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Vítejte v Advance Concrete 2011, součásti řešení GRAITEC BIM 
 

Advance Concrete 2011 je jako celek součást řešení GRAITEC BIM, nazvaného GRAITEC Advance. Řešení se 
skládá z produktů Advance Steel, Advance Concrete a Advance Design. 

Tato nová integrovaná sada 2011 přichází s několika novými společnými funkcemi: 

 Společná instalační sada pro všechny moduly, dodávaná ja jedinném DVD 

 Nový Graitec Advance Manager 

 Vylepšené propojení CAD s návrhem(výpočty). 
 

Graitec Advance je první kompletní řešení na trhu, které zahrnuje statickou analýzu a multimateriálový CAD v 
jednom balíčku. 
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Nový jednotný proces instalace 
 
Nová sada GRAITEC Advance 2011 je dodávána na jednom DVD společně s novým rozhraním pro instalaci, 
které umožňuje instalaci všech součástí v jednom kroku. 

 
Instalační průvodce byl kompletně přepracován tak, aby poskytoval více informací o instalovaných produktech: 

 Které moduly budou instalovány 

 Přímý přístup k dokumentaci 

 Přímý přístup na stránky GRAITEC pro dodatečné informace. 
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GRAITEC Advance Manager 
 
Nový GRAITEC Advance Manager (GAM) má několik nových funkcí: 

 Nové prostředí pro uživatelská nastavení. 

 Snadné přizpůsobení knihoven. 

 Správa projektů. 

 Správa licencí. 

 Přímý přístup k online nápovědě a příručkám. 

 Interaktivní tipy. 

 Přímé spuštění aplikací GRAITEC Advance. 
 
GAM je dispozici pro 32bitové a 64bitové operační systémy. 
 
Prostředí pro snadnější vlastní nastavení 
 

 Prostřednictvím nového a moderního uživatelské prostředí má uživatel snadnější přístup k různým 
nastavením. 

 
Při spuštění modulu má uživatel přímý přístup z centrálního panelu k hlavním funkcím a může také vidět na 
spodní části různé tipy. 

 

 

Centrální panel s přímým přístupem 
k prvkům aplikace 

Interaktivní tipy s odkazem na server Graitec 

 
V poli “tipy” lze se lze pomocí šipek pohybovat doprava a doleva pro výběr různých zdrojů informací: 

 Tipy pro produkty 

 Novinky o společnosti Graitec z webových stránek 

 Odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) z webu Graitec Advantage 

 Zákaznické projekty, ukázky a reference 
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Aplikace 
 

 Uživatel může v této části GRAITEC Advance Manageru spustit software: Advance Steel, Advance 
Concrete nebo Advance Design. 

 

 
 
Projekty 
 

  GRAITEC Advance Manager umožňuje efektivně spravovat soubory projektu: 

 Procházet existující projekt (velikost na disku, názvy souborů, atd.). 

 Vytvořit nové složky 
 
Nápověda 
 

 Uživatel má přímý přístup k příručkám První kroky pro krátký průběh učení GRAITEC Advance. 

 
Licence 
 

 V této oblasti lze spravovat licence produktů GRAITEC Advance. 
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Výkresy výztuže 
 
Výztuž 1: Nastavení krytí jednotlivě pro každou stranu distribuce sítí 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 
 Vylepšení v distribuci sítí: Je možné definovat krytí sítí zvlášť pro každou stranu distribuce. Nastavení se 

provede v panelu “Smartbar” nebo v dialogu vlastností. 

 

Výztuž 2: Ořízlé sítě a kladení sítí může být zobrazeno ohraničujícím obdélníkem 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro získání lepší představy o vyskládání sítí je nyní k dispozici nové zobrazení. 

V podrobných parametrech sítí je nová možnost, která umožňuje zobrazit ohraničující obdélník střihaných sítí. 
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Výztuž 3: Aktualizace kót přesahů při aktualizaci oblasti sítí kladených do plochy 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 
 Při aktualizaci oblasti sítí kladených do plochy jsou nyní automaticky aktualizovány také kóty přesahů. Tato 

vlastnost se týká průsečných kót. 

