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Nové možnosti a vylepšení 
 
Advance Design 2019 zavádí řadu nových funkcí a vylepšení, které jsou shrnuty v kapitolách níže..   

MKP výpočty – aktualizace CM2 MKP výpočetního jádra 
 
Hlavní funkce a výhody: 

 Rychlejší výpočty - použití více jader procesoru během MKP výpočtů. 

 
Advance Design 2019 obsahuje aktualizovanou verzi MKP (Metodu konečných prvků) řešiče.  
 
Většina změn obsažených v této aktualizaci umožní různé možnosti pro další rozvoj. Nový řešič aktuální verze 
Advance Design, umožňuje rychlejší výpočty tím, že podporuje vícejádrové procesory během MKP analýzy. 
 
 
Zkrácení času výpočtu závisí na mnoha faktorech a může se lišit pro různé výpočetní modely a typy analýz. 
Celkový čas výpočtů se může výrazně snížit. 

 
 
Poznámka: Doba celkového výpočtu obsahuje mnoho komponentů jako dobu nezbytnou pro přípravu modelu (včetně 

generování sítě), čas samostatného výpočtu MKP a čas spojený s ukládáním výsledků pro jednotlivé prvky modelu. 
Velký vliv na výpočet doby má také hardwarová výbava počítače včetně procesoru samotného (v úvahu se musí vzít 
počet jader a frekvence procesoru), velikost operační paměti a typ pevného disku a jeho rychlosti. 

 

Analýza klopení 2. řádu pro nosníky s imperfekcemi  
Ve zkratce - hlavní funkce a výhody: 

 Pokročilé metody výpočtu – Analýza klopení druhého řádu s boulením. 

 Návrh prvků všech typů průřezů. 

 
Počínaje verzí Advance Design 2019 je k dispozici nový řešič, který posuzuje stabilitu prvků.  
 
Tento rozšířený řešič provede důkladnou analýzu jednotlivých prvků během sekvence ocelové konstrukce 
vzhledem: 

         Imperfekce zavedením měřítka vlastního tvaru jako počáteční deformace; 
         Účinky boulení při kroucení s uvažováním 7. stupně volnosti; 
         Excentricita zatížení, která bere v úvahu bod vložení na průřezu; 
         Okrajové podmínky a boční omezení zavedením středových nebo excentrických uzlových a 

spojitých pružin podél členu; 
         Účinky deformované geometrie provedením analýzy druhého řádu. 

 
 
Toto nové konstrukční pravidlo může být bezpečně aplikováno na širokou škálu typů průřezů, zejména těch, které 
jsou náchylné k boulení, jako jsou otevřené profily (tvary I, U, L ...). 
  
Definice problému 
 
Eurokód 3 poskytuje jen málo informací, pokud jde o uvažování deformací ocelového prvku při návrhu. 
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Boulení je deformace, která nastává při stejnoměrném zkroucení, zatímco zkroucení může způsobit, že průřezy 
již nezůstanou v rovině. 
  

 
Plan view of an I section beam subjected to torsion 

(source: Design of steel beams in torsion – SCI Publication P385) 
 
Ne všechny geometrie jsou stejně ovlivněny boulením: efekt může být obvykle zanedbáván na pevných úsecích 
nebo uzavřených dutých profilech, jak je uvedeno v § 6.2.7 (7) z ČSN EN1993-1-1.  
 

 
 
Nicméně boulení bude mít mnohem významnější vliv na otevřené průřezy, jako je I nebo H, nebo U, které jsou 
náchylné k většímu úhlu zkroucení, přičemž jejich příruby se otáčejí v opačných směrech a dokonce i vzpírají. 
 
 

 
Warping of an I section 

 
Proto pro průřezy jako jsou I profily nebo  U profily, nemůže být deformace vytvořená kroutícími momenty 
opomíjena.  
 
Samozřejmě, že ne všechny I průřezy jsou vystaveny momentům  kroucení, neboť je běžnou praxí, vyhýbat se 
momentům otáčení na otevřených úsecích, kdykoli je to možné.  
 
Proto I tvary obvykle bývají zatíženy centricky (zatížení je v souladu se středem smyku průřezu). Tímto způsobem 
se zabrání kroutícím momentům a výsledným  boulením a stabilita prvků může být posouzena podle 
návrhových pravidel, která jsou z velké části zajištěny Eurokódem 3.  
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Centrálně zatížené oddíly I nejsou náchylné k deformaci 

 
Nicméně, jiné otevřené profily, například  U průřezy, budou mít vzhledem ke své geometrii tendenci k  boulení. 
 
Ve skutečnosti střed smyku, který je mimo průřez, zabraňuje přenosu zatížení středem smyku..  
 

 
Kanály jsou náchylné ke zkroucení v důsledku polohy středu střihu 

 
Excentricky aplikované zatížení způsobí kroucení. 
Otáčení a boulení průřezu bude následovat a účinky budou dokonce větší při analýze 2. řádu, protože může 
dojít k vybočení přírub. 
 
 
 
 
Výhody této metody 
 
Analýza provedená novou funkcí pokročilé stability v Advance Design 2019 uvolní uživatele z omezení, která jsou 
spojena s Eurokódem 3, který široce pokrývá dvojité symetrické průřezy, ale neposkytuje žádnou konstrukční 
metodu pro mono symetrické excentricky zatížené nebo dokonce asymetrické průřezy. 
Metoda vyhovuje požadavkům normy ČSN EN1993-1-1 (§ 5.2.2 (7) a)) jako: 
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 Imperfekce jsou zavedeny pomocí dominantního vlastního tvaru, který brán jako počáteční deformace; 

 Boulení počítáme jako 7. stupeń volnosti; 

 Anylýza 2. řádu je na deformované konstrukci, což zvýší účinky zatížení; 

 Návrh průřezu se provádí s ohledem na bezpečnostní koeficient  γM1 . 
 

 
 
 
Použití 
 
Tato nová návrhová metoda je vhodná pro většinu průřezů, včetně:  

 Dvojité symetrické průřezy; 

 Mono symetrické průřezy; 

 Asymetrické průřezy; 

 Variabilní průřezy (proměnné, s náběhy);  

 Tenkostěnné profily. 
 

Omezení: 

 plné průřezy; 

 uživatelem definované průřezy; 

 složené průřezy (jako 2L). 
 
 
Metody pracovnío postupu 
 
Nový řešič vytváří ekvivalentní prvek pro každý konstrukční prvek, který má být analyzován, na základě informací, 
které obdrží od Advance Design:  

 Geometrie; 

 Síly a posunutí; 

 Okrajové podmínky; 
 
Geometrie prvku (průřez, materiál, délka atd.) se automaticky importuje z globálního modelu. 
 
