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Technologie
Technologie 1:

Kompatibilita s Unicodem

AdvanceSteel na AutoCADu 2007 je nyní kompatibilní s Unicodem. Mohou být zobrazeny znaky kterékoliv abecedy.
Databáze AdvanceSteelu jsou nyní ve formátu Access 2000.
Technologie 2:

Jednotné ID pro synchronizaci

Každý objekt AdvanceSteelu má novou informaci o jedinečném identifikačním čísle. Toto identifikační číslo je jedinečné v modelu a
neměnné během existence prvku.
Technologie 3:

Revize / Datum vytvoření prvků

AdvanceSteel interně ukládá datum vytvoření a datum poslední modifikace každého prvku. To zjednodušuje synchronizaci modelu
mezi AdvanceSteelem a dalším softwarem, např. je tato informace použita ve formátu SDNF 3.0. Formát soubor GTC (Graitec
Technology Component) používá také tuto informaci při synchronizaci modelu AdvanceSteelu s modelem z jiného software.
Technologie 4:

Výběr objektů – Styčníky

Nový nástroj umožňuje výběr všech vytvořených styčníků.

Marketing Service

5/91

Co je nového v Advance Steel 7.1
Technologie 5: Zobrazit

severku

Nový nástroj vytváří v modelu severku pro orientaci prvků.
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Technologie 6:

Nový Výpis materiálu

Komponenta pro výpis materiálu byla zcela přepsána. Nyní je jednodušší vytvořit výpis materiálu nebo přizpůsobit existující.

Výpisy a výkazy materiálu prvků Advance je možné vytvořit rychle a snadno. Nástroje jsou sdruženy v první části naástrojového
panelu Lišta – Výpis materiálu.
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Technologie 7:

Nová verze FlexLM

AdvanceSteel používá pro ochranu licence FlexLM 8.0d. To nyní dovoluje funkci “Vypůjčení licence”.
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Modelování
Model 1: Nový

nástrojový panel pro ohýbané plechy

Nástroje pro vytvoření ohýbaných plechů byly seskupeny do nového panelu: Lišta – Ohýbané plechy.

Model 2: Vylepšení

-

ohýbaných plechů

Vazby jsou nyní vytvořeny pouze podél společného intervalu spojených hran.
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-

Obrysy/Díry nyní vyřezávají také vazby přilehlých ohybů

-

Na jednu hranu plechu lze umístit několik různých vazeb
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-

Vylepšené konkávní spojení plechů

-

Výchozí hodnota rádiusu je rovna dvojnásobku tloušťky ohýbaného plechu

-

Ohýbané plechy mohou být rozděleny nebo spojeny jako ostatní plechy
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Model 3: Vylepšení

•

křivkových nosníků

V MODELU

-

Vylepšené chování výpalů křivkových nosníků

-

Pro křivkové nosníky bylo implementováno nové chování: “zabezpečení orientace”. Toto vytváří křivkové nosníky vhodné pro
modelování schodišť a zábradlí.

•

TVORBA VÝKRESŮ

2D křivkové nosníky se okótovávají
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Model 4: Návrhová

zatížení ve vlastnostech nosníku

Pro severoamerické uživatele byly vyvinuty nové možnosti: Advance zobrazuje spočítané rovnoměrné zatížení a tedy určuje
procento zatížení pro každý konec. Tato informace je použita pro funkci “Rychlé spojení” a je ovládána defaultem
C0_DisplayUniformLoadsPage
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Model 5: Nová

karta “Vlastnosti 3” pro nosníky

Moment setrvačnosti, modul pružnosti, modul plasticity… jsou nyní zobrazeny v dialogu vlastností. Databáze profilů byla vyplněna
těmito hodnotami pro obecné profily.