  
 
Výztuž 4: Příkaz AutoCADu “protáhni” je nyní možné použít i na obrys sítí 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 
 Nově je možné použít na obrys sítí také standardní příkaz AutoCADu protáhni. Vykladení se automaticky 

přizpůsobí novému obrysu. 
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Výztuž 5: Přímé zadání délky přesahu pro stykování 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Během stykování prutu může být přesahová vzdálenost zadáná přímo z klávesnice. Možnost využít tabulku 

styků zůstala i nadále zachována. 

 

 
 
Výztuž 6: Výška odskoku je měřena od líce k líci 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Při stykování prutu je výška odskoku měřena od líce k líci prutu. 

Relativní poloha prutu je tak velmi přesná. 
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Výztuž 7: Nový styl zobrazení pro pruty: dle průměru 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nová volba umožňuje prutům být reprezentovány barvou, rozdílnou pro každý průměr. Potom je velmi 

snadné rozlišit na obrazovce jednotlivé profily. 

 Volba může být aktovována v uživatelských 
předvolbách:  

 V databázi prutů může být 
pro každý průměr přiřazena 
barva. 

 
Toto nastavení má vliv pouze na definiční pruty. 
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Výztuž 8: V dialogu “Přerušit prut” se ukládají naposledy zadané hodnoty 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Hodnoty zadané v dialogu “Přerušit prut” se ukládají jako výchozí hodnoty pro příští použití. Toto šetří čas. 

 

Výztuž 9: Možnost použít číslo položky jako zdroj k vykladení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Je možné vybrat prut k vykladení zadáním čísla položky. Jednoduše zadejte do příkazové řádky volbu P a 

poté číslo položky k vykladení. 

 
 
Výztuž 10: Zobrazení spojek na vykladení prutů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Spojky se zobrazují na vykladení pokud existují na definičním prutu. Výkresy jsou poté přesnější a snadněji 
čitelné. 
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Výztuž 11: Protažení všech prutů z vykladení modifikuje také definiční prut 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pokud jsou protaženy všechny pruty z vykladení, tak je automaticky stejně modifikován i definiční prut. 

Takto je chování programu Advance Concrete přirozenější. Jestliže jsou protaženy jen některé pruty, tak 
vznikne proměnná položka. 

 
 
Výztuž 12: Vícestřižné pruty v obdélníkovém průřezu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nový výkonný nástroj umožňuje vytvořit vícestřižné třmínky v obdélníkovém průřezu. Vyberte na obrazovce 

obdélníkový průřez a poté zadejte počet podélných prutů a uspořádání třmínků: poté jsou třmínky 
automaticky vygenerovány. 
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Výztuž 13: Vytvoření prutu z AutoCAD křivky 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 S použitím této funkce může být vytvořen prut přímo z AutoCAD křivky. 

 
 
Výztuž 14: Pro číslování prutů je zapracován nový způsob chování 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro každý prut ve výkrese je dostupná specifická kontextová nabídka. Ta poskytuje velmi efektivní způsob 

pro individuální správu položek. Jsou dostupné tyto možnosti: 

 Použít nejmenší dostupné číslo 

 Použít naposledy zadané číslo + 1 

 Použít nejvyšší použité číslo + 1 

 Porovnat s existujícími pruty 
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Výztuž 15: Dodatečné volby číslování prutů pokud jsou kopírovány nebo vytvořeny 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Chcete-li brát v úvahu způsoby, jak definovat vlastní položky, k dispozici může být několik způsobů 

chování. 

 
 

Dle výběru uživatele čísla položek nově vytvořených nebo upravených mohou být: 

 Nejmenší dostupná značka   → pro položku je použito nejmenší dostupné číslo 

 Naposledy zadaná značka + 1 → je použito naposledy zadané číslo o 1 větší 

 Nejvyšší aktuální značka + 1  → je použito nejvýše zadané číslo o 1 větší 

 Porovnat s existující množinou → použije číslo shodného prutu(pokud existuje) nebo nejmenší 
           značku 

 
Výztuž 16: Nástroj pro přečíslování prutů má jako výchozí nastavení výkres ne soubor 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Při použití nástroje pro přečíslování prutů, je jako výchozí volba nastaveno přečíslování ve výkresu a ne v 

souboru. Pro většinu uživatelů bylo toto nastavení vhodnější. 