Diagramy vnitřních sil a posunů jsou přeměněny na ekvivalentní nákres s přesným a rozloženým zatížením. 
 
Hraniční podmínky a zábrany jsou přeměněny na vhodné podpěry a pružiny.  
 

 
 
 

Modální analýza se pak provádí za účelem určení dominantního vlastního tvaru, který odpovídá režimu kritického 
selhání. 
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Vlastní vektor je pak měněn specifikovaným faktorem (např. L / 800) a je aplikován jako počáteční Imperfekce 
konstrukčního prvku. 
 
Analýza 2. řádu se pak provádí pro výpočet:  

 7 posunutí a rotací (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, Rw) na uzlu 

 
Kde: 

Tx, Ty and Tz jsou posunutí podél místních os x, y a z   
Rx, Ry and Rz jsou pootočení kolem místních os x, y a z 
Rw je boulení  

 

 a 7 sil a momentů (Nx, Vy, Vz, Mx, My, Mz, Mw) na uzel  
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Kde:  

Nx je normální síla;  
Vy a Vz a jsou smykové síly v místním směru y a z 
Mx je torzní moment. Obsahuje torzní moment 1. řádu (Mxp)  a torzní moment 2. řádu(Mxs);  
My a Mz jsou momenty ohýbání lokálních y a z os; 
Mw je úhlový moment.  
 

 
Na základě těchto výsledků, pak průřez konstrukce vypočítáme:  

 Normálové napětí σx: je založeno na normálové síle Nx , ohybových momentech My a Mz a také na 
úhlovém momentu Mw 

 
 

 Smykové napětí τ  je založeno na smykových silách Vy a Vz , jakož i na hodnotách torzních momentů 
Mx (Mx = Mxp + Mxs) 

 
 

 Von Miseseho napětí σVM je založen na normálním a smykovém namáhání 

 

 
Získané hodnoty se pak porovnávají s mezními namáháními: 

   

 

Note:  γM1 je částečným faktorem pro únosnost prvků vůči nestabilitě posuzované kontrolami prků v souladu s 
Eurokódem 3 (§6.1 ČSN EN1993-1-1). Doporučená hodnota je 1,00, ale může se lišit v závislosti na 
národní příloze. 
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Aktivace v Advance Design 2019 
 
Pokročilé parametry stability naleznete v sekci ocelové konstrukce v seznamu vlastností ocelových prvků.  
 

 
 

 
 

(1) Zaškrtnutí políčka 2. řádu s boulením a imperfekcemi bude provádět analýzu vybraných prvků během 
sekvence výpočtu ocelových prvků 

(2) Analýza 2. řádu je iterační proces a uživatel tedy může nastavit maximální počet iterací. 
(3) Stabilita – parametry druhého řádu poskytují přístup do dialogu, kde si uživatel může definovat 

jednotlivé parametry, které se při analýze vybraných členů berou v úvahu.  
 
 
Dialogové okno Definice se zobrazí 4 karty:  

 Uzlové pružiny; 

 Ztužení; 

 Imperfekce EC3; 

 Odsazení zatížení 
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Uzlové pružiny 
 
Přestože funkce pokročilé stability zohledňuje jednotlivé prvky, berou se samozřejmě do úvahy i průsečíy s 
ostatními prvky. 
Ve skutečnosti jsou průsečíky přeměněny na uzlové pružiny.  
 

 
The selected member has an intersection with other elements at x = 0.00m and x = 10.00m 

 
Tlačítko Automatického rozpoznání rozpětí umožňuje uživatelům vidět průsečíky a měnit chování 
odpovídajících pružin. 
Uživatelé mohou také přidávat nebo odstraňovat uzlové pružiny z mřížky pomocí tlačítek Přidat a Odstranit nebo 
resetovat mřížku pomocí tlačítka Reset. 
Když je aktivováno, tlačítko "Automatické korekce tuhosti" zavede malou elastickou tuhost pro stupně volnosti 
nastavené na stav "Auto". To pomůže řešení v případě, že tuhost daného DOF nelze automaticky vypočítat kvůli 
malým silám a / nebo velkým posunům. 
 
Poznámka: I v případě, že v mřížce nejsou viditelné žádné uzlové pružiny, Advance Design během analýzy 
automaticky zváží průsečíky s ostatními prvky. 
 
Pro každou uzlovou pružinu může uživatel nastavit stav pro každý ze sedmi DOF.  

Tx, Ty a Tz jsou posuny podél os x, y a z.  

Rx, Ry a Rz jsou rotace kolem os x, y a z.  

Rw je boulení.  
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Dostupné stavy jsou:  

 Volný: Umožňuje pohyb v posuzovaném stupni volnosti; 

 Pevný: Znemožňuje pohyb pro uvažovanou míru volnosti (to znamená, že se jedná o velmi vysokou 
tuhost); 

 Auto: Umožňuje Advance design automaticky určit, který stupeň volnosti má být uvolněn nebo 
definován jako pružné uvolnění (tuhost, která se automaticky vypočítá Advance design pro každou 
kombinaci); 

 Elastic: Definuje elastické uvolnění pro uvažovanou míru volnosti (tuhost vyvolaná uživatelem). 
 
Když je funkce nastavena na Auto, Advance Design dokáže vypočítat příslušnou tuhost uvolnění jako sílu / 
posunutí, což má za následek hodnotu tuhosti pro každou kombinaci. 
 
Příklad:  
Pokud ‘Tx’ je nastavena na ‚Auto‘, a za předpokladu, že: 

Fx (axiální síla v daném uzlu pro uvažované kombinace) = 14.4311 kN 
Dx (posuv podél osy X. v daném uzlu pro uvažované kombinace) = 0.00975 cm 

pak odpovídající tuhost kTx = Fx/Dx = 14.4311 / (0.00975 x 10e-2) = 14.80 kN/m pro uvažované kombinace. 
 
 
 

 
 
Varování:  ‚Auto‘ stav znamená, že funkce ‚Pokročilá stabilita‘ se pokusí znovu vytvořit okrajové  podmínky na 
základě sil a posunů z globálního modelu.  
 
To může být v některých případech náročné, jelikož automatické zjišťování má svá omezení. 
 
Například nulové síly v daném uzlu mohou znamenat 

 Stupeň volnosti (SV) je volný; 

 SV je pevný, ale v daném směru nepůsobila žádná síla.  
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Proto bychom radili uživatelům, aby ručně nastavili stupeň volnosti DOF na "volné", kdykoli je to možné, protože 
funkce "Pokročilá stabilita" není schopna importovat okrajové podmínky definované členem v globálním modelu. 
Funkce "Pokročilá stabilita" může pouze odvodit okrajové podmínky z diagramů sil a posunutí importovaných z 
globálního modelu. 
 
