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Advance Design 2019 - SP1 

Aktualizace Service Pack 1 k produktu Advance Design 2019 přináší řadu nových funkcí, 
vylepšení a oprav, které jsou shrnuty v tomto dokumentu.  
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NOVÉ MOŽNOSTI A VYLEPŠENÍ 

 

1: NOVÁ VERZE NOREM PRO ITÁLII (ITALIAN CODE NBC 2018) 

Advance Design 2019 SP1 poskytuje novou verzi národních technických norem pro Itálii -> 
NTC 2018 

V okně nabídky Konfigurace jsou dostupné nové normy na výběr: 

 

 

 

V rámci dostupných norem v Advance Design jsou hlavní změny v porovnání s předchozí 
verzí norem (NTC 2008) následující: 

 Kombinace zatížení 
- NTC 2018 revised combination coefficient for non-structural dead load cases EQU, 

STR and GEO under favorable effect from 0.0 to 0.8.. 
 

 Klimatická zatížení - vítr 
- Základní rychlost větru (vb) nyní závisí na nadmořské výšce objektu; výpočet je 

pomocí nového součinitele referenční výšky (ca); 
- Referenční rychlost větru (vr) nyní závisí na změně větru; výpočet je pomocí nového 

součinitele směru větru. 
 

 Klimatická zatížení - sníh 
- Změna sněhových oblastí je následující: Oblasti III (qsk = 0.60 kN/m2) se mění na 

Oblast II (qsk = 1.00 kN/m2) pro následujících 5 provincií: Rieti, L'Aquila, Frosinone, 
Avellino, Benevento. 
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 Posuzování ocelových prvků 
- Viditelné odkazy na normy v dokumentu statického posudku jsou podle nové verze 

normy NTC:  
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2:ZMĚNA PŘEDPOKLADŮ PRO DOTVAROVÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ 

V předpokladech pro Dotvarování a smršťování (dostupné v dialogu Předpoklady pro 
výpočet ŽB), je-li hodnota (stáří betonu v čase) nastavena na 0 (t=0), je nyní efekt 
dotvarování ignorován (je ignorován dlouhodobý efekt dotvarování). Dále pro případy kdy 
hodnota t=0 (stáří betonu) má nepřijatelnou hodnotu (rovnající se nule anebo je vyšší než 
hodnota t), zobrazí se chybová hláška.  
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3:ZMĚNA VYTVÁŘENÍ SKUPIN STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Aby se zabránilo problémům s výpočtem kroucení skupiny stěn, je nyní možné seskupovat 
pouze stěny na stejné výškové úrovni.  

 

4: ZRYCHLENÍ VÝPOČTŮ KÓTOVÁNÍ 

Na počítačích s 64-bitovým operačním systémem umožňuje Advance Design 2019 SP1 
výrazné zvýšení výpočetního výkonu v průběhu dimenzování díky lepšímu využití operační 
paměti.  Tento efekt je viditelný zejména v případě výpočtu dimenzování železobetonu u 
velkých modelů. 

 

RŮZNÉ VYLEPŠENÍ A OPRAVY 

Navíc kromě výše uvedených změn přináší Advance Design 2019 SP1 mnoho vylepšení a 
opravy chyb uvedených níže: 

Zdroj Titul Plocha 

Podpora (#16165) Chyba v zobrazení obálek posunutí pro kombinace ECELUS  Kombinace 

Podpora (#16024) Chyba v uložení zatížení na modelu zákazníka Výpočetní model 

Podpora (#16087) Neschopnost generovat kombinaci s provozními zatíženími pro typ cesty LM2 Kombinace 

Podpora (#18609) Nástroj pro uživatelský průřez – nebylo uloženo uživatelské rozmístění 
výztuže 

Průřezy 

Podpora (#15677) Neprobíhající výpočet pokud je neaktivní prvek připojen k neaktivní podpoře Výpočetní model 

Podpora (#16128) Chyba varování při malých hodnotách Wpl Posuzování ocelových 
prvků 

Podpora (#16089) Oprava textu ve francouzském jazyce v předpokladech pro výpočet ocelových 
konstrukcí 