 
 
Výztuž 17: Optimalizované číslování ohýbaných sítí 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Vykladeným ohýbaným sítím jsou nyný korektně přižazovány čísla položek. Jestliže existují 2 rozdílné 

velikosti, tak jsou automaticky vytvořený 2 různé položky. 
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Výztuž 18: Dodržení mezer při přečíslování prutů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Při přečíslování výztuže nyní Advance Concrete může zachovat mezery v číslování prutů. Tímto 

nastavením se zabrání setřesení položek do jedné sekvence. 

Tato možnost se aktivuje v dialogu přečíslování prutů:  

 

1, 11, 12 se změní: 11, 21, 22 

 
Výztuž 19: Nový příkaz: kopie 3D výztuže 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 
 Tento příkaz umožňuje simultánní kopii 3D výztuže a vizuálních prvků z jednoho konstrukčního prvku do 

jiného. 

 

 

Výztuž 20: Nové možnosti pro export 3D zobrazení výztuže 

Tato funkčnost je dostupná v paketu Professional a Premium. 
 Z 3D prohlížeče výztuže může být 3D výztuž konvertována do 3D těles v aktuálním souboru nebo 

exportována do externího dwg souboru. 
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Objekty popisu 
 
Popis 1: Bubliny: Samostatný příkaz pro zalomené odkazové čáry 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Bubliny se zalomenou odkazovou čárou jsou nyní dostupné přes samostatný příkaz. Uživatel si nyní může 

vybrat zda použije bubliny s přímou či zalomenou odkazovou čárou. 

 

 

Popis 2: Nový uzlový bod pro zrcadlení textu u bublin 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Je vytvořen nový bod pro snadné zrcadlení bublin. K ozrcadlení stačí vybrat bublinu a kliknout na šipku. 

 
Popis 3: Nový uzlový bod pro změnu počátku odkazové čáry 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Byl vytvořen nový uzlový bod, který umožňuje změnu polohy počátku odkazové čáry. Pomocí tohoto bodu 

upravíte odlazové čáry tak, že již nemusí být vždy kolmé k prutu. 
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Popis 4: Speciální značka pro každý prut z vykladení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Jako doplněk k aktuálním popisům je možné vytvořit nový popis pro každý prut z vykladení. 

Toto vylepšení je určeno pro britský trh. 

,  
 
Popis 5: Nová proměnná <ElementDistancesUser> zobrazí uživatelsky definovanou 
rozteč 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Použitím nové proměnné <ElementDistancesUser> je možné v symbolu zobrazit rozteč zadanou uživatelem. 

Toto je velmi užitečné pro kladení “dle rozteče(zaokrouhleně)”. 

 

 
Popis 6: Nová proměnná <Increment> zobrazí přírůstek v proměnném kladení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Je dostupný nový atribut pro zobrazení přírůstku u proměnných kladení: <Increment>. 
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Popis 7: Nové nastavení výchozích hodnot pro popisy u rozkreslení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Výchozí nastavení popisů obsahuje nyní také nastavení pro rozkreslení prutů. 

 

 

Popis 8: Nové nastavení výchozích hodnot pro popis ohýbaných sítí 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Výchozí nastavení popisů obsahuje nyní také nastavení pro popis ohýbaných sítí. 

 

Popis 9: Dodatečné vytvoření symbolu k již existujícímu rozkreslení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Je možné vytvořit symbol k již existujícímu rozkreslení, stejně jako pro prut. 
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Popis 10: Kvantitativní vykladení: nastavení odkazové čáry na Smartbaru 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nastavení odkazové čáry a šipky na konci čáry je nyní dostupné přímo na Smartbaru. Toto platí pro 

kvantitativní vykladení. 

Advance Concrete 2010: 

 
Advance Concrete 2011: 

 

 
Popis 11: Symboly a popisy: Vylepšená správa desetinných míst 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Dialog nastavení jednotek byl aktualizován. Uživatelé nyní mohou snadněji kontrolovat “nuly” ve 

standadních či uživatelských symbolech. 
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Popis 12: Nová možnost pro zobrazení přímého kladení: 3 na koncích, 3 uprostřed 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Byl přidán nový způsob pro zobrazení prutů: 3 pruty na každém konci a 3 pruty uprostřed. 

