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Advance BIM Designers 2019 R2 přináší řadu oprav a vylepšení, které jsou shrnuty v tomto 
dokumentu. Přináší rovněž důležitou aktualizaci: podporu pro novou verzi italské normy NTC 2018. 

 

Aktualizace  
 

Nová verze italské normy NTC 2018 

 

Advance BIM Designers 2019 R2 umožňuje provádět výpočty založené na nové verzi italské normy 
NTC 2018: NTC 2018.   

Výběr nejnovější verze normy je k dispozici v okně Nastavení lokalizace. 

- V závislosti na platformě se výběr nové verze normy provádí odlišně: Pro samostatnou verzi a 
pro moduly běžící nad Revitem®, je nová norma k dispozici pro výběr v dialogu BIM Designers 
-  Lokalizace. 

- Pro moduly Advance BIM Designers v prostředí Advance Design, je výběr normy nastaven v 
dialogu Advance Design  - Lokalizace 

 

 

Poznámka: Chcete-li vybrat normu NTC 2018 v Advance Design a poté automaticky použít toto 
nastavení v Advance BIM Designers 2019 R2, je třeba nainstalovat verzi Advance Design 
2019 R2 spolu s Hotfix 1. 

 

Aktualizace normy NTC přináší změny v různých oblastech, včetně: 

  

Změna koeficientů zatížení pro ostatní stálé zatížení 

 

Pro normu NTC 2018 byly upraveny koeficienty pro příznivý efekt zatěžovacích stavů ostatní stálé 
zatížení pro kombinace EQU, STR a GEO pro Eurokódy 0.0 až 0.8. Přednastavené(defaultní) 
koeficienty dostupné v dialogu "Definice zatěžovacího stavu" byly aktualizovány tak, aby odpovídaly 
těmto změnám. Kromě toho byly rovněž upraveny názvy zatěžovacích stavů pro stálé zatížení pro 
normu NTC. 
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Doplnění nových tříd betonu 

 

Beton třídy C30/37 byl přidán do knihovny dostupných tříd betonu. 

 

 
 
 

Nové a aktualizované odkazy - včetně standardních vzorců a čísel odstavců 

 

Referenční čísla odpovídajících odstavců normy NTC 2018 jsou nyní zobrazena v nápovědě mnoha 
nabídek a rovněž u odpovídajících vzorců, které se objevují ve výsledcích. 
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Vylepšení & opravy 
 
Advance BIM Designers 2019 R2 rovněž přináší nejrůznější vylepšení a opravy, které jsou zde uvedeny níže. 

 

Nová databáze půd pro českou lokalizaci 

 

Nová verze databáze půd pro Českou republiku je k dispozici pro modul RC patka. Půdy z nového seznamu 
mají pojmenování, klasifikaci a parametry v souladu s českou normou EN ČSN 73 1001. (#11411) 

 

 

 
 

Nová nabídka(volba), která umožňuje, aby výslednice sil byla umístěna v těžišti profilu 
u spojů se styčníkovým plechem 

 

Nové volby: Volba "povolena ve výchozím nastavení" pro použítí výslednici v těžišti ", byla přidána do 
dialogu"Definice zatížení"pro kloubové spoje.   

Pokud je tato možnost povolena, výslednice je umístěna do roviny smyku (rovina styku styčníkového plechu a 
diagonály) podél těžiště profilu.Touto úpravou jsou při výpočtu zohledněny pouze normálové síly a ohybový 
moment od excentricity se nebere v úvahu. (#11108) 
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Dodatečná upozornění při výpočtu vodonepropustnosti u trámů 

 

Pro modul železobetonový nosník jsou zobrazeny dvě další varovné hlášky pro výpočty, které uvažují se 
zatěžovacími stavy zatížením vodním tlakem.Tato upozornění odkazují na možnost vzít v úvahu konstrukční 
výztuž  ve výpočtu a možnost umístit spodní výztuž na mezilehlé podpěry (aby se zabránilo záporným 
momentům uprosřed rozpětí a kladným momentům na podporách). (#12255) 

 

Drobná vylepšení pro nastavní parametrů kontrukční výztuže u základů 

 

Aby se předešlo problémům s přiřazením odpovídajících parametrů pro konstrukční výztuž železobetonových 
základů, jméno a umístění parametrů, které jsou dostupné v dialogu "Obecné předpoklady návrhu" byly 
změněny.  