Model 6: Vylepšené

slučování nosníků

Příkaz pro sloučení nosníků zachovává spojení.
Model 7: Nový

příkaz pro update šroubů

Nový příkaz nyní umožňuje update šroubů.
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Model 8: Kontrola

kolizí – nové tlačítko “Storno”

Kontrola kolizí ve velkém modelu může být kdykoliv přerušena.
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Přípoje a konstrukční dílce
Styky 1: Nový

nástrojový panel

Nástroje pro přípoje jsou nyní seskupeny v novém nástrojovém panelu: “Lišta – Nástroje pro přípoje”

Styky 2: Reorganizace

nástrojových panelů pro přípoje

Sub-panely pro přípoje byly reorganizovány, aby byly uživatelem hledané styky snadněji nalezeny. Ve verzi 7.1:
-

Přípoje „Nosník ke sloupu“ byly seskupeny v sub-panelu.

-

Přípoje vytvářející čelní desky byly seskupeny v sub-panelu “Přípoje plechy”

-

Přípoje vytvářející připojení úhelníky byly seskupeny v sub-panelu “Přípoje úhelníkem”

-

Přípoje vytvářející ohybově tuhé spojení byly seskupeny v sub-panelu “Ohybově tuhé přípoje”
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Styky 3: Nové

•

přípoje

STYČNÍKOVÝ PLECH NA SLOUP A PATNÍ PLECH

Nové připojení styčníkovým plechem bylo vylepšeno dalšími možnostmi a novým rozvržením dialogového panelu pro snadnější
použití. Přípoj spojuje sloup a patní desku k diagonále. Může být použito na stojinu sloupu nebo přírubu.
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•

ROZŠÍŘENÍ ZTUŽENÍ

Některá spojení styčníkovým plechem byla rozšířena o přídavnou zesilující čelní deskou:
-

Styčníkový plech, 1 diagonála

-

Styčníkový plech, dvě diagonály

Přidaná karta vlastností poskytuje možnosti pro čelní desku.
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•

ROZŠÍŘENÍ ZTUŽENÍ

Ztužení HSS a ztužení plocháčem zahrnuje nyní další možnosti pro spojení čelní deskou nebo úhelníkem ke sloupu nebo
přídavnému nosníku.
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•

USAZENÍ PŘÍHRADOVÉHO NOSNÍKU

Nové usazení nosníku je dostupné pro stávající nosníky nebo referenčním výběru (bod, vzdálenosti…).
Usazení příhradového vazníku může být vytvořeno pro nosníky nebo sloupy všech možných tvarů.
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•

PRŮBĚŽNÝ PLECH

Byl vyvinut nový přípoj pro spojení dvou vedlejších nosníků ke sloupu plechem. Plech prochází skrz sloup (hlavní nosník) a vytváří
automaticky otvor v hlavním nosníku.
Toto spojení pracuje s horizontálními nosníky nebo natočenými ve svislé/vodorovné rovině.
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•

OBOUSTRANNÝ PŘÍPOJ ÚHELNÍKY

Byl vyvinut nový přípoj pro spojení průvlaku a dvou nosníků stejně nebo pro spojení sloupu a dvou nosníků. Výchozí parametry jsou
podle vybrané situace.
Připojené profily můžou být vůči hlavnímu natočené.
Přípoj pracuje také se zkruženým průvlakem nebo se složenými a svařovanými nosníky.
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•

OHYBOVĚ TUHÝ PŘÍPOJ DESKOU NA PŘÍRUBĚ

Bylo implementováno nové ohybově tuhé spojení pro seismické oblasti vytvořené z přírubových plechů. Spojení pracuje se všemi
možnými kombinacemi průřezů. Také pracuje v situacích, kdy je nosník šikmo ve vodorovné nebo svislé rovině.
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•

MOMENTOVÉ SPOJENÍ PŘIRUBOU T

Bylo implementováno další nové ohybově tuhé spojení pro seismické oblasti vytvořené z T-profilů. Spojení pracuje se všemi
možnými kombinacemi průřezů.