  

Popis 13: Zvýraznění prutů vybraných pro zobrazení v přímém kladení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nyní je snažší vybírat pruty pro zapnutí, protože jsou po výběru zvýrazněny. 

  

Popis 14: Nová možnost odebrat pruty k zobrazení v přímém kladení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Tato nová možnost dovoluje odebrat pruty k zobrazení v přímém kladení. K odebrání stačí kliknout na 

vybraný prut. Toto vylepšení zabrání vícenásobné manipulaci s pruty. 
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Popis 15: Správa velikosti symbolů řezů podle měřítka 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Velikost symbolů řezu ve výkresech výztuže se nyní perfektně přizpůsobí měřítku, které je nastaveno v 

Navigátoru. 

  

Popis 16: Správa křížení odkazových čar 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 V této nové verzi je k dispozici velmi pěkný způsob zobrazování křížení vynášecích čar u symbolů. 

Tato možnost může být aktivována v předvolbách projektu. 
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Popis 17: Dodatečná čára mezi prostředním prutem a centrální čárou, jako u 
sklopených prutů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Středový prut může být spojen s kótou(centrální čárou) stejně tak, jako u sklopeného rozkreslení v 

předchozí verzi. 

Tato možnost může být zapnuta v dialogu vlastností kóty vykladení. 

   

Popis 18: Nový uzlový bod pro přesun textu u bubliny 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro snadnější úpravu výkresů nabízí nyní Advance Concrete nový uzlový bod za který je možné přesunout 

text obsažený v symbolu(bublině). 

 

Popis 19: Vylepšené rozkreslení spirály 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Bylo vylepšeno rozkreslení spirály. Nyní jsou z rozkreslení patrné všechny údaje potřebné pro výrobu. 
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Popis 20: Rozkreslení obloukových prutů nyní obsahuje délku oblouku i poloměr 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro obloukové pruty je nyní možné zobrazit současně délku oblouku i poloměr. 

 

Popis 21: Nové možnosti popisu zaoblení pro rozkreslení prutů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Zobrazení poloměru ohýbaní u rozkreslení prutů se nyní dá nastavit ve vlastnostech rozkreslení. 

 

Popis 22: Přesnější rozkreslení prutů – zobrazení kotvení 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro lepší porozumění tvaru vložky je nyní možné zobrazit na rozkrelení prutu délku kotvení. Tuto volbu je 

možné aktivovat ve vlastnostech rozkreslení. 
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Popis 23: Vylepšení v popisu řad prutů: Barvy v popisu mohou být stejné jako ve 
zdrojovém souboru(bloku) 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro lepší vzhled výkresů mohou nyní mít bubliny v popisu řad prutů stejnou barvu jako samostatné bubliny. 

Toto nastavení je dostupné na “Smartbaru”. Výsledkem je naprosto homogenní  výkres. 
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Vytváření výkresů 
 

Výkres 1: Velist popisů os ve výkresech výztuže se přímo řídí měřítkem 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 V předchozí verzi neměla změna měřítka provedená v navigátoru vliv na velikost prvků rastru zobrazených 

ve vypočtených pohledech. Nyní je velikost prvků rastru řízena měřítkem nastaveným v navigátoru. 

 

Výkres 2: Zachování měřítka nadpisu během aktualizace 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Během aktualizace pohledu je zachováno měřítko nadpisu. 

 

Výkres 3: Otevření souboru z Advance Concrete v čistém AutoCADu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Soubory DWG vytvořené v Advance Concrete mohou být otevřeny v čistém AutoCADu. Všechny entity 

jsou nyní viditelné bez dalších nastavení. 
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Výkazy výztuže 
 

Výkaz 1: Proškrtnutí neaktuálního výkazu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro minimalizaci chyb ve výkresech je dostupné nové chování: Přes neaktualizovaný výkaz je možné 

nastavit proškrtnutí. 

 

Výkaz 2: Správce materiálu: funkce si pamatuje předchozí zadání 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro ušetření času jsou nyní naposledy zadané hodnoty uloženy jako výchozí pro příští použití. 

