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Vítejte v Advance Concrete 2014 
 
 

Advance Concrete 2014 obsahuje řadu skvělých nových funkcí a uživatelských vylepšení v několika oblastech: 

 AutoCAD 2014 kompatibilita 

 Možnost vlastního nastavení palety nástrojů 

 Zvýšení rychlosti při vytváření souborů PDF 

 Nový modul Rendr 

 Vylepšení uživatelského rozhraní 

 Zlepšení stability ve všech modulech Advance Concrete  

 Vylepšení v režimu externích výkresů 
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Vylepšení uživatelského rozhraní 
 

Uţivatelské rozhraní 1: Přizpůsobitelné palety nástrojů 
 

Nové palety nástrojů které obsahují často používané příkazy byly zavedeny v Advance Concrete 2013 a nová verze 
Advance Concrete 2014 poskytuje různé možnosti přizpůsobení této palety nástrojů dle vašich požadavků. 

Na pravém horním rohu palety nástrojů mohou uživatelé najít nové tlačítko Nastavení, které otevře nové 
dialogové okno obsahující následující možnosti: 

 Lze změnit průhlednost a barvy 

 Může být upravena výška a šířka položek či kategorií 

 Počet sloupců lze nastavit od 1 do 4 

  

Ikony zobrazené v paletě nástrojů lze změnit dlouhým stisknutím pravého tlačítka myši na paletě, která 
poskytuje přístup k vlastnímu nastavení. Poté jsou dostupné následující úpravy: 

 Klepněte na horní pravý červený kříž pro odstranění ikony 

 Přetáhněte ikony metodou drag&drop do téže nebo jiné skupiny 

 

Kliknutím na symbol "+", který se zobrazí na horním okraji palety nástrojů je také možné upravit organizaci 
skupin, které definují palety nástrojů.  
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Uživatelé pak mají přístup k dalším funkcím: 

 Přesunout skupinu nebo vytvořit novou skupinu 

 Vložit novou ikonu s příkazem 

 Vložit oddělovač 

 Vložit konec řádku 

    

Přidáváte-li novou ikonu s parametrem "Příkaz", mohou uživatelé kombinovat více příkazů v jednom tlačítku. 

Upravené palety nástrojů lze sdílet mezi různými uživateli Advance Concrete: soubor 
"GrPaletteData_User.xml", který obsahuje uživatelské palety nástrojů Advance Concrete 2014, lze nalézt 
v:C:\Users\USER\AppData\Roaming\Graitec\AdvanceConcrete\2014\Support\GrPaletteData_User.xml" 

Uţivatelské rozhraní 2: Obecné vylepšení grafického rozhraní 
 

Optimalizace v panelu Multiuser: Změněno uspořádání ikon tak, aby byly nejčastěji používané ikony a příkazy 
na vrchu. Nejpoužívanější příkazy Multiuser jsou nyní rychleji dostupné s menším počtem kliknutí. 

 

Opravy v některých ikonách palety nástrojů: 

 Příkaz pro "AutoUSS" (dynamické zadávání) nyní pracuje také v rámci jiného příkazu. Příkaz 
"AutoUSS" nastaví dočasný USS do kterého umístí prvky přesně i v neortogonálních směrech. Příkaz 
je velmi užitečný při umístitění otvoru do stěny: 
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 Na některých instalacích nepracoval nástroj KEDIT (editace křivky) v ikoně palety nástrojů. Křivky bylo 
možné vytvářet pomocí klávesové zkratky "K", pouze ikona v paletě nástrojů nefungovala. Ikona 
palety nástrojů byla opravena. 

 

Několik oprav v uživatelském rozhraní: 

 Do panelů nástrojů byly přidány ikony pro "Stupňovité základy" a "Základ přizdívky" (Rozšířené 
modelování - 3D tělesa/úpravy). 

        

 Graitec advance manager (GAM) lze spustit přímo z Advance Concrete. Pro Advance Concrete slouží 
GAM především k nastavení parametrů spuštění a pro správu licencí. 
 

  

 Text ikon pro příkazy k vytváření výkresů nebyl na některých instalacích vidět - toto bylo opraveno ve 
verzi Advance Concrete 2014. 
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Korekce voleb "Zvýraznění a popisy". Přepínání mezi zvýrazněnými možnostmi pomocí klávesové zkratky 
"CTRL + I". 

