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Vítejte v Advance Concrete 2012 
 
Advance Concrete 2012 je součástí konstrukčního BIM řešení Graitec, nazvaného Graitec Advance a 
skládajícího se z produktů Advance Concrete, Advance Design a Advance Steel. 

 

Graitec Advance je první komplexní řešení na trhu, které obsahuje výpočty a multi-materiálový CAD v jednom 
balíčku. 

 

 
 

Advance Concrete 2012 má podstatné vylepšení v několika oblastech: 

 Výkon a stabilita 
 Modelování 
 Výkresy a rozvržení 
 Výztuž 
 Export 
 Lokalizace 
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Obecné 
 

Výkon a stabilita 
 

 Již ve verzi Advance Concrete 2011 SP1 bylo dozaženo podstatného zvýšení výkonu a stability a 
stejné úsilí bylo věnováno verzi Advance Concrete 2012. 

 Některé příklady vylepšení ve výkonu 
 

– Rychlost spouštění 

 
– Čas otevření DWG výkresu 

 
– Vytvoření nového souboru DWG Advance Concrete 

 
– Vytvoření nového výkresu výztuže 

 
– Přečíslování výztuže 

 
– ... a další vylepšení ve všech modulech Advance Concrete 
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Nové nastavení / možnosti 
 

 Pro rychlejší vytváření a aktualizaci výkresů výkresů je dostupné zpracování na pozadí. Tuto možnost 
můžete aktivovat v předvolbách projektu, v záložce “konstrukční”. Pokud tuto volbu aktivujete získáte 
vyšší výkon za současného zvýšení využití CPU a paměti. 

 Vylepšené zobrazování výztuže – dle průměru 
– Fukčnost můžete zapnout v uživatelských předvolbách, v záložce zobrazit. 

– V knihovně prutů můžete nastavit barvu pro každý průměr. 

 
– "Barva dle průměru" má také vliv na vykladení. 

 
– Můžete zároveň využít možnosti “barvy dle průměru” a “zvýraznit nevykladené pruty”. 
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Modelování 
 

Označené konce prvků při jejich výběru 
 

 Vyberte konstrukční prvek (trám, stěnu nebo základový pas) a Advance zobrazí malé číslice, které 
označují konce prvku. 
Tyto informace využijete při editaci spojení prvků. 

 
 

Výkaz materiálů (BOM) – Možnost nastavit pravidla pro výpočet otvorů 
 

 Můžete zadat velikost otvorů, které se budou odečítat při vytváření výkazu výměr 
 Pro každý typ konstrukčního prvku 
 Pro každý použitý materiál 
 Odečet metrů čtverečních nebo metrů krychlových 
 Několik metod výpočtu: 

– Ignorovat všechny otvory 

– Započítat(odečíst) všechny otvory 

– Započítat(odečíst) všechny otvory větší než…. 
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Výkresy a rozvržení 
 

Nalezení definice výkresu v modelu 
 

 V kontextové nabídce v Navigátoru je nová položka, která umí nalézt definici výkresu (horní/dolní 
pohled, řez, pohled) v modelu. 

 V režimu “Výkresy”, klikněte v Navigátoru pravým tlačítkem na výkres, vyberte příkaz z kontextové 
nabídky. Advance Concrete automaticky přepne do režimu "Model" a vystředí definici výkresu na 
obrazovce. 

 Příkaz můžete použít pro následující výkresy: 
– Řezy - "Nalézt čáru řezu v modelu" 

– Pohledy - "Nalézt čáru pohledu v modelu " 

– Horní/dolní pohledy - "Najít definici v modelu " (užitečné zejména pro lokální pohledy) 
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Rozvržení: Polygonální výřezy 
 

 Přesuňte výkres (Drag and drop) do rozvržení (jako obyčejně) a poté použijte příkaz AutoCADu 
"_vpclip" k vytvoření polygonálního výřezu a dále postupujte podle instrukcí na příkazové řádce. 

 Pro takto vytvořený polygonální výřez jsou dostupné Advance Concrete vlastnosti. 
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Výztuž 
 

Více násobných faktorů pro vykladení 
 

 Nyní je možné použít pro vykladení více násobných faktorů naráz. Dialog vlastnosti vykladení jsme 
vylepšili o některé nové hodnoty: 
– Nastavení faktorů násobení. 

– Změna názvu faktoru násobení. 

– Přídání či odebrání faktoru násobení. 

– Pole které zobrazuje celkový násobný faktor 

 

 
 Toto je také použitelné s funkcí Advance Concrete "Použít násobný faktor na vykladení" (grtcrepartnumber). 

Nejprve musíte zadat název faktoru (nebo použít výchozí název) a poté zadat hodnotu tohoto faktoru. 
 Nové možnosti pro nastavení popisů výztuže. Pokud je použit násobný faktor, tak poté Advance 

Concrete může změnit popis na zadaný symbol. Otevřete "Nastavení projektu", vyberte záložku 
"Anotace výkresu" a klikněte na tlačítko "Výchozí popisy prutů". 
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Zobrazení vykladení: 3 pruty uprostřed / 3 pruty na hraně 
 

 Vylepšili jsem zobrazení vykladení a rozdělili původní styl vykladení "3 pruty" na 2 nové. 
– 3 pruty uprostřed 

– 3 pruty na koncích 

 Malé vylepšení je i v zobrazení “kótovací čářy”. Tento styl zobrazení ukáže “odělovač” mezi rozsahy 
(zónamy s jinou roztečí). 