Také bychom doporučili uživatelům, aby se ujistili, že prvek nemá na obou koncích uvolněno pootočení "Rx", 
protože by to mohlo vést k numerické nestabilitě, pokud neexistuje žádná jiná mezilehlá pružina. 
Nastavení pootočení "Rx" na "Pevné" nebo jednoduše aktivace tlačítka "Tuhost automatické korekce" může být 
řešením, kdy selže metoda detekce "Auto". 
 

 
 
 
Vlastnost Pozice umožňuje uživateli definovat excentrickou pružinu. 
Excentricita je míněna ve směru z (Horní vlákno, Neutrální, Spodní vlákno nebo Uživatelská hodnota). 
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Ztužení 
 
Tabulka Ztužení umožňuje uživateli zadat pružiny po délce prvku, pro případ kde ocelové plechy fungují jako 
zádržný systém. 
 

 
 
 
Imperfekce 
 
Karta Imperfekce umožňuje uživatelům definovat Imperfekce. Tyto Imperfekce jsou zavedeny jako počáteční 
deformace. 
Jejich tvar je dán dominantním vlastním tvarem (vlastní tvar s nejmenší hodnotou).  
Jeho velikost je dána zmenšením vlastního tvaru pomocí uživatelského parametru "Faktor měřítka".  
 

 
 

Výchozí nastavení je L / 900. 
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Tato hodnota se může zdát nižší než obvyklá amplituda geometrických imperfekcí daných Eurokódem 3 (§ 5.3.2 
ČSN EN1993-1-1), protože se berou v úvahu zbytková napětí. 
 
 
Každopádně, jelikož je uživatelským parametrem, lze tuto hodnotu změnit v závislosti na  

 Kyvných účincích; 

 Vzpěrných účincích . 
 

 
Sway and bow effects (§5.3.2 from EN1993-1-1) 

 
 
Uživatelé mohou také použít vhodný redukční faktor. 
 
V souladu s § 5.3.4 z ČSN EN1993-1-1 je pro členy v čistém ohybu povolen 0,5 redukční faktor, jestliže 
dominantní vlastní tvar řídí účinky bočního torzního prohnutí. 
 

 
 
Použití tohoto redukčního faktoru je však zpravidla omezeno na prut v čistém ohýbu, s účinkem druhého řádu, 
boulením průřezu, excentricitou zatížení ze středu smyku a bočními držením (viz bod 5.3.4 (3) z EN1993-1-1 - 
například francouzská NA). 
 
 
Možnost Zahrnutí počáteční deformace má jen malý vliv na funkci pokročilé stability. Je určen pouze k vypnutí 
či nevypnutí lokálních imperfekcí ... v kartě vlastností prvku. 
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Zahrnutí počáteční deformace:  

 znamená, že Faktor měřítka uložený uživatelem pokrývá také geometrické imperfekce (např. lokání 
imperfekce) 

 obvykle se předpokládá větší hodnota Faktoru měřítka (např. "L / 250"); 

 Vlastnost Lokální imperfekce bude zakázána a zbarvena v listu vlastností prvku, aby se zajistilo, že 
na globálním modelu nejsou generovány další zátížení. 

 

 
‘Pokud ‘zadaná počáteční deformace’ zapnuta, není nutné imperfekce simulovat vložením ekvivaletních sil. 

 
 
Nezahrnutí počátční deformace:  
  

 znamená, že počáteční deformace (založená na měřítku vlastního tvaru) nepokrývá geometrické 
imperfekce (např. lokání imperfekce) 

 naznačuje, že v globálním modelu jsou již zohledněny geometrické imperfekce (např. lokání 
imperfekce) 

 obvykle se předpokládá menší hodnota faktoru měřítka (např. "L / 900"); 

 uživatel by neměl zapomenout aktivovat volbu lokání imperfekce... v seznamu vlastností prvku, 
pokud očekává, že Advance Design je vloží jako ekvivalentní síly do globálním modelu. 
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Pokud ‘zadaná počáteční deformace’ vypnuta, má uživatel možnost aktivovat výpočet geometrických imperfekcí ve vlastnostech prvku. 

 
 
Jinými slovy, pokud jsou geometrické imperfekce zavedeny v globálním modelu pomocí ekvivalentních sil, 
pak lze předpokládat menší hodnotu faktoru měřítka (např. "L / 900"), jelikož zbytková napětí jsou výslovně 
vzata v úvahu (volba počáteční deformace může zůstat nezaškrtnutá). 
 

 
Geometrické imperfekce jsou započítány na globálním modelu pro menší poměr měřítka  (např.  ‘L/900’) 

 
Nicméně zavedení geometrických imperfekcí do globálního modelu pomocí ekvivalentních sil a zavedení 
velké hodnoty Faktoru měřítka (např. "L / 150") pro počáteční deformaci založenou na vlastních módech 
se zdá být nadměrně konzervativní.  

 
Geometrické imperfekce započítané s větším měřírkem (např.  ‘L/150) se zdají být příliš konzervativní 

 
 

Parabolická variace v dialogu poskytuje možnost vložit uživatelem definovanou deformaci jako přímou 
imperfekci. 
Parametr Faktor měřítka je pak šedý, protože hodnoty zavedené uživatelem jsou již v posunovacích jednotkách 
(např. centimetrech).  
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Poloha zatížení  
 
Karta Poloha zatížení umožňuje uživateli definovat excentricitu zatížení  
 

 
 
Tento parametr je zásadní protože 

 zatížení aplikovaná mimo střed smyku májí tendenci mít stabilizační efekt; 

 vzhledem k tomu, že zatížení působící na smykové centrum má obvykle destabilizující účinek.  

                         
          Zatížení působící na střed smyku: Destabilizující účinek             Zatížení aplikované od středu smyku: Stabilizační účinek  
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Postprocesing 
 
List tvaru 
 
Po výpočtu jsou výsledky pokročilé stability dostupné v tabulce tvarů v záložce Síla průřezů. 
 
 
 

 
 

Poznámka:  Záložka Stabilita prvků je zakázána, protože je nyní irelevantní: ověření se provádí se sílami 
vyplývajícími z analýzy 2. řádu, ve které byly již zavedeny v nedokonalostech. Stabilita člena podle § 
6.3 není již nutná, jak je uvedeno v § 5.2.2 (7) a) z ČSN EN1993-1-1.  

 

 Normálové namáhání σx: je založeno na normálové síle Nx , ohybových momentech My a Mz a také na 
úhlovém momentu Mw 

 
 

 Smykové namáhání τ je založeno na smykových silách Vy a Vz , jakož i na hodnotách kroutících 
momentů Mx (Mx = Mxp + Mxs) 

 
 

 Von Miseho namáhání σVM je založeno na normálním a smykovém namáhání 

 

 
Získané hodnoty se pak porovnávají s mezními namáháními:  

   

 
Výsledky "Kritického zatěžovacího faktoru" ukazují vlastní dominantní hodnotu  (αcr). 
 αcr > 1.00 zajišťuje, že element je číselně stabilní. 
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Kritický faktor zatížení vede také kritickou osovou sílu (Ncr) a kritický ohybový moment (Mcr) zvětšením síly 
1. řádu.  
 