 

Generátor tabulek již nenačte všechny panely Advance Concrete, načte pouze nástroje pro vytváření tabulek. 
Nástroj "Generátor tabulek" poskytuje veškeré další nástroje nezbytné k vytvoření nebo úpravě uživatelské 
šablony výkazu výztuže. 

 

Několik malých problémů v překladu bylo opraveno v Advance Concrete. 
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Modelování 
 

Model 1: Obecné 
 

Příkazy pro úpravy prvků (např. "prodluž") lze použít na objekty Advance Concrete. Stěna Advance Concrete 
může být prodloužena k čáře CADu. 

Příkazy "Rychle skrýt" a "Rychle izolovat" jsou správně použity na výběr prvků. 

Kružnici vytvořenou z křivky lze pomocí detekce převést na desku správně: 

 
 

Koncové značky prvků v modelu již nejsou viditelné, pokud není vybrán prvek: 

 

Sjednocení definic šraf mezi AutoCADem a AdvanceCADem pro některé specifické typy šraf (např. "Honey") 
použití šraf s prvky Advance Concrete: 
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Několik malých vylepšení pro následující funkce a příkazy: 

 Funkčnost sledování modelu: Sledování modelu kontroluje model na chyby v modelování (např. průnik 
objektu modelu s otvorem) 

 příkazy ZPĚT / ZNOVU 

 Deska vytvořená pomocí volby "detekce" 

 Znázornění prvky při použití příkazu Orbita 

Model 2: Zaoblené prvky: 
 

 Příkaz "Ořež" byl vylepšen pro zakřivené prvky. 

 Zaoblené prvky jsou správně převedeny na ACIS prvky (3D tělesa): 

 

Model 3: Základy, patky a piloty 
 

 Základ umístěný pod skrytou (neviditelnou) desku je zobrazen správně; základy již nejsou zobrazeny 
skrytou čarou. 

 Zkratka pro vytvoření podkladní vrstvy pod základovým pasem byla opravena. 

 Zkopírování piloty již nezmění její šrafu. Symbol piloty je indikátorem délky piloty (hloubky vrtání): 
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Model 4: Otvory 
 

 Některé dveře měli při použití 3D orbity špatné zobrazení. Tento problém byl opraven. 

 Standardní otvory již nezmění barvu, pokud jsou v křížení/překrytí se oknem. 

 Bylo opraveno 3D znázornění některých konkrétních typů dveří: 
 

    

Model 5: Referenční povrchy (Střecha / Rampa) 
 

Střechy a rampy jsou referenční plochy vytvořené z čáry, křivky nebo CAD plochy.Prvky modelu mohou být k 
těmto prvkům připojeny. Advance Concrete 2014 nabízí několik vylepšení týkajících se referenčních povrchů. 
Příkazy pro použití referenčních povrchů jsou na pásu "Rozšířené modelování" (AdvanceCAD) nebo pásu karet 
"AC Model" (AutoCAD). 

    

     

 Trámy jsou správně připojeny k rovině střechy. Zde byl v předchozích verzích Advance Concrete 
problém se zobrazením. 

 Sloučené střešní referenční plochy lze přesunout. Zde byl problém s kombinací speciálních střešních 
povrchů. 
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 Všechny změny provedené ve vlastnostech povrchu střechy jsou správně použity na referenční plochy: 

 
 

 Povrch střechy lze zkopírovat do jiného podlaží pomocí příkazu správce podlaží "kopírovat nad" a "kopírovat 
pod": 

    

 

 Desky připojené k referenční ploše střechy lze upravit (např. příkazem "posun"). 

 Otvory v deskách kopírují úpravy v desce, pokud je deska připojena na referenční plochu střechy: 
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Výztuž 
 

Výztuţ 1: Pruty 
 

3D prohlížeč: Zakřivené pruty jsou zobrazeny jako zakřivené pruty v 3D prohlížeči. V předchozích verzích zde 
byl problém, že v 3D prohlížeči byly zakřivené pruty zobrazeny jako rovné pruty. 