 

 
Vykladení řezu 
 

 Přidat/odebrat prut do/z vykladení řezu 
– Je možné přidat prut do existujícího “vykladení řezu”. 

– Je možné odebrat prut z existujícího “vykladení řezu”. 

– Na “Smartbaru” jsou dvě nová tlačítka, která slouží k přidání či odebrání výztuže. 
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 Přidat/odebrat fiktivní prut nebo síť: 
– Můžete přidat fiktivní prut do “vykladení řezu”. Tento prut (nebo síť) je bez definice ve výkresu, je 

pouze přidán jako dodatečný prut do “vykladení řezu”. 

 

 

 
– Přidat prvek s konkrétním počtem nebo na běžné metry 

 

 
– Nové prvky podle kódu tvaru 

 
 

– Je také možné přidat množství (kusy) k již existující položce, stačí pouze vybrat řádek a vložit 
pořadované množství navíc k libovolné položce. 
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Tabulky výztuže: Přidat/odebrat fiktivní prut 
 

 Je dostupná nová možnost pro přidání/odebrání fiktivního prutu z výkazu výztuže (tabulky). Postup je 
shodný jako v případě přidání/odebrání prutu z vykladení řezu. 

 Níže můžete vidět jak jednoduše přidat síť do výkazu, pouze klikněte na tlačítko a v dialogovém okně 
změňte vlastnosti sítě: 

 

Zvýraznění prutů/sítí vykázaných v tabulce 
 

 Na “Smartbaru” je pro tabulky dostupné nové zatržítko. Pokud ho aktivujete, tak se všechny pruty a 
sítě, které jsou započítány ve vybrané tabulce, barevně zvýrazní. 

 
 Pokud zrušíte výběr tabulky, tak všechny pruty a sítě zůstanou barevně zvýrazněny a vy můžete 

pokračovat v práci. Pokud budete chtít přepnout zobrazení prutů na jejich původní barvy, stačí znova 
vybrat tabulku a zrušit možnost “Zvýraznit pruty”. 

 Barvu zvýraznění můžete nastavit v uživatelských předvolbách. 
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Vylepšení ve výkazech prutů (tabulkách) 
 

 Ve vlastnostech tabulek jsou dvě nové volby, které slouží k řízení "prázdného řádku před každou 
předponou" a "zobrazení předpony". Můžete je zapnout/vypnout a změnit tak vzhled tabulky. 

 
 

 V tabulkách je dostupný atribut <Increment> (přírůstek). Tento atribut můžete použít pro zobrazení 
délkového rozdílu mezi jednotlivými sub-položkami položky proměnné délky. 

 Třídění položek se “speciálními znaky” ve výkazech. V čísle položek můžete použít specifické znaky 
(tečku nebo čárku s číslem nebo písmenem) a způsob třídění "dle čísla položky" umístí takto 
označenou položku na správné místo ve výkaze. 
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 Vylepšení exportu tabulek do Excelu --> více v odstavci "EXPORT". 
 Opravené chyby (některé příklady): 

– Prázdně řádky zmizí z výkazu po jeho aktualizaci 

– Rozvržení / zobrazení rozdělení stránek s prázdnými řádky není korektní 

– Správně započtený počet vrstev sítí v tabulkách střihání. Použijte funkci "Optimalizovat zbytky sítí" 
přek aktualizací výkazu. 
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Export 
 

Dávkový export do DWG pro rozvržení 
 

 Nyní je možné exportovat několik rozvržení v jedinném kroku. Můžete nastavit několik parametrů a 
cílový adresář (pro vyexportované DWG soubory). V dialogovém okně použijte "SHIFT+kliknutí" a 
"CTRL+kliknutí" k označení rozvržení. 

 
 

Vylepšený export tabulek do excelu 
 

 Nové chování se specifickými šablonami aplikace Excel  
 Možnost rozdělit na stránky a vyplnit poslední stránku prázdnými řádky (během exportu do Excelu). 

 
 Specifický bod v souboru Excel pro vložení exportovaných informací 

– Pomocí dialogu během exportu 
– Klíčové slovo <Start> v souboru Excel pro definici bodu vložení 

   

 

 Poznámka: "Výkaz střihání sítí" není možné exportovat do Excelu, protože obsahuje pouze "obrázky" a 
žádné informace použitelné pro formát Excelu. Pracovní postup: Vytiskněte tyto výkazy do formátu PDF 
přímo z Advance Concrete. 
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Export DWF s vlastnostmi 
 

 Prvky modelu s vlastnostmi (např. průřez, materiál) 
 3D armokoše s vlastnostmi (např. průměr, třída oceli) 
 Kombinace několika DWF v Autodesk Design Review 

 
 

Export do DWG s nebo bez rozložení kót 
 

 Můžete určit jak exportovat kóty během exportu výkresu do DWG (Uživatelská předvolba). 
– Vypnuto: Kótovací styly nejsou rozložené během exportu 

– Zapnuto: Kótovací styly jsou rozložené během exportu.  
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Lokalizace 
 

Lokalizace pro Rusko 
 

 Překlad programu 
 Normy a pravidla 
 Knihovny, symboly a šablony 

 

Lokalizace pro Jižní Afriku 
 

 Normy a pravidla 
 Knihovny, symboly a šablony 

 

Vylepšená lokalizace pro Polsko 
 

 Kótovací styly 
 Symboly a šablony 

 

Ostatní 
 Menší opravy v překladu a lokalizaci pro všechny jazyky
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