 

Výkaz 3: Možnost skrýt třídy oceli a již objednané pruty během objednávání materiálu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nová možnost ve správci materiálu umožňuje během objednávání materiálu skrýt již objednanou výztuž. 
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Výkaz 4: Zvýraznění materiálů obsažených v objednávkách / Změna barvy popisu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro vyjasnění vytváření objednávek je dostupné specifické zobrazení materiálu: 

 Materiál obsažený v objednávkách je zvýrazněn. 

 

 

Výkaz 5: Výběr prvků zahrnutých do výkazů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Během vytváření výkazu je možné vybrat pruty podle následujících kriterií: všechny, přímé, ohyby, se 

spojkami. 

Toto umožňuje vytvořit samostatné výkazy pro různé typy výztuže. 

 

Výkaz 6: Možnost zobrazit ve výkazech také nevykladené pruty 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nyní je možnost zobrazit ve výkazech také nevykladené pruty(pruty, které mají nulový počet kusů). 
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Výkaz 7: Přidat/vymazat prut podle čísla položky 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nový způsob pro přidání či vymazání položky – zadáním čísla položky. 

 

Výkaz 8: Přímá editace výkazů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Byl implementován velmi silný a užitečný nástroj sloužící pro uživatelské úpravy výkazů. Uživatelé mohou 

vybrat a upravit obsah buněk ve výkazech zobrazených na obrazovce. 

 Označte výkaz a z kontextového menu zvolte “Editace…”. Objeví se nové dialogové okno. V něm můžete 
procházet seznamem od záhlaví po zápatí pomocí šipek doleva a doprava. 

 

• Hlavička může být upravena. 
• Výraz v libovolné buňce může být upraven: 

 

 

 

• Stejným způsobem může být upraven libovolný řádek: 

  

Velmi důležité: Při aktualizaci výkazu jsou úpravy zachovány. 
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Lokalizace 
 

Lokal 1: Je zapracována nová norma pro vyztužování: Eurocode 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Je zapracována norma Eurocode s nastavením pro Francii. Háky, poloměry zaoblení… vše bylo 

aktualizováno v souladu s touto novou normou. 

 

Lokal 2: Je zapracována lokalizace pro Španělsko 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Do verze 2011 byla zapracována španělská lokalizace. Lokalizace je založena na anglickém jazyce a 

německých normách. 
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Lokal 3: Pro francouzský trh jsou dostuné dvě nové šablony pro výkazy 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro francouzský trh byly do Advance Concrete zapracovány dvě nové šablony. 

 

 
 
Lokal 4: Velikost symbolů výztuže: velikost byla snížena o polovinu 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro francouzský trh byla velikost symbolů snížena o polovinu. 

 
 
Lokal 5: Vyplněná tabulka přesahů 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Tabulka přesahů pro francouzský trh obsahuje výchozí hodnoty. 
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Multi-User 
 

M-user 1: Zabezpečení Multi-user: otevření pracovního prostoru vyžaduje jméno a heslo 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pro zvýšení bezpečnosti je nyní k otevření pracovního prostoru zapotřebí jméno a heslo. 

 

M-user 2: Změna uživatele v pracovním prostoru 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Pokaždé když se uživatel připojí do multi-user databáze, program vytvoří DWG s pracovním prostorem, ve 

kterém uživatel edituje konstrukční prvky vypůjčené z databáze. Protože program v databázi ukládá pouze 
konstrukční prvky a ne kótovací styly, styly pro texty, typy čar, nastavení hladin,… preferují někteří 
uživatelé vytvoření vzorového pracovního prostoru(template). Tento vzorový pracovní prostor poté 
nakopírují jednotlivým uživatelům a ti v něm dále pracují.. 

Tento nový příkaz umožňuje uživatelům zaregistrovat kopii šablony se svým uživatelským jménem a 
heslem. Bez této změny by všichni uživatelé pracovali s databází pod stejným uživatelským jménem a 
heslem. 

 

M-user 3: Změna aktivních podlaží v pracovním prostoru 

Tato funkčnost je dostupná ve všech paketech. 
 Nyní je možné vrátit – zneviditelnit – podlaží, které bylo předtím načteno v pracovním prostoru. Tato nová 

možnost je dostupná přes dialogové okno “Obnovení pracovního prostoru”. 
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