 
Tyto výsledky jsou také k dispozici v detailním listu tvaru: 

 
 
 
Panel nástrojů výsledků Posouzení oceli 
 
Ve výsledcích Posouzení oceli je nyní k dispozici nová položka "Pokročilá stabilizace", která zobrazuje:  

 Pracovní poměr – Normálové namáhání σ,x; 

 Pracovní poměr – Smykové namáhání τ; 

 Pracovní poměr – Von Miseho namáhání σ,vm. 
 

 
 
Výsledné křivky 
 
Dvě nové položky v dialogu Výsledky křivek umožňují zobrazit: 

 Síly a momenty 2. řádu (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, Mw) 

 Posuny a pootočení 2. řádu (Dx, Dy, Dz, Rx, Ry, Rz, Rw) 
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2nd order forces                                                                   2nd order displacements 

 
 
Závěr 
 
Díky tomuto novému nástroji umožňuje Advance Design 2019 ověřit jakýkoliv typ průřezu, a to i mono 
symetrické nebo asymetrické tvary, které jsou široce používány ve stavební praxi, ale nejsou pokryty kódovými 
pravidly. 
Výsledky získané touto metodou se ukázaly být na bezpečné straně, aniž by byly zbytečně konzervativní. 
 
  
Zdroje 
[1] Rolf Kindmann, Matthias Kraus, Steel Structures Design using FEM   
[2] Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1 : General rules and rules for buildings 
[3] Herrn em. Univ.-Prof. Dr.-Ing.habil. Joachim Lindner zur Vollendung seines 70. Lebensjahres gewidmet, 
Design rules for lateral torsional buckling of channel sections subject to web loading 
[4] L. Simões da Silva, C. Rebelo and L. Marques, Application of the general method for the evaluation of the 
stability resistance of non-uniform members 
[5] Y. Galéa, Moment critique de déversement élastique de poutres fléchies. Présentation du logiciel LTBeam, 
Revue Construction métallique n°2-2003 
[6] A F Hughes, D C Iles, A S Malik, Design of steel beams in torsion (SCI Publication P385) 
[7] Nina Andelić, One View to the Optimization of Thin-Walled Open Sections 
 
 
 

Možnost definovat vazby mezi uzly modelu 
 

Stručně řečeno - hlavní charakteristika / výhody: 

 Jednoduché modelování - umožňuje definovat vztahy mezi uzly v modelu 

 Lepší ovládání – propejení uzlů není ztraceno během regenerace výpočtového modelu 

 
Advance design 2019 zavádí novou metodu pro definování vazeb mezi uzly již ve fázi přípravy modelu. Velkou 
výhodou tohoto řešení je, že udržuje tuto definici při vytváření i úpravě výpočtového modelu. 
 
Týká se to tří typů vazeb dostupných na Advance Design:  

 Vazby v uzlu (hlavní-vedlejší spojení; pevné spojení mezi uzlem definovaným jako hlavní a ostatními 
uzly definovanými jako vedlejší); 

 Vazby mezi uzly (pružné propojení mezi dvěma uzly); 

 Pružné vazby mezi uzly (omezení posunutí nebo pootočení na požadované směry na jednom uzlu). 

 
 
 
Ikony pro přístup k definicím propojení najdete na pásu karet Objekty . 
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Během definování propojení grafickým označením bodů lze vybrat libovolný bod v 3D prostoru. Všechny 
uvedené body jsou převedeny do analytického modelu jako silové body při generování sítě. Všimněte si, že jsou 
uvažovány pouze body, které jsou definovány na lineárních nebo rovinných prvcích při generování sítě. Pokud 
vybraný bod není na lineárním nebo rovinném prvku, je ignorován během generování sítě konečných prvků. 
Definované vazby jsou zobrazeny ve struktuře modelu v Navigátoru: 

 
 
Všechny vazby definované na konstrukčním modelu, jsou automaticky k dispozici na analytickém modelu. 
 

  
spojení hlavní-vedlejší (mezi horní části sloupu a konců nosníků) definované v konstrukčním modelu  a 

jeho účinku na vypočteném modelu. 
 
Definice vazeb na analytickém modelu je stále k dispozici. Je však třeba si uvědomit, že vazby jsou definovány 
na analytickém modelu, nejsou uloženy do konstrukčního modelu. 

 
Je však třeba vzít v úvahu odlišné chování vazeb pro tyto modely: 

 

 Vazby definovány na konstrukčním modelu: 
o Definice grafickým označením bodů; 
o Vazby se nemění při znovuvytváření analytického modelu; 
o Vazby lze kopírovat / přesunout. 

 

 Vazby definovány na analytickém modelu: 
o Definice grafickým označením bodů nebo výběrem koncových uzlů; 
o Vazby jsou k dispozici pouze na analytickém modelu (nejsou uloženy do konstrukčního modelu); 
o Vazby definované výběrem koncových uzlů jsou odstraněny během nového generování sítě; 
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o Vazby definované grafickým označením bodů jsou zachovány během nového generování sítě; 
o Vazby nelze kopírovat / přesunout. 

 

Synchronizace vzpěrných délek železobetonových sloupů s BIM Designers 
 

Hlavní charakteristika / výhody: 

 Lepší kontrola – vzpěrné délky stačí definovat jednou (v modelu Advance Design) 

 Přesnější výsledky – vzpěrné délky lze vypočítat automaticky (podle modelu) 

 
Jedním ze základních údajů použitých pro výpočet rozměrů železobetonového sloupu jsou délky vzpěry. U 
modelu Advance Design lze vzpěrné délky zadat ručně nebo vypočítat automaticky s teoretickou výztuží pro 
sloupy. 
 
Ale po exportu dat sloupu do modulu BIM Designers byly vzpěrné délky určeny pomocí jedné z dostupných metod. 
A tovýběrem typických schémat vzpěrných délek. 
 
S programem Advance Design 2019 je nyní možné automaticky přenést hodnoty vzpěrné délky z Advance 
Design do BIM Designers. Tím je proces výpočtu snadnější a přesnější. Díky tomu mohou být vzpěrné délky 
definovány pouze jednou, na modelu v Advance Design. Navíc délky vzpěru lze v programu Advance Design 
vypočítat automaticky na základě geometrie sloupu a připojených prvků, což činí výsledky ještě přesnějšími. 
 