•

STYK VAZNICE PŘES SVISLÝ PLECH

Přípoj "Styk vaznice přes svislý plech" je nyní dostupný v nástrojovém panelu “Přípoje vaznic”.
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Styky 4: Středové

značky

AdvanceSteel 7.1 poskytuje nové přípoje pro vytvoření středových značek v modelu. Cílem je výrazné zvýšení rychlosti vytváření
středových značek.
•

STŘEDOVÉ ZNAČKY

Nový přípoj vytváří středové značky na hlavním nosníku podle polohy vedlejšího prvku (nosníku nebo plechu).
Příkaz pracuje na výběru nebo na celém modelu.
Můžete upravit polohu středové značky nebo přidat nové značky v dialogu vlastností.
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•

OBECNÉ STŘEDOVÉ ZNAČKY

Nový přípoj vytváří středové značky na hlavním prvku (nosníku nebo plechu) podle polohy vedlejšího prvku (jiného nosníku nebo
plechu).
Vyberte vhodný USS, určete element a poté body na připojeném dílu.
Body vybrané na připojeném dílu jsou vzaty do úvahy při značkování hlavního prvku.
Body jsou promítnuty na rovinu hlavního prvku.
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•

AUTOMATICKÉ UMÍSTĚNÍ

Také je zde možnost umístit středové značky automaticky.
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Styky 5: Vylepšení

•

přípojů

PŘÍPOJ ÚHELNÍKEM

Nová uspořádání v kartě Svislé šrouby pro počet a vzdálenosti šroubů :
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•

ZTUŽENÍ HSS

Advance Steel 6.1 / SP2

Ztužení HSS bylo rozšířeno. Nyní je možné nemít žádné šrouby mezi sendvičovým plechem a styčníkovým plechem. Také je
možné vůbec nemít styčníkový plech.
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•

PATNÍ PLECH S PŘÍČNÝM NOSNÍKEM

Advance Steel 6.1 / SP2

Nyní je možné nastavit velikost plechu přesahem nebo nastavením přesné hodnoty délky a šířky.

•

STYČNÍKOVÝ PLECH – JEDNA DIAGONÁLA

Advance Steel 6.1 / SP2

Lze vytvořit nový tvar styčníkového plechu – “dvě proměnné”.
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•

PŘÍPOJ DESKOU NA STOJINĚ NOSNÍKU

Rádius u rohu vnitřního plechu
Nyní je možné vytvořit zaoblení mezi praporkem a prodloužením spodní nebo horní příruby. Tuto hodnotu lze nastavit v kartě Plech
dialogového panelu vlastností.

Byl přidán další parametr dovolující nastavit vzdálenost od konce.
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Nový tvar plechu
Advance Steel 6.1 / SP2

Byl přidán nový tvar plechu “obě příruby - přímo”.
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•

SPOJENÍ PŘÍLOŽKAMI

Advance Steel 6.1 / SP2

Místo provedení svaru
Místo provedení svaru je nyní dostupné pro každý svar použitý ve spoji.

•

ZTUŽENÍ PLOCHÁČEM

Advance Steel 6.1 / SP2

Do karty Parametry úhelníku přibyla další možnost pro umístění úhelníku na okraj styčníkového plechu.
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Styky 6: Vylepšení

•

stávajících funkcí pro konstrukční dílce

SCHODIŠTĚ

Vylepšený vzorec 2H+B
Vylepšené typy schodišťových stupňů
Pro “Typ 3” existuje možnost vytvořit rám na spodní straně stupně.

Různý výstupní a nástupní stupeň
Nyní lze zadat různá nastavení (různý typ stupně, s částečně různými rozměry) pro nástupní a výstupní stupeň
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Vylepšené nastavení odsazení schodnice
Nové možnosti pro odsazení schodnice: šikmé, horizontální, vertikální.

•

ZÁBRADLÍ

Nešikmé spojení sloupku a madla
Pro šikmé schodiště lze nyní vybrat mezi šikmým a ne-šikmým spojením konce sloupku a madla.
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Natočení sloupků
Sloupky mohou být natočeny zadaným úhlem.