Kromě toho pro základové pasy, spodní konstrukční výztuž je nyní aktivována ve výchozím nastavení. (#10051, 
#10063) 

 
 

Dodatečná nastavení rovnic pro výpočet únosnosti pro  seismickou kombinaci podle 
francouzského národního dodatku k EC8 

 

Mezní únosnost základu při zatížení svislou centrickou silou (Nmax) pro nesoudržné půdy je dána vzorcem 
(F.6) normy EN1998-5.  (#10898) 

 



 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2019 R2 

8  

Vzorec (F.6) se však liší v původní verzi normy EN1998-5 a francouzském verzi. Zatímco původní verze 
používá znaménka +/-, francouzská verze používá znaménko +, což vede k příznivějším hodnotám pro Nmax: 

 

 
Chcete-li umožnit vybrat vzorec, který se použije při výpočtu, podle toho, zda změny ve francouzské verzi jsou 
interpretovány jako úmyslné nebo ne, jsme se rozhodli poskytnout takovou volbu, která je k dispozici, pokud je 
vybrán francouzský národní dodatek.   

 

 
 

Metodu výpočtu lze vybrat v dialogovém okně "Nastavení seismické normy EC8", kde uživatel může 
rozhodnout, zda Nmax by měly být uvažováno jako:  

 se znaménkem + /- ("nejméně příznivé"), tak jako v původní verzi EN 

 nebo se znaménkem +  ("nejvýhodnější") podle francouzské verze národního dodatku.   
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Odstranění problém, kdy kombinace zatížení ve výpočtu byly označené jako "není 
zahrnuta" 

 

Pro typy připojení "Přes úhelník’, ‘Styčníkový plech’ a ‘Přeplátování", které jsou k dispozici v  Advance BIM 
Designers – modul Ocelové přípoje, byla během generování kombinací zatížení pro mezní stavy použitelnosti , 
část nové kombinace zatížení označena jako "není zahrnuta ve výpočtu".  

Tento problém je nyní opraven. (#11381) 

 

Přidání vlastní hmotnosti všem patkám v návrhové skupině 

 

Během výpočtu základů v návrhové skupině, je nyní vlastní hmotnost je nyní přidána všem základům skupiny. 
(#11672) 

 

Nové volby pro nastavení barvy zobrazení půdy 

 

Pro modul BIM Designers - "Založení" je nyní možné zobrazit a upravit barvy pro zobrazení typu půdy v 
dialozích "Databáze půd" a "Půdní profil". (#10631) 

 

Hodnota šířky trhliny pro železobetonové patky 

 

Hodnota šířky trhliny vypočtené pro železobetonové patky byla dříve ve yprávě zobrazena chybně vynásobená 
1000. Následkem toho nebyla splněna podmínka pro maximální šířku trhliny.  

Tento problém byl opraven a ověření se nyní proběhne podle očekávání.  (#10631) 

 

Zatížení vodním tlakem definované na spojitém nosníku 

 

Pro modul Železobetonový nosník byla zatížení definovaná jako užitná - zatížení vodním tlakem uvažována 
jako běžná  užitná zatížení; v důsledku toho byla při výpočtu uvažována i odděleně na jednotlivých 
rozpětích.Toto je nyní vyřešeno a zatížení je v takovýchto případech zatěžovacích stavů nyní uvažováno pouze 
jako na spojitém nosníku. (#10950) 

 

Zaokrouhlení délek jednotlivých úseků výztuže při generování ohybů výztuže v Revitu® 

 

Během generování ohybů výztuže, nebyla délka segmentů zaokrouhlována podle zvoleného nastavení, což 
způsobovalo rozdíly mezi délkami výztužných prutů v výkazech atěch, která jsou zobrazena ve výtazích 
výztuže.  

Tento problém je nyní vyřešen. (#11672) 

 

Správné zobrazení varovných hlášek týkajících se výztuže na omezení trhlin 

 

Jedna z varovných hlášek související s výztuží proti trhlinám v modulu Nosníkl nebyla správně zobrazena 
(chyběl obsah).Nyní je vyřešeno. (#12165) 
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Zobrazení diagramů v případě, že Autodesk Revit® běží na druhém monitoru 

 

Při práci pod Autodesk Revit
®
 při použití dvou monitorů, bývalo okno Advance BIM Designers zobrazující 

diagramy přesunuto do pozadí, pokud Autodesk Revit
®
 nebyl spuštěn na hlavním monitoru.  

Problém je nyní vyřešen a diagramy se správně zobrazují bez ohledu na to, který monitor se používá pro běh 
programu. (#11322) 

 

Import základových pasů z Arche Ossature 

 

Základové pasy exportované z Arche Ossature do modulu BIM Designers Železobetonové základy byly 
importovány jako izolované patky.Nyní je vyřešeno. (#10117) 

 

Stěny s otvory nebyly v Revitu® správně rozpoznány jako podpory pro nosníky  

 

Návrh je nyní správně aplikován (Předpoklady a Výpočty) pro nosníky podporované stěnami s komplexní 
geometrií (obsahující otvory pro dveře a okna). (#9826) 

 

Aktualizace výsledků deformace na panelu výsledky 

 

Výsledky deformace železobetonového nosníku, které jsou zobrazeny v panelu Výsledky, nebyly správně 
aktualizovány. Nyní je vyřešeno. (#10024) 

 



 

 

 

 