GUI 

Podpora (#15939) Chyba ve vlastnostech ŽB lineárních prvků po nastavení tuhého prvku GUI 
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Podpora (#15940) Nesprávný popis os diagramu napětí na průřezu GUI 

Podpora (#16064) Zvětšení textového prostoru v okně parametrů statického posudku oceli GUI 

Podpora (#16086) Chybná výška nosníku nad sloupem po importu sloupu do  Arche Column Import/Export 

Podpora (#16136) Chyba s uloženým posunem plošných prvků s T3-Q4 čtyřuhelníkovou a 
trojúhelníkovou sítí 

Nastavení 

Podpora (#16079) Chyba s tabulkami výsledků lineárních podpor uložených do souborů formátů 
txt a xlsx 

Generování 
dokumentů 

Podpora (#16126) Vylepšení v popisu parametrů vzpěrné délky pro dřevěné prvky (EC5) Generování 
dokumentů 

Podpora (#16084) Chyba v optimalizaci ocelového průezu podle normy CM66 Generování 
dokumentů 

Podpora (#15933) Chyba v obnovování grafických výsledků v případě změny barevné 
konfigurace zobrazení 

Výsledné křivky 

Podpora (#16025) Chyba s výsledky modální analýzy v závislosti na počtu analyzovaných tvarů Řešič 

Podpora (#15956) Nesprávná aplikace přesného zatížení na více sousedních plošných prvků Řešič 

Podpora (#15982) Nesprávné reakce na modelu s velkým počtem menších rovinných prvků Výpočetní model 

Podpora (#15820) Chybová hláška v případě chybějící DLL pro zasílaní technické podpory v 
podobě elektronické zprávy 

Obecné 

Podpora (#15802) Chyba v importování souborů dot4 Import/Export 

Podpora (#15823) Chyba se špatným momentem MX na torzoru po úrovních Generování 
dokumentů 

Podpora (#15793) Vylepšení výsledků vyhledávání torzorů na uživatelském průřezu Generování 
dokumentů 

Interní (#18258) Vylepšení názvů dialogů pro vytváření rodin a zatížení Obecné 

Interní (#17009) Vylepšení správy sítě v případě rozdělených plošných prvků Obecné 

Interní (#18358) Vylepšení obsahu informací o účincích pohybu / vytváření řezů ve výpočetním 
režimu 

Zpracování výsledků 

Interní (#18360) Rozšíření popisu výsledných křivek na průřezech Zpracování výsledků 

Interní (#18361) Nespojitost výsledných křivek na řezu přes více prvků Výsledné křivky 

Interní (#18400) Chyby související se zobrazením výsledků pro torzory na skupinách stěn Zpracování výsledků 

Interní (#18619) Nesprávné torzory na skupinách stěn, když jsou stěny navzájem nad sebou Zpracování výsledků 

Interní (#18254) Umožnění uchopení kótovací čáry k příčnému řezu CAD 

Interní (#18085) Nesprávná hodnota akumulace sněhu za atikou (EC1) Klimatická zatížení 

Interní (#18601) Zrušením zaškrtnutí volby stability při otevírání stávajících modelů Posuzování ocelových 
prvků 

Interní (#18587) Chyba padání programu v případě výpočtu podle amerických norem Posuzování ocelových 
prvků 

Interní (#18597) Chybová zpráva v dialogu okně definice vozovky Zatížení od dopravy 

Interní (#18586) Chyba v exportu do BD Connection pokud je v modelu definována globální osa 
Z směrem dolů 

Přípoje 

Interní (#18569) Chyba v BD šabloně AD pro přípoje tvaru dvou sekundárních nosníků 
připojených pod úhlem k hlavnímu sloupu 

Přípoje 

Interní (#18622) Chyby ve výsledcích, pokud není vybraná volba Zavedení zatížení v nastavení 
sítí 

Zpracování výsledků 

Interní (#17451) Oprava názvů oblastí zatížení větrem ve zprávách pro pultové střechy Generování 
dokumentů 

Interní (#17954) Chyba v nepoužívání nastavení jednotek ve zprávě modální analýzy Generování 
dokumentů 

 