Individuální posunutí sloupků
Sloupky mohou být posunuty jednotlivě o zadané odsazení.
Vyberte v kombo-boxu sloupek, který chcete a zadejte odsazení. Vybraný sloupek je zobrazen červeně.
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Vylepšené odsazení sloupků
Hodnota odsazení je vždy kolmá ke sloupku (horizontální, je-li sloupek vertikální, stejně jako pro šikmé zábradlí, nebo ve sklonu
schodiště, jsou-li sloupky kolmé na schodnici).
Odstranění konce středního madla
Střední madlo může být vytvořeno k poslednímu sloupku nebo může být rozšířeno o zadanou délku.
Kladná hodnota zkracuje madlo, zatímco záporná hodnota jej prodlužuje.

Marketing Service

37/91

Co je nového v Advance Steel 7.1
Střední madlo na šikmých částech

Marketing Service

38/91

Co je nového v Advance Steel 7.1
•

NOVÝ PŘÍPOJ KOTVENÍ SCHODŮ

Nový přípoj pro kotvení schodiště byl vylepšen mnoha novými možnostmi pro lepší nastavení.
Můžete vybrat mezi plechem a úhelníkem:

Nový přípoj pracuje s profily válcovanými zastudena i zatepla, s uživatelskými průřezy (pokud uživatel vytvoří schodnici
uživatelským průřezem) a také svařovanými nosníky nebo křivkovými nosníky.
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•

RYCHLÉ SPOJENÍ

Nyní máte možnost definovat spojení pro různé situace v projektu. Podle nastavení budou přípoje navrženy a Advance vytvoří v
modelu všechna spojení automaticky. Tento nástroj pomáhá vyvarovat se chyb při modelování dílů.
Průběh práce:
1. Vytvoření základního tvaru konstrukce
a) Vytvořte základní tvar konstrukce s přiřazenými funkcemi prvků v modelu (sloup, nosník, ztužení …) a definujte zatížení
nebo použijte procento rovnoměrného zatížení
b) Nebo naimportujte tvar konstrukce ze statického systému a dokončete to přiřazením funkcí v modelu jednotlivým prvkům. V
tomto případě jsou uzly a zatížení již přiřazeny jednotlivým uzlům konstrukce a uloženy ve vlastnostech nosníků.
2. Nastavení Rychlého spojení

Nástroj “Konfigurace rychlého spojení” umožňuje definovat spojení pro různé situace v konstrukci.
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V objevivším se dialogu vyberte typy profilů, podmínky (lineární, inverzní, na stojinu…), spojení, …
Pro každé definované spojení můžete upravit výchozí nastavení. Nastavení jsou závislá na typu spojení a jsou užita pouze pro
přesně definovanou situaci (kombinaci vstupního nastavení, podmínky a asociované spojení).
Nastavení “Spojení” poskytuje všeobecné podmínky nezbytné pro návrh nebo vytvoření spojení.
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Speciální uživatelské spojení
Také je zde možnost definovat určité uzly (situace spojení), které mají být vyjmuty z návrhu přípoje nebo přepsání Automatického
spojení, a uživatel tam vytvoří “speciální” spojení.
3. Nastavte obecná kritéria návrhu
Obvykle existuje mnoho nastavení pro použití v návrhu přípoje. Můžete je upravit podle potřeb a požadavků práce.
Například pro obecné spojení může být definován počet šroubů na konstrukční prvek a vzdálenost šroubů od shora nosníku k první
díře.
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4. Spusťte Rychlé spojení
Po nastavení rychlého spojení klikněte na tlačítko Rychle spojit vše. AdvanceSteel navrhne a vytvoří všechna spojení podle
nastavení.

