detailní zprávou validace. 

Zde je souhrnná zpráva validace: 

  
 

Kompletní validační příručka je k dispozici ke stažení na webu Graitec Advantage, v sekci "Downloads \ 
Documentation \ Advance Design". 
 

Poznámka:  Referenční číslo [xxxx] se odkazuje na interní index databáze GRAITECu.



 

 

 