   
 

Vzpěrné délky žlb. 
Sloupu lze stanovit 
předem v Advance 
Design 
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Při při vytváření modelu v Advance Design lze ručně vkládat vzpěrné délky. Automatické určování hodnot vzpěrné 
délky se provádí během výpočtů teoretické výztuže. Nastavení vzpěrné délky sloupu naleznete v okně Vzpěrné 
délky, které najdete v okně vlastností betonových prvků nebo návrhové šablony. 
 
 

 
 

 
 

Vzpěrné délky pro stejný 
sloup exportované do BIM 
Designers  
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Nové typy ocelových přípojů 
 

Hlavní charakteristika / výhody: 

 Více možnosti modelování - díky většímu počtu dostupných spojení; 

 Snadnější správa modelu - díky možnosti správy a seskupování nových přípojů. 

 
Advance design 2019 nabízí dva nové typy ocelových přípojů: 
 

  Přípoj nosníku a dvou vedlejších nosníků - dvojité spojení s úhelníky; 
 

 
 

V tomto přípoji na stojinu hlavního nosníku jsou dva oddělené vedlejší nosníky připojeny na obou 
stranách pomocí úhelníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvojitý spoj, oba vedlejší nosníky by měly být 
na konci připojené k hlavnímu nosníku. 

 

  Sloupu a dvou vedlejších nosníků - dvojité spojení pomocí úhelníky   
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V tomto přípoji na stojinu sloupu jsou připojeny dva oddělené vedlejší nosníky současně na obou stranách pomocí 
úhelníků. Jelikož se jedná o dvojitý spoj, oba vedlejší nosníky by měly být na konci připojené k hlavnímu nosníku. 
 
Oba nové přípoje jsou k dispozici v kartě Objekty. 

 
 

„Obecný“ typ oceli spojení: 

 Umožňuje připojit lineární prvky jakéhokoliv tvaru a geometrie 

 K dispozici je okamžitý export (přes GTC) do softwaru IDEA StatiCa 

 Spuštění pomocí nabídky na panelu Objekty. 

   
  

Nové propojení pro ocelové přípoje v BIM Designers Steel series 
 

Hlavní charakteristika / výhody: 

 Čtyři nové typy podporovaných spojení; 

 Rychlejší práce - všechna data jsou přenesena automaticky přes nové propojení. 

 
BIM Designers pro ocelové přípoje 2019 přibyli o čtyři nové propojení. Díky tomu je možné exportovat data týkající 
se geometrie a zatížení pro následující spoje: 

    Příložky  

 

    Sloup na průběžný nosník - pevné připojení (čelní plech na štítovou stěnu) 
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  Přípoj nosníku a dvou vedlejších nosníků - dvojité spojení s úhelníky 
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  Přípoj sloupu a dvou vedlejších nosníků - dvojité spojení s úhelníky 
 

 
 
 

V Advance design, existují dva způsoby přenosu dat pro výpočet dostupných ocelových spojů: 

 přímým otevřením vestavěného modulu BIM Designers (pomocí Navigátoru nebo výběrem připojení na 
modelu a příkazu z kontextového menu); 
 

        
 

 exportem do externí aplikace - BIM Designers nebo Idea StatiCa (pomocí příslušného příkazu z 
kontextového menu). 
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Optimalizace průřezu ocelových prvků podle průhybu 
 

Hlavní charakteristika / výhody: 

 Větší způsobilost - možnost výběru optimálního ocelových profilů s ohledem na průhyb; 

 Snadnější kontrola výsledků - díky zobrazení poměru deformace během optimalizace průřezu. 

 
Počínaje verzí 2019 Advance Design lze výpočet optimalizace průřezu ocelových prvků provést s ohledem na 
maximální deformaci. Poté se hledají nové průřezy, kde je poměr průhybu větší než nastavený limit (výchozí 
hodnota 100%). 
 
Díky této nové možnosti je možné optimalizovat ocelový prvek při současném použití více kritérií, tj. hledání 
průřezů, které splňují podmínky pro maximální únosnost a maximální deformaci (poměr pevnost / stabilita a také 
pracovní poměr průhybu musí být ve stanovených mezích). 
 
Tato nová volba je vhodná zejména pro konstrukční ocelové prvky, které překračují maximální průhyb při 
zachování zatížení. 
 
 

Aktivace / Nastavení optimalizace průřezu 
Advance Design provádí optimalizaci ocelových prvků podle nastavení provedených v dialogovém okně 
předpoklady Ocelové konstrukční. Na kartě Optimalizace jsou definována nastavení pro optimalizaci průžezu. V 
části Vyhledat nový průřez je k dispozici nová možnost, aktivovat kritérium průhybu a nastavit maximální přípustný 
poměr deformace, který byl zohledněn pro optimalizaci průřezu. 
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Po dokončení výpočtu oceli se porovnávají poměry pevnosti / stability a průhyby ocelových prvků se zadaným 
kritériem a doporučují se další průřezy, které by odpovídaly těmto podmínkám. 
 
Výsledky optimalizace ocelových prvků jsou zobrazeny v dialogovém okně Navrhované průřezy. Počínaje verzí 
Advance Design 2019 je v tomto dialogu k dispozici nový sloupec "Poměr deformace", který zobrazuje poměr 
maximální deformace / přípustné deformace. Je-li tento poměr vyšší než nastavený limit (standardně 100%), 
nejsou podmínky pro vychýlení splněny a poměr je zobrazen červeně. V takových případech, je-li aktivováno 
kritérium deformace, je navržen jiný průřez. 
 

 
 
Všimněte si, že v závislosti na nastavení na kartě Režim optimalizace (je k dispozici v dialogovém okně 
Předpoklady o konstrukci oceli) dochází při zobrazování výsledků v dialogu Navrhované průřezy k jinému chování. 
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Pokud je vybrán Poměr deformace, pak jsou nové profily navrženy pouze v případě překročení poměru 
průhybu: 

 
 

Pokud je vybráno Kritérium pracovního poměru, navrhnou se nové profily pouze v případě překročení 
pracovního poměru: 

 

 
Je-li zvoleno kritérium Obálka, pak jsou nové profily navrženy pro oba případy, je-li překročen poměr průhybu 
nebo prácovní poměr: 

 
 
 
Poznámka: Pokud je v seznamu vlastností ocelového prvku deaktivováno ověření průhybu, není možné při optimalizaci tvaru 

poměr průhybu zohlednit. U takových prvků je v tomto případě v dialogovém okně Navrhované průřezy vidět ve 
sloupci Poměr průhybu "N / A" (Není k dispozici). 