Návrh přípoje vytvoří zprávu a návrhu každého spojení se všemi ověřeními a podmínkami.
V případě, že spojení selhalo, návrh přípoje označí selhaná spojení, takže je můžete prověřit.
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•

RYCHLÉ PARAMETRICKÉ OŘÍZNUTÍ
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•

SPIRÁLOVÉ SCHODIŠTĚ

Nyní jsou k dispozici spirálová schodiště.
Přípoj vytváří:
-

středový sloupek (nebo vnitřní schodnici)

-

stupně

-

spojení mezi stupněmi a centrálním sloupkem (nebo vnitřní schodnicí)

-

zábradlí

-

spojení mezi zábradlím a stupněmi

-

volitelně krycí plech (na vrchu vřetena)
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Styky 7: Interface

pro navrhování přípojů

AdvanceSteel 7.1 poskytuje Návrh přípoje pro některé přípoje podle následujících norem:
-

normy EC3 (Eurokódy)

-

normy AISC a CISC (severoamerické)

-

normy CM66 (francouzské)

Styky 8: Návrh

přípoje podle severoamerického standardu

Advance Steel 6.1 / SP2

Návrh přípoje podle severoamerických standardů byl implementován pro následující přípoje:
-

Plech na praporek

-

Průběžný plech

-

Připojení úhelníkem

-

Úhelník natočený

-

Oboustranný přípoj úhelníky

-

Jednostranný čelní plech

-

Oboustranný čelní plech

-

Spojení příložkami

-

Spojení souosých nosníků čelním plechem
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Styky 9: Návrh

přípoje podle EC 3

Advance Steel 6.1 / SP2

Posouzení přípoje podle EC3 bylo implementováno pro následující přípoje:
-

Rámový roh, šroubovaný s náběhem

-

Hřebenový styčník šroubovaný s náběhem z plechu

-

Hřebenový styčník šroubovaný s náběhem z profilu

-

Připojení úhelníkem

-

Jednostranný čelní plech

-

Spojení příložkami

Styky 10: ID

přípoje v dialogu

Nyní si lze vybrat, zda se má zobrazit ID přípoje v dialogu vlastností. Toto je ovládáno defaultem: C0_ShowObjectsUserID
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Položkování
Položkování 1: Vylepšení

metody položkování “s číslem výkresu”

Vylepšené položkování “s číslem výkresu”: V dialogovém panelu můžete, jak má být definován čítač:
-

Malá písmena

-

Velká písmena

-

Čísla

Toto je ovládáno defaultem: C0_NumberWithDrawingNumberSeparator
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Položkování 2: Vylepšení

v položkování

Mezery v číslování jsou automaticky
C0_PartDetectionReuseNumbers
Položkování 3: Menší

vyplněny

při

vytváření

nových

objektů.

Toto

je

ovládáno

defaultem:

díry umístěné uvnitř větší díry

Menší díry umístěné ve větších mohou být vzaty do úvahy při položkování standardních dílů. Toto je ovládáno defaultem
C0_EPDSpecialHoleSettingsEps
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Položkování 4: Profily

v nastavení prefixů

V nastavení prefixů (předpon u čísel položek) je možné nastavit různé profily pro různé zakázky.
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Položkování 5:

Nastavení prefixů podle typu profilů

Prefixy mohou být nastaveny podle typu profilu.
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Položkování 6: Čísla

výkresů vytvořených procesy

Nová vlastnost, velmi užitečná, když pracujete například s různými montážními skupinami/fázemi: Nyní můžete řídit čísla výkresů
přiřazená výkresům, které jsou vytvořeny pomocí procesů.
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Položkování 7: Modifikované

objekty dostanou nové číslo

Vedle většinového kriteria (objekty, kterých je většina, si ponechávají své číslo položky) je nyní možné zachovat číslo položky u
prvků, které nebyly nikdy modifikovány. Toto je ovládáno defaultem: C0_ModifiedObjectsGetNewNumber
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Položkování 8: Vlastnosti

svarů a šroubů se zohledňují při položkování dílců

Nyní máte možnost porovnat vlastnosti svarů a šroubů při položkování. Např. dva jinak identické nosníky s rozdílnými svary
(velikost, typ, atd.) dostanou rozdílné číslo dílce.
Toto je ovládáno defaultem: C0_GTEWithWelds a C0_GTEWithBolts
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Položkování 9: Sloupy