Přerušení prutu: Změna metody spojení prutů nezpůsobí zmizení všech prutů ve výkresu. 

Detekce kolizí: Stručný panel vlastností (Smartbar) nebyl v konkrétním případě vidět. Tento problém byl 
opraven. 

Kladení: 

 Kóta vykladení: Nastavení jednotek definované v symbolu je správně použito, je-li symbol použit v 
kótě vykladení. 

 Vykladení řezu: Pruhy ve vykladení řezu jsou v abecedním pořadí, pokud jsou jako položky prutů 
použity písmena 

 Pruty již nejsou zobrazeny mimo bednění, pokud je použit typ kladení "dle množství" (Advance 
Concrete s AdvanceCADem). 

 Lineární kladení podél oblouku: Zde byl problém s úpravami, byl-li typ kladení nastavena na "dle 
množství". Tento problém byl opraven: 

 

 

Upravit polygonální prut (odstranit / přidat segmenty): Klávesa ENTER nebo Mezerník ukončí příkaz. 

Vyhodnocení atributu <RepartElementQuantity> bylo nesprávné, pokud tento atribut byl použit v kótě vykladení. 
Tento problém byl opraven. Atribut ukazuje správnou hodnotu. 

Malé korekce v příkazu "Přerušit prut" v kombinaci s příkazem CADu "kopie". Některé pruty byly po zkopírování 
nesprávně umístěny. Tento problém byl opraven. 
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Výztuţ 2: Rozkreslení prutů 
 

Orientace textu v rozkreslení pro přímé pruty: Text délky segmentu byl vždy zobrazen pod úsekem prutu a 
nezávisel na směru kreslení přímého prutu. 

Rozkreslení výztuže: Jako výchozí je umístění textu vždy mimo detail ohybu. 

 

Výztuţ 3: Sítě / Kari 
 

Kladení ohýbaných sítí pomocí čísla položky (možnost z příkazového řádku) funguje v Advance Concrete 2014. 

Číslování ohýbaných sítí: Přečíslování ohýbaných sítí rozpozná/porovná skutečný ohnutý tvar a nikoliv rozvinutou délku. 
Ohýbané sítě s různými tvary (ale stejnou rozvinutou délkou) obdrží různé čísla položek. Ve starších verzích Advance 
Concrete nástroj pro přečíslování položek porovnával jen rozvinutou délku ohýbaných sítí: 

  

 

 

Sítě definované obrysem s kruhovými otvory: Krytí výztuže u otvoru je použito na správnou stranu. 

Bylo opraveno několik problémů v příkazu "Síťě do plochy", například vylepšení v automatické detekci a použití 
na výkresy vytvořené z 3D těles (ACIS prvků). 

Příkaz "Najít definici" je dostupný také pro kladení ohýbaných sítí. 
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Výztuţ 4: Tabulky výztuţe 
 

Úpravy tabulek - text popisu úseku v rozkreslení: Dvojklik na rozkreslení v tabulce aktivuje uchopovací body pro 
přesun popisu úseků. 

Výkaz vyžaduje aktualizaci, pokud se změní délka "Vykladení řezu" (protože se změní množství a délka prutů). 

Dialogové okno s filtrem pro vytvoření výkazu: Filtr "Reference bloku" může vyhodnotit bloky a atributy bloků v 
tabulkách Advance Concrete: 

 

US instalace: V závislosti na metodě vytvoření tabulky nemusí být zobrazeno rozkreslení. Tento problém byl 
opraven a rozkreslení jsou vždy viditelné nezávisle od způsobu vytvoření tabulky. 

Výztuţ 5: Zlepšení výkonu 
 

"kopie 3D výztuže": Úžasné zlepšení výkonu z přibližně 3 minut na zhruba 15 sekund! Kopie již vytvořené 
výztuže ve výkresu, z jednoho prvku do druhého. S aktuálním zvýšením výkonu je tento nástroj velmi silný a 
může významně urychlit vytváření výkresů výztuže. 

 

Lepší výkon v přečíslování sítí s řezy. 