Vylepšení tabulek s výsledky ocelových prvků, které jsou k dispozici v generátoru 
Dokumentů 
 

Hlavní charakteristika / výhody: 

 Efektivnější návrh ocelových prvků - díky snadnějšímu přístupu k požadovaným výsledkům 

 Větší kontrola - větší přizpůsobivost dokumnetů a větší možnosti přizpůsobení reportů 

 
Aby byl návrh ocelových konstrukcí účinnější, přináší Advance Design 2019 několik vylepšení tabulek s 
výsledky pro prvky ocelových konstrukcí. Tyto změny mají za cíl zvýšit kontrolu obsahu zpráv pro výpočet oceli. 
  
Rozsah změn: 

 možnost vytváření samostatných tabulek pro každý systém nebo každou šablonu návrhu; 

 možnost vytváření tabulek s různými kritérii seskupení (například podle průžezu nebo podle systému); 

 možnost ukázat jména prvku, systémů, návrhových šablon nebo zatížení; 

 přidání nových nebo odstranění nepotřebných sloupců. 
 

Nové možnosti nastavení obsahu tabulek jsou k dispozici v okně parametry tabulky. 
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Poznámka:  Pro přístup k vlastnostem tabulky:    
  1. Otevřete okno Generátor Dokumnetů   
  2. Vyberte tabulku k dispozici v rámci Analýza Oceli / Výsledky na kartě Tabulka 
  3. Přidejte tabulky s obsahem a vyberte ji v levém panelu 
  4. Klepněte na tlačítko Vlastnosti Tabulky. Zobrazí se dialogové okno s Vlastnostmi tabulky. 
 
Rozsah změn je pro jednotlivé tabulky odlišný. Níže naleznete popis změn spolu s informacemi, kterých tabulek 
se změny týkají. 
 
Typ Vytvoření 
Tato volba umožňuje generování tabulky s odlišným kritériem seskupení: 

o podle prvku; 
o podle šablony návrhu; 
o podle systému; 
o podle sítě; 
o podle jména; 
o podle průřezu. 
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Tato volba byla k dispozici u některých tabulek výsledků, a nyní je k dispozici i pro přehledové tabulky: 
o Posouzení průhybu; 
o Vzpěrné délky a klopení; 
o η1-η2 koeficienty; 
o Ka-Kb koeficienty (k dispozici pro CM66). 

 
Samostatná tabulka pro každý systém / návrhovou šablonu 
Aby bylo možné vytvořit samostatné tabulky s maximální hodnotou pro každou návrhovou šablonu nebo pro každý 
systém, jsou k dispozici dvě nové možnosti: 

 Samostatná tabulka pro každou návrhovou šablonu (je k dispozici, pokud je typ kritéria nastaven podle 
návrhové šablony) 

 Oddělená tabulka pro každý systém (je k dispozici, pokud je typ kritéria nastaven podle systému) 
 

 

   
 
Po jejich aktivaci se namísto jedné společné tabulky generují tabulky samostatně pro každý systém nebo pro 
každou šablonu návrhu. Pokud jsou tabulky generovány pouze pro vybrané systémy, výběr lze provést z 
následujícího seznamu systémů / návrhových šablon. 

 
K dispozici jsou tyto nové možnosti pro tabulky: 

o Obálky a tvary optimalizace; 
o Maximální průhyby; 
o Maximální pracovní poměr; 
o Požarní odolnost. 

 
Možnost zobrazit další sloupce 
Chcete-li vytvořit tabulku s dalšími sloupci obsahujícími názvy položek, jsou tu čtyři nové možnosti: 

 Zobrazit název prvku - přidá sloupec obsahující název linearního prvku; 

 Zobrazit název systému - přidá sloupec zobrazuje název systému; 

 Zobrazit název návrhové šablony - přidá sloupec obsahující název šablony pro návrh prvků; 

 Zobrazit název stavu - přidá sloupec ukazující název zatěžovacího stavu nebo kombinace. 
 

Nové možnosti zobrazení sloupců s názvy jsou aktivní, pokud je nastaveno vytvoření podle Podle návrhové 
šablony nebo Podle systému. 
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Nové možnosti zobrazení sloupců s názvy závisí také na typu tabulky. 

 K dispozici jsou 4 možnosti pro tabulky: 
o Posouzení průhybu; 
o Maximální průhyb; 
o Maximální pracovní poměr; 
o Požární odolnost. 

 Pro tabulky je k dispozici 5 možností (bez názvu zatěžovacího případu): 
o Délky pro vzpěr a klopení; 
o Optimalizace obálek a tvarů; 
o η podrobnosti o koeficientech podle uzlu; 
o η1-η2 koeficienty; 
o Ka-Kb koeficienty  (pro CM66).  

  
 
Změny v obsahu tabulek (nové / vymazané sloupce) 
Na žádost uživatelů byly provedeny změny obsahu některých tabulek s výsledky z ocelových prvků. Zejména se 
jedná o přidání nových sloupců nebo vymazáním svávajících sloupců s méně užitečnými informacemi.  
 
Tabulka: Ověření průhybů 

o Nový sloupec Bod sítě, označující bod, ve kterém byla zjištěna deformace 
o Nový sloupec Směr, ukazující směr deformace 
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Tabulka: Délky pro vzpěru a klopení 
o Odstraněny dva sloupce se štíhlostí 

 
 

Tabulka: Obálky a optimalizace tvarů 
o Nový sloupec Poměr deformace, který zobrazuje maximální poměr pro ověření průhybu 
o Tři sloupce Doporučený průřez, Doporučený poměr a Zatěžovací stav  jsou odstraněny 

 

 
 

Tabulka: Maximální průhyb 
o Nový sloupec Délka, ukazující délku prvku 
o Nový sloupec Kritérium s uvedením použitého kritéria (1. nebo 2.) 
o Dva sloupce Lf a Ld jsou odstraněny 
o Rozdělením hodnot pro Poměr průhybu a Hodnotu průhybu do samostatných sloupců 

 
 

 
Tabulka: Maximální pracovní poměr 

o Nové sloupce Xy a Xz zobrazující koeficienty vzpěru 
o Nový sloupec XLT, ukazující součinitel klopení 
o Nové sloupce Pracovní poměr pro osové síly N, ohybový momenty My a Mz 
o Dva sloupce Lf a Ld jsou odstraněny 
o Rozdělení poměrů a koeficientů vzpěru pro posouzení do samostatných řádků za použití rovnic 

6,61 a 6,62 
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Vylepšení BIM Designers modulu Concrete series 
 

Hlavní charakteristika / výhody: 

 Další možnosti pro návrh žlb. prvků díky sadě nových možností v BD 

 Snadnější výpočet díky několika vylepšením modulu pro vyztužování BD 

 Snadnější generování dokumentace díky vylepšením v dokumentů a výkresů 

 
Advance 2019 obsahuje novou verzi modulů BIM Designers, které mohou být použity jako součást Advance 
Design. Podrobný seznam všech nových možností a vylepšení BIM Designers 2019 je k dispozici v samostatném 
dokumentu "Co je nového". Níže naleznete základní informace o několika vybraných tématech, zejména těch, 
které se týkají používání modulu BIM Designers v Advance Design. 
  