s rozdílnou orientací dostanou jiné číslo

Sloupy s rozdílnou orientací dostanou rozdílné číslo hlavního dílu. Toto je ovládáno defaultem:
C0_UseColumnOrientationForMPNumbering
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Položkování 10: Nové

možnosti položkování

Advance Steel 6.1 / SP2

K dispozici jsou nové možnosti při položkování, např. Položkování podle skupiny dílce.
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Správce dokumentů
DM 1: Kontrola

stavu aktuálnosti pouze u vybraných výkresů

Nyní je možné mít vybrané pouze určité výkresy, u nichž se má kontrolovat stav aktuálnosti. Toho dosáhnete vypnutím volby
Automaticky kontrolovat stav aktuálnosti výkresů. Všechny vybrané výkresy se objeví v kategorii “Neznámý”.
Výkresy vybrané pro kontrolu zaškrtnutím políčka v seznamu na pravé straně dialogu.

Zmáčkněte tlačítko Spustit kontrolu.
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Správce dokumentů bude při spuštění kontrolovat “stav aktuálnosti” pouze u vybraných souborů dwg.
Výsledky jsou zobrazeny ve třech kategoriích:
•

Nezkontrolováno

•

Aktualizovány

•

Potřebná aktualizace

Můžete přidat jeden nebo více nezkontrolovaných detailů jejich označením a zmáčknutím Spustit kontrolu. Pouze tyto detaily
budou kontrolovány.
Můžete přidat tolik detailů, kolik je nezbytné, bez opětovné již jednou provedené kontroly stavu.

Marketing Service

58/91

Co je nového v Advance Steel 7.1
DM 2: Nová

metoda třídění

Advance Steel 6.1 / SP2

Byla přidána nova možnost pro třídění ve Správci dokumentů podle Indexu revize, data modifikace a vydání.
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DM 3: Nová

kategorie

Advance Steel 6.1 / SP2

Do Správce dokumentů byla přidána nova kategorie: “Vyžaduje aktualizaci výpisu materiálu”.
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Výkresy
Výkresy 1: Orientační

značky

Dílenské výkresy mohou být nastaveny tak, aby měly orientační značku. Orientační značka ukazuje směr konce nosníku nebo
orientaci sloupu.

Marketing Service

61/91

Co je nového v Advance Steel 7.1
Popisování montážních výkresů může být nastaveno tak, aby ukazovaly orientaci prvků umístěním popisu k bodu na konci nosníku
v závislosti na orientaci dílenského výkresu.
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3D-pohledy mohou nastaveny tak, aby byla ukázána orientace nosníků zobrazením severky.
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Položkování má novou volbu dovolující získat rozdílné číslo dílce pro rozdílně orientované sloupy.

Například:
Předpokládejme, že existují dva identické prvky, ale v modelu jsou zrcadlově (jeden směřuje na jih a druhý na sever). AdvanceSteel
vytvoří:
-

V dílenských výkresech: výkres se šipkou na levé straně obsahuje popis: 1 x Jih, 1 x Sever

-

V montážních výkresech: Popis prvku je umístěn na levé straně prvku podle toho, jak je detailován. Prvek směřující na jih má
popis na jižní straně konce, a prvek směřující na sever má popis na severní straně konce.
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Výkresy 2: Změna

velikosti popisu podle měřítka

Advance Steel 6.1 / SP2

Při změně měřítka pohledu jsou popisy znovu umístěny a přizpůsobeny podle nové měřítka.
Výkresy 3:

Zkrácení ve výkresech hlavních dílů

Nový default umožňuje zobrazit ve výkresech dílců standardní i zkrácené rozměry: C40_UseShrinkInfoInMPDrawings
Výkresy 4:

Popis neviditelných dílů

Nový default dovoluje popisování ve výkresech neviditelných dílů. C40_EnableAnnotationOfInvisibleObjects
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Výkresy 5: Vylepšený

trojúhelník sklonu

Nyní máte možnost vytvořit automaticky trojúhelník pro popis sklonu pro:
-

šikmé seříznutí (ve výkresech jednotlivých dílů)

-

úprava pro svar (ve výkresech jednotlivých dílů)

Další vylepšení jsou:
-

Uzel dovoluje upravit orientaci – trojúhelník sklonu se stane vertikálním (nebo horizontálním) nebo naopak.