Zlepšení výkonu v aktualizaci a aktivaci výkresů výztuže. 
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Výkresy 
 

Výkresy 1: Technologie externích výkresů 
 

Optimalizace / zlepšení výkonu pro práci s externími výkresy: 

 Optimalizované načtení projektu a aktualizace dat 

 Optimalizované vytvoření nového výkresu a načtení stávajícího výkresu 

 Struktura projektu (Navigátor) se automaticky aktualizuje po načtení nebo aktualizaci výkresu 

Soubor nastavení projektu Advance Concrete (ACPRJ) je korektně přenesen do všech externích výkresů. 

Byl opraven specifický problém, kde se v půdorysu nezobrazovaly otvory. 

Dávková aktualizace již nezmění obsahu izometrického pohledu (celá budova namísto jednoho patra): 

   

Změny v nastavení přesnosti jednotek jsou správně přeneseny do externích výkresů projektu. 

Izometrické pohledy jsou při první aktivaci nebo aktualizaci správně zvětšeny. 

Možnost "Přidat symbol na místa křížení" funguje i v projektech s externími výkresy. 

Půdorys: Bylo opraveno zobrazení symbolu dveří. 

Změny nastavení projektu jsou správně přeneseny na externí výkresy aktualizací struktury projektu v Navigátoru. 

Několik vylepšení v půdorysech s nastavením "Zobrazit prvky horního podlaží". 

Několik zlepšení v chování seskupených výkresů. 

Výkresy 2: Obecné 
 

Několik malých vylepšení týkající se zobrazování prvků, viditelnosti, stavu výkresů a stability 

Opraveno chování při aktualizaci starších výkresů Advance Concrete 

Vylepšeno umísťování místních řezů na obloukových prvcích 

Typ a barva čáry jsou správně aktualizovány v horních/dolních pohledech 

Výkresy výztuže rozpoznají bloky 3D těles a zobrazí tyto bloky. 

Výkresy 3: Symboly a popisy 
 

Změny v nastavení přesnosti jednotek jsou správně přeneseny do externích výkresů projektu. 

Příkaz "Kopie vlastností" neskrývá uchopovací čáry pokud vlastnosti běžného symbolu s vyplnutou uchopovací 
čárou jsou přeneseny na symbol hrabiček. 

Možnost vytvořenení symbolu "vícenásobně" (V) umístí symboly v lepší pozici. 

Specifický problém s chybějícími položkami v symbolech. Tento problém byl opraven. 
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Výkresy 4: Kótování 
 

Obecná vylepšení v kótách: 

 Zakončení "Plná tečka" lze použít pro kótovací čáru kladení: 

 

 Seskupené kótovací čáry vytvoří kótovací blok. Byl zde specifický problém v německé instalaci. 

 Byl opraven problém s překlopenými šipkami v kótě kladení. 

 Příkaz "Obnovení viditelnosti" okamžitě ukazuje skryté kóty bez použití příkazu "Regen". 

Asociativní kóty: 

 Orientace textu po změně USS byla opravena. 

 Změna vzdálenosti mezi kótovacími čárami již nepřesune asociativní kótu: 

 

Výškové kóty: 

 Příkaz "Kopie vlastností" přenáší správně vlastnosti výškové kóty. 

 Zkopírovaná výšková kóta ukazuje správné hodnoty podle nové pozice. 

 Korekce v zobrazení výškových kót v německé instalaci. 

 Malé korekce v zobrazení textu v US instalaci. 

 Atribut <Altitude> je správně vyhodnocen ve výškových kótách s nastavením "zobrazení symbolu". 

 Atribut <Altitude> je správně vyhodnocen ve výškových kótách s nastavením anglických jednotek. 
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Rozvržení 
 

Přidání výkresu na rozvržení pomocí tlačítka "Přidat" v dialogovém okně vlastnosti rozvržení funguje podle očekávání. 

Symboly sítí již nezmění měřítko/velikost po znovunačtení XREFu (technologie externích výkresů). 

Změny v názvu výkresu (přejmenování) jsou správně přeneseny na rozvržení po aktualizaci. 

Data projektu jsou správně aktualizována v rozpisce rozvržení. 

Byl opraven problém se stabilitou při povolení / zakázání možnosti "zobrazit rámeček výřezu". 

Bylo opraveno několik problému při aktualizaci / znovunačtení rozvržení v projektu s externími výkresy. 