 Zvýraznění každé záložky výztuže jednotlivě při úpravách nosníků 
umožňuje snadnou identifikaci výztuže při editaci pomocí dialogových oken

 
 

 Dodatečná geometrická kritéria pro automatické navrhování velikosti patek 
o umožňuje definovat omezení maximální velikosti ve zvoleném směru (např. dodržení vzdálenosti 

od sousední budovy) 
o umožňuje zafixovat poměrem šířky a délky 

 
 

  Lze editovat částečný koeficient pro únosnost ložisek SLS patky 
o umožňuje upravit částečný koeficient použitý pro ověření únosnosti ložisek pro kombinace 

zatížení SLS   
 

 Ručně definované délky vzpěry pro sloupy 
o umožňuje uložit vzpěrnou délku a importovat hodnoty z Advance Design 
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 Schopnost importovat / exportovat hodnoty zatížení z / do Excelu pro sloupy a patky 
o umožňuje exportovat definovaná zatížení do Excelu 
o umožňuje rychlý import zatížení z externího zdroje / Excel   

 

 Schopnost importovat / exportovat kombinace zatížení z / do Excelu 
o umožňuje exportovat definici kombinací zatěžovacích stavů do Excelu 
o umožňuje rychlé import nových nebo modifikovaných kombinací zatěžovacích stavů  z Excelu   

 
 

 Možnost nastavit různé barvy pro každou rodinu prutů výztuže 
o Umožňuje snadnou identifikaci typů vyztužení 
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Vylepšení BIM Designers Steel series a modulu Structure Designer 
 

Hlavní charakteristika / výhody: 

 Další možnosti - díky výpočtu nových přípojů 

 Lepší kontrola - díky novým možnostem návrhu   

 
Podrobný seznam nových možností a vylepšení zavedených společně s vydáním BIM Designers 2019 je k 
dispozici v samostatném dokumentu. Níže najdete pouze základní informace o některých nových možnostech, 
zejména pokud se týkají použití modulů BIM Designers Steel Connection a BIM Designers Structure Designer v 
Advance Design. 
 
Připojení BIM DesignersSteel  

 Nový typ přípoje - čelní plech na štítovou stěnu 
 

Jedná se o připojení sloupu tuhým čelním plechem pod souvislým nosníkem. Umožňuje vložení mnoho 
typů výztuh, jak na nosníku, tak na sloupku. 

 

 
 
 

 Nový typ připojení - Příložky  
 
příložky je pevné spojení, které umožňuje napojení dvou kolineární prvků (nosník - nosník nebo sloup 
- sloup) pomocí plechů přidaných na přírubách a stojnách. Umožňuje spojení svarem nebo šrouby 
uspořádáných na jedné nebo na obou stranách stojin a / nebo přírub. 
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 Bezpečnostní koeficienty jsou nyní k dispozici pro snadnou úpravu v Předpokladech návrhu. 
 

 
 

 Zvyšte rozsah výpočtů – Zohledněte excentricitu zatížení pro roztržení návrhového bloku. 
 
 
 
BIM Designers Structure Designer 

 Nové možnosti pro nosník proměnného průřezu: 
o Snadné definování počtu segmentů; 
o Definice geometrie každého segmentu v podobě tabulky; 
o Možnost stanovení délky vybraných segmentů; 
o Samostatná definice geometrie horní a spodní příruby; 
o Možnost definovat speciální geometrii (jako prodloužení) pro spodní a horní přírubu. 

 Možnost ukládání konfigurací nosníků proměnného průřezu v knihovně; 
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Ostatní vylepšení a opravy 
 
Advance design 2019 přináší mnoho vylepšení a oprav. Níže naleznete krátký popis: 

Vylepšení:  

 Vylepšení dialogu pro výběr průřezu z databáze (# 18196), 
Díky většímu oknu a rozšíření velikosti seznamu dostupných typů, je to jednodušší a rychlejší najít 
potřebné průřezy. 

 
 

 Zlepšení klimatického generátoru podle Eurokódu: 
Nová verze Advance Design zahrnuje řadu drobných vylepšení generátoru klimatických zatížení podle 
Eurokódu, což vám umožní získat výsledky pro různé konkrétní případy geometrie budovy: 

o sníh - s ohledem na mezní hodnotu koeficientu w podle článku 5.3.6(1) z ČSN EN 1991-1-3 
(akumulace sněhu) (# 18217, # 18252); 

o sníh - zlepšení detekce geometrii střech na více úrovních (# 17612, # 18060); 
o vítr - změny uvažované výšky budovy použité pro výpočet vnějšího koeficientu tlaku; Pokud je 

objekt umístěn / přesunut na vyšší úroveň než 0,0 m, vnější součinitel tlak se vypočte na 
skutečnou výšku, zatímco vnitřní koeficient tlak se vypočte pro vnitřní výšku. (# 14182). 

 

 Přidané sloupce do tabulky posouzení protlačení (# 18258) 
V tabulce s výsledky posouzení protlačení (v dokumentu), tři nové sloupce, které znějí: 

o Ed, 0-  maximální smykové napětí na obvodu zatížené plochy; 

o Rdmax - maximální smyková únosnost podél uvažovaného obvodu; 

o Ed, 0 <  Rdmax- kontrola smyku na obvodu zatížené plochy. 
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 Nové výchozí výběry zatěžovacích stavů pro obálky obálek 
Ve výchozím nastavení těchto tabulek jsou nyní vybrány: 
o Tabulky ULS kombinací sil a napětí  
o Tabulky SLS kombinací a zatěžovacích stavů pro posunutí. 

 
 Jsou k dispozici nové jednotky Teplot (stupně Fahrenheita, Kelvina) a pro Energii (Stopa-libra)(# 

16071) (# 17403) 

 
 

 Vylepšení Graitec BIM formátu (GTCX) 
Formát souboru GTCX pro export Advance Design nyní zahrnuje síly přicházející z lineárních i 
nelineárních kombinací a zatěžovacích stavů. Díky tomu je možné importovat všechny druhy vnitřních 
sil do Idea StatiCa (Advance Design Conection) pomocí souboru GTCX. (# 18082) 

 

 Jsou k dispozici materiálové dílčí součinitele v předpokladech návrhu (# 18210) 
Dílčí koeficienty pro materiály (γc na beton, γs pro ocel) pro mezní stavy únosnosti jsou k dispozici v 
dialogu předpoklady návrhu dle Eurokódu. Výchozí hodnoty jsou definované v souladu s 2.1N tabulky 
z ČSN EN 1992-1-1 a příslušné národní přílohy. Hodnoty mohou být uvedeny samostatně pro 
následující mezní stavy: 
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o ULS - MSÚ pro stálé a přechodné návrhové situace 
o AULS - MSÚ pro náhodné návrhové situace 
o EULS - MSÚ pro seizmické návrhové situace 

 

 
 

Stejné faktory jsou zobrazeny pod tabulkou předpokladů výpočtu pro analýzu výztuže, a také v  
generátoru Dokumentů.    