-

Můžete zobrazit hodnotu úhlu

-

Konfigurovatelný uzavřený trojúhelník sklonu: fixní symbol tvaru

Trojúhelník sklonu pro úhlopříčné orientace – zobrazuje systémovou osy (diagonály) a získaný trojúhelník indikuje “orientaci”
diagonály
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Výkresy 6: Popisování

nestandardních děr

Nový default “Nepopisovat standardní průměr děr” dovoluje popisovat pouze nestandardní díry.
Další default “Standardní průměr děr” definuje referenční průměr děr.
Výkresy 7: Popis

čísla dílce ve výkresech jednotlivých dílů

Jednotlivé díly mohou být částí několika dílců. Nyní mohou výkresy jednotlivých dílů obsahovat popis dílce.
Toto je ovládáno novým defaultem: EnableMultipleMainpartMarksInLabel.
Výkresy 8: Nastavení

šrafů

Advance Steel 6.1 / SP2

Nastavení šrafů jsou dostupná pro plechy s řezy s úpravou pro svary.
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Výkresy 9: Nastavení

názvů řezů

Názvy řezů mohou být nyní nastaveny s použitím symbolů. Použity mohou být také předpony a přípony. Nastavení znaků je
kontrolováno novým defaultem: C40_CutViewNameNumberingType.
Výkresy 10: Nové

symboly pro prototypy

Byly implementovány nové symboly pro prototypy:
-

Úprava povrchu hlavního dílu

-

Fáze hlavního dílu

-

Materiál hlavního dílu

Výkresy 11: Nové

symboly pro hmotnost

Do návrháře popisu byly přidány další veličiny popisu pro hmotnost:
- Hmotnost celé sestavy
- Hmotnost dílu (vedlejší nebo hlavní díl dílce)
Toto je užitečné pro lepší nadpis pohledu a tedy vyhnutí se některým kótám v pohledech detailů. V důsledku toho jsou vytvořené
dílenské výkresy čistší.
Výkresy 12: Definování

výchozích veličin v popisu

Nyní je možné definovat výchozí veličiny popisu v pohledech. Toto je ovládáno defaultem: C40_OverviewWantedTokens
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Výkresy 13: Další

veličiny popisu

Nový nástroj umožňující přidat dodatečné veličiny popisu do stávajícího pohledu.
Spusťte nástroj a potom vyberte pohled detailu (zelený rámeček)
V dialogu Aktualizace veličin popisu vyberte veličinu, kterou chcete přidat a potvrďte zmáčknutím OK.
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Výkresy 14: Vylepšený

výpočet délky dílce

Nový default dovoluje výpočet délky dílce různými metodami.

- V GSS (minimální rozsah ohraničujícího boxu)
- V souřadném systému hlavního dílu
Minimum z výše uvedených možností
Výkresy 15: Kóta

celkové délky dílce

Nyní je možné vytvořit kótu celkové délky dílce.
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Výkresy 16: Zobrazení

oválných děr

Byl implementován nový default pro oválné díry zobrazované symbolem.
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Výkresy 17: Vylepšení

prototypových výkresů

Prototypy používané obvykle pro přehledové výkresy byly aktualizovány: rohové razítko, včetně tabulky revizí, nové konfigurace
kótovacích stylů, …
Prototypy používané obvykle pro dílenské výkresy byly aktualizovány: nová konfigurace výkresových stylů, včetně specifických
výpisů materiálu, …
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Správce výkresových stylů
DSM 1: Lepší

umístění řezů

Vylepšení při umísťování řezů: řezy mohou být umístěny vlevo nebo vpravo od hlavního pohledu.
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DSM 2:

Nová geometrická omezení

Nová geometrická omezení pro znázornění objektů plechů a nosníků:
Geometrická omezení

