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Novinky 
 

Integrace Advance BIM Designers v prostředí Advance Design 

Nastavení lokalizace  
Od verze Advance Design 2017 R2 lze informace o nastavení lokalizace projektu, který je převeden z Advance 
Designu do Advance BIM Designers, dohledat taky na pásu karet v Advance BIM Designers. 

 
Příkaz "Lokalizace" otevírá dialog, ve kterém jsou informace o zemi, jazyku a normách podle toho, jak byly 
nastaveny v Advance Designu. 
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Globální parametry 
Všechna nastavení provedena v dialogu "Předpoklady posouzení ŽB" se přenesou do odpovídajících hodnot v 
Advance BIM Designers. 

Všechny prvky modelu mají přiřazeny parametry jako třída cementu, nastavení vyztužení prutu nebo dostupné 
výztužné pruty, tyto informace lze jednoduše upravit v obecných předpokladech posouzení v Advance Designu 
a dále přenést do Advance BIM Designers. 
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Jednotky 
Advance BIM Designers používá nastavení jednotek použité platformy, konkrétně Advance Design, jednotky 
použité v Advance BIM Designers se teda převezmou z Advance Designu. 

Aby byly pokryty všechny situace a parametry, bylo doplněno pět nových typů jednotek, které jsou použity v 
Advance BIM Designers. 

 
V Advance BIM Designers jsou některé jednotky (např. jednotky pro spojité zatížení) definovány podle stejných 
pravidel jako v Advance Designu.  

Pro některé jednotky, například pro spojité zatížení, není přímé odpovídající nastavení v Advance Designu, ale 
tyto jednotky jsou vytvářeny stejně jako v Advance Designu, kombinací jednotek pro zatížení a délku. 
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Nastavení projektu 
Některé informace uváděné na výkresech a v dokumentech musí být nastaveny pro každý prvek. Od verze 
2017 R2 jsou informace jako název projektu, adresa, data uživatele přímo přenášeny z Advance Designu pro 
každý prvek, který je posuzován pomocí Advance BIM Designers. 
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Synchronizace typu patky 
Typ patky uvažovaný pro posouzení prvku lze vybrat přímo v Advnce Designu a nastavit globálně pro všechny 
vybrané prvky v okně vlastností. 

 
Typ patky lze upravit taky v rozhraní Advance BIM Designers pro jednotlivé prvky. 
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Synchronizace zatížení bez aktualizace nastavení nebo geometrie 
Použitím tlačítka "Obnovit hodnoty" se obnoví zatížení aktuálního prvku podle hodnot zatížení z posledního 
statického výpočtu a zruší se všechny lokální úpravy provedeny manuálně. 

Tato možnost může být užitečná v případě, že nastavení a geometrie jsou definovány v BIM Designers a 
zatížení v Advance Designu je dodatečně upravované. Po statickém výpočtu tato možnost obnoví zatížení, ale 
nepřenese žádné další změny prvku. 

 

Nové tlačítko na pásu karet Výkaz materiálu 
V případě betonových prvků lze po výpočtu získat pro aktuální prvek orientační výkaz materiálu a nákladů 
(plochy bednění, množství výztuže, množství betonu) podle nastavení v dialogu "Výkaz materiálu". 
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Geometrie náběhu 
Pokud jsou náběhy definovány přímo v Advance Designu, jejich geometrie bude přenesena do Advance BIM 
Designers. 

Náběh pro prutový prvek (součást momentové čelní desky nebo vrcholového styčníku) nastavený v prostředí 
Advance Designu bude přenesen do Advance BIM Designers k posouzení přípoje. Typ profilu, délka, výška a 
pozice prvku se správně přenesou a v případě změn se taky aktualizují. 

 

Tabulka editace modelu 
Model konstrukce se aktualizuje v reálném čase podle změn prováděných v tabulce editace modelu. 
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Různá vylepšení a opravy 
 

Synchronizace mezi Advance Designem a Advance BIM Designers 
 Vylepšení: Počet exponovaných povrchů pro posouzení požární odolnosti se přenese do  Advance BIM 

Designers #17339; 

 Vylepšení: Krytí výztuže pro sloup a krytí výztuže pro lokalizaci s uvažovanou osou Z směrem dolů jsou 
správně přeneseny #17372,#17218; 

 Oprava: Zatížení sloupu je správně přeneseno při aktivní možnosti ořezání výsledků #17340;  

 Oprava: Systémy s aktivní vlastností skupina jsou uzamčené a není možné do nich přidávat další prvky 
#17370; 

 Opravy: Zatížení pro skupiny přípojů jsou přenášeny správně #17301, #17302. 

Zatížení od dopravy 
Opravy některých případů zatížení od dopravy: 

 Oprava: Hodnota UDL na zbývající oblast pro lokalizace Velké Británie a Francie je správně generována 
#17314; 

 Oprava: SLS častá kombinace pro gr1a nebude v potaz UDL na chodnících #17315; 

 Oprava: Zatížení od dopravy lze odstranit z modelu # 17331. 

Tabulka editace modelu 
 Oprava: Import z Excelu funguje správně bez ohledu na použitý oddělovač desetinných míst. 

Export\Import do .smlx 
 Oprava: Otvory vytvořené v Advance Steelu pomocí obrysů jsou správně importovány do Advance Designu 

#15383. 

Export\Import do Revitu 
 Oprava: Maximální hodnoty zatížení jsou vždy převedeny do Revitu pomocí formátu .gtcx #17174; 

 Oprava: Zatížení prutových prvků jsou správně přeneseny do Revitu pokud je orientace lokální osy x proti 
globální ose Z #17377. 

Export do Advance BIM Designers 
  Oprava některých případů ohledně možnosti "Export do Advance BIM Designers" z místní nabídky. 

Vlastnosti prvku 
 Oprava: Pokud je vzpěrná délka zadaná nebo vypočítaná jako poměr k segmentu sítě, není možné vkládat 

vazby proti klopení #17311; 

 Oprava: Upravené momenty setrvačnosti pro betonové prvky nejsou uvažovány a součinitel teplotní 
roztažnosti jed nulový pro tuhá ramena #17334; #17318. 

Zpracování výsledků 
 Oprava: Zprávy obsahující obrázky ve formátu .wmf jsou generovány správně #16388.





 
 

 

 


	Novinky
	Integrace Advance BIM Designers v prostředí Advance Design
	Nastavení lokalizace
	Globální parametry
	Jednotky
	Nastavení projektu
	Synchronizace typu patky
	Synchronizace zatížení bez aktualizace nastavení nebo geometrie
	Nové tlačítko na pásu karet Výkaz materiálu
	Geometrie náběhu

	Tabulka editace modelu

	Různá vylepšení a opravy
	Synchronizace mezi Advance Designem a Advance BIM Designers
	Zatížení od dopravy
	Tabulka editace modelu
	Export\Import do .smlx
	Export\Import do Revitu
	Export do Advance BIM Designers
	Vlastnosti prvku
	Zpracování výsledků