Měřítko v stručném panelu vlastností (Smartbar) vždy zobrazuje správné měřítko vybraného výřezu. 

Zoom maximálně zobrazí celé rozvržení správným způsobem. 

Velikost výřezu se nastaví podle měřítka výkresu (již se nezobrazují obrovské rámečky výřezů). 

Místní nabídka k výřezům: Příkazy "Změnit velikost výkresu" a "Změna velikosti obrysu" fungují dobře v 
Advance Concrete 2014: 
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Výměna 
 

Výměna 1: Obecné 
 

Export výkazu výztuže do aplikace Excel: 

 Rozměry rozkreslení výztuže jsou exportovány správně. 

 Rozkreslení výztuže s mm v exponentu se zobrazují v exportovaném souboru aplikace Excel: 
 

 
 

 

 
 

Export 3D PDF a DWF: 

 Vylepšený export PDF výkresů Advance Concrete v AutoCADu 

 Byl opraven problém se stabilitou při vytváření 3D PDF na AdvanceCADu. 

 Vlastnosti výztužného prutu jsou správně exportovány do 3D DWF souborů. 

 Export do DWF z Advance Concret nad AutoCADem nebo AdvanceCADem vytváří stejný výsledek. 

Výměna 2: IFC / GTCx 
 

Export z Advance Concrete: Zarovnání stěny je správně uloženo v souboru GTCx. 

GTCx soubory s ocelovými prvky exportované z aplikace Revit: Ocelové prvky jsou importovány do Advance Concrete. 

Import a export ID objektů v IFC. 

Několik oprav nesprávného chování importu/exportu pomocí IFC a GTCx v některých případech, zejména u 
zaoblených prvků 

Varovná zpráva IFC souborů vytvořených s hraničním zobrazením (Kartézské body) nejsou importovány do 
Advance Concrete. 

Výměna 3: Export do DWG 
 

Vylepšení ve správci hladin pro export externích výkresů. Exportované objekty jsou umístěny ve správné 
hladině. Také standard hladin použitý pro export DWG je správně použit. 

Rozvržení se zjednodušeným zobrazením jsou správně exportovány do DWG. 

Výškové kóty se zobrazením symbolu jsou exportovány správně do DWG. 
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Výměna 4: ARCHE 
 

Korekce v zobrazení prvků po synchronizaci s GTCx soubory exportovanými z ARCHE Beam. 

Korekce v importu T-Beam exportovaného z ARCHE Beam. 

Export z Advance Concrete do ARCHE Building Structure: Některé vlastnosti materiálů byly aktualizovány. 

Import souboru GTCx z ARCHE Beam: V některých případech nebyly některé prvky výztuže importovány do 
Advance Concrete správně . Tento problém byl opraven. 

Prefa prvky exportované z ARCHE Beam jsou správně importované do Advance Concrete. 

Výkaz výztuže na výkresu imporovaným z ARCHE Beam pasuje do rámečku rozvržení. Byl zde problém s 
rozsáhlými tabulkami, které překrývali rámeček rozvržení nebo rozpisku rozvržení. 

Malé obecné vylepšení pro několik případů s chybějícími prvky nebo špatnými parametry výztuže v 
importovaných souborech z ARCHE Beam. 

Opraven problém se stabilitou při vytváření zpráva o synchronizaci. 
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Různé 
 

Různé 1: AutoCAD 2014 kompatibilita 
 

     

Advance Concrete 2014 je kompatibilní s AutoCAD ® 2010-2014 (tj, i s poslední verzí AutoCADu® 2014). 

Uživatelé Advance Concrete budou mít prospěch z vylepšení v AutoCADu 2014 pro vyšší produktivitu a dalších 
související zlepšení v aplikaci AutoCAD 2014. 

Různé 2: Lokalizace 
 

Několik vylepšení v české instalaci Advance Concrete: 

 Aktualizované šablony tabulek 

 Aktualizované symboly a popisky 

 Nové styly pro rozvržení 

 Nové styly tisku 

 Aktualizované výchozí styly textu 

 Aktualizované šablony váhových předpokladů a výkazu výměr 

Lokalizace UK: 

 Aktualizované symboly konce prutů 

Aktualizované šablony výkazu výměr.
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