 

 Upozornění při pokusu o odstranění objektů v režimu MKP. 
V takových případech se zobrazí zpráva: 

 
 

 Výchozí sít pro membránové prvky se automaticky nastaví na triangulaci. 
Membrána je rovinný prvek bez plošné tuhosti. U takových objektů bude použít triangulovaný typ sítě 
automaticky, je-li rovinný prvek změněn na membránu. 
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 Úvodní stránka pro Slovenskou lokalizaci nyní obsahuje příklady a videa: 
 

 
 

 V okně výsledných křivek se zobrazí informace o ID vybraného řezu a jestli jsou výsledky vyhlazené, či 
nikoli (# 18360); 

 

 
 

 Nová zkratka pro rýchlý přístup ke generátoru Dokumentů: Ctrl + Shift + R (# 18014); 
 

 Nové ekvivalentní průměry pro výpočet trhlin (# 15707): 
Výchozí průměry použité jako ekvivalentní průměry pro výpočet trhlin podle ĆSN EN 1992-1-1 (7,12) 
mají nyní různé výchozí hodnoty v závislosti na typu prvku (lineární nebo rovinné) a zvlášť pro horní a 
dolní výztuž: 
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o Plošné prvky: 10 mm ve spodní části a 8 mm v horní části  
o Lineární prvky: 12 mm ve spodní části a 8 mm v horní části 

 

  

 

 Zatížení od dopravy - nyní je možné upravit koeficienty Ψ0, Ψ1 a Ψ2 generované v případech UDL a 
obálek pro zatížovací stavy TS (# 18066) 

 

 Vylepšení tabulky sil použitých pro lokální imperfekce EC3  (# 17870) 

 Díky těmto změnám je tabulka nyní kompaktnější a obsahuje informace o všech ekvivalentních silách 
pro každý sloup v jednom řádku:  
o nové sloupce s bodovými silami (zvlášť pro směry Y a Z) 
o lineární síly pro směry Y a Z v jednom řádku pro každý sloupec 

 

 

 Pro polskou národní přílohu k EC5 (konstrukce dřeva) již není k dispozici nepoužívaná vlastnost 
lineárních dřevěných prvků "Procento vlhkosti ". (# 17664) 
 

 Možnost přiřadit čas trvání pro zatěžovací stavy (užitečné pro definování typu trvání kombinace pro 
návrh  dřevěné konstrukce) (# 18204) 

 

 

 
 

 Vylepšení a opravy ocelových přípojů a export dat do BIM Designers Steel Connection: 
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o Aktualizace ocelových profilů pro Kanadu a USA - obsahuje aktualizované části rodiny podle 
nejnovějších norem pro následující země: USA (AISC 14.1), Kanada (tvary CISC); 

o Prvky definované jako asymetrické I průřezy mohou být použity pro přípoje a mohou být 
exportovány do BIM Designers Steel Connection (# 18186) 

 

 
 

o Prvky definované jako nerovnoramenné L průřezy mohou být použity jako diagonály pro spoje 
styčníkových plechů a mohou být exportovány do BIM Designers Steel Connection (# 17942) 

 

 
o Při definování spojů styčníkových plechů jsou všechny diagonály posouzeny, pokud byly 

uvolněny vazby na koncích. Pokud tomu tak není – při vytváření přípoje se zobrazí varovná 
zpráva s otázkou zda vazby automaticky uvolnit. (# 17712)  
 

o Uvažování excentricity lineárních prvků při přenosu geometrie úhelníků dok BIM Designers Steel 
connection. (# 17771) 
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Opravy:  

 Oprava problému při exportu asymetrických T průřezů do BIM Designers (# 18306). 

 Oprava problému s chybějícím přiřazením stavu parametru lokálních imperfekcí ve vlastnosechi prvku, 
při nastavené na šabloně návrhu (# 17896) 

 Oprava neuložení cesty posledního vybraného průřezu z knihovny profilů Graitec (zavření dialogu 
knihoven průřezů způsobilo vynulování cesty a přidání dalšího průřezu potřebného pro opětovné 
vyhledávání seznamu) (# 18330) 

 Oprava parametrů pro výpočet pro dvojité průřezy I, pokud jsou vybrány z databáze sekcí Profily 
Graitec. (# 18215) 

 Oprava generování dokumentů s uživatelskými tabulkami (# 18240) 

 Oprava generování prázdné tabulky posouzení pro specificky diagram trapézových plechů. (# 17898) 

 Oprava problému se zobrazením BIM Designers Steel connection běžící na Advance Design, jedná sd 
o výztuhu nosníku definovaného v šabloně BIM Designers. (# 18167) 

 Oprava problému s jednotkami síl v popisu tabulky klimatických zátěží (pro sníh), kde byly fixovány kN 
bez ohledu na volbu jednotek provedenou uživatelem. (# 16771) 

 Korekce tvaru interakčního diagramu pro ACI (zobrazovat mezní hodnotu pro osové zatížení na křivce 
Fx / My). (# 18219)   

 Oprava problému se zobrazením nesprávných diagramů ohybových momentů na rovinných prvcích pro 
dynamické případy zatížení v čase (např. Harmonické kmitání). (# 18324) 

 Oprava souboru problémů souvisejících s klimatickým generátorem podle Eurokódu. 

 Oprava problému se znaménkem ohybových momentů při exportu jako obálky pro přípoje s úhelníky do 
BIM Designers Steel connection. (# 18333) 

 Oprava problému s počtem diagonál pro přípoj pomocí styčníkového  plechu při exportu do BIM 
Designers Steel connection, pokud je přiřazena šablona. V současné době jsou exportovány všechny 
diagonály, bez ohledu na jejich číslo nastavené v šabloně. (# 18221) 

 Oprava problému s chybně vygenerováným přípojem z úhelníků, pokud byla orientace jejich 
horizontálního prvku nastavena na 180° nebo -180°.  (# 18099) 

 Oprava problémů (vyskytujících se ve zvláštních případech) se špatným znaménkem pro torzor 
lineárních podpěr (# 18267)  a pro skupinu stěn (pokud měly stěny různé směry lokální os). (# 18278) 
(# 18284) (# 18400) (# 18402)  

 Oprava problému se špatnou hodnotou momentu Mx pro torzor dle úrovně. (# 18283)

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