Plechy

Geometrická omezení

Paralelní Čelní (Par Čpoh)

Paralelní Čelní (Par Čpoh)

Paralelní Horní (Par Hpoh)

Paralelní Boční (Par Bpoh)

Neparalelní Čelní (Nepar Čpoh)

Paralelní Horní (Par Hpoh)

Neparalelní Horní (Nepar Hpoh)

Neparalelní Čelní (Nepar Čpoh)

Profily

Neparalelní Čelní Boční (Nepar
ČpohBpoh)

Neparalelní Horní (Nepar Hpoh)
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DSM 3:

Volba nekombinovat s ostatními kótami

Nová volba dovolující zvýšení kvality výkresů vyhnutím se kót kombinovanými s ostatními, v případě dvou podobných kót, které
mají zůstat odděleny, i když mají kótované body na stejné přímce nebo zobrazují stejné hodnoty.
Tato volba umožňuje lepší zakótování výpalů na obou koncích nosníku.
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DSM 4: Skupina

kót pro šrouby a díry seskupené na vedlejších dílech

Pro výkresy dílců a sestav je nová možnost dostupná pro kótování šroubů a děr seskupené na vedlejších dílech. Nyní můžete
vytvořit kótovací čáru pro každou skupinu a okótovat objekty ve skupině.
Výkresový styl může být nastaven pro automatické získání požadovaného výsledku.
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DSM 5: Lepší

kótování uvnitř skupiny šroubů

Skupiny šroubu nebo děr mohou být zakótovány ve směru X nebo Y.
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DSM 6: Vylepšené

kótování úrovně

Nyní můžete vytvořit kótovací čáru pro okótování bodů relativně k nule úrovně modelu.
Kótovací čára úrovně pracuje i pro horizontální sloupy.
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DSM 7: Lepší

správa prázdného místa v dílenských výkresech

Dílenské výkresy jsou automaticky dobře vyplněny, takže neobsahují prázdná místa po stranách nebo nad nebo pod hlavními
pohledy.
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DSM 8: Více

možností pro umístění nadpisu

Více možností pro umístění nadpisu pohledu. Byla také přidána možnost nemít žádný nadpis.
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DSM 9: Rozdílné

typy znázornění zkrácení

Nyní můžete vybírat mezi různými typy znázornění zkrácení. Tyto typy znázornění mohou být změněny také po vytvoření pohledu.
Také volba znázornění uvnitř dialogu byla vylepšena.
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VÝPISY MATERIÁLU
Výpisu 1: Export

do Excelu – více možností

Je k dispozici více možností pro export do MS Excelu.
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Nastavení v Management Toolu
MT 1: Nové

obrázky pro lepší porozumění

Jsou k dispozici nové obrázky pro defaulty:
-

Default pro kolize
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-

Default pro ortogonální toleranci
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Import / Export
Import / Export 1: Kompatibilita

s formátem souborů GTC

Výměnný soubor Graitecu (*gtc) ukládá data objektů modelu Graitecu. Tento typ souboru může být použit pro komunikaci mezi
softwarem Graitecu.

•

IMPORT FORMÁTU GTC

Nyní můžete importovat do AdvanceSteelu soubory *.gtc.
•

EXPORT DO FORMÁTU GTC

Nyní můžete exportovat z AdvanceSteelu soubory *.gtc.
•

SYNCHRONIZACE GTC

Nyní můžete synchronizovat model z AdvanceSteelu se souborem *.gtc.
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Import / Export 2: Import

z Autodesk Revit

Advance Steel 6.1 / SP2

Nyní je možné importovat konstrukce z Autodesk Revit. Do nástrojového panelu “Import/Export” byla přidána nová ikona.

Import / Export 3: KISS

export

Nyní je možné exportovat konstrukce do Fabtrol. Do nástrojového panelu “Import/Export” byla přidána nová ikona.

Import / Export 4: PSS

-

Lepší přizpůsobení výstupní cesty PSS.

-

Při importu/exportu PSS jsou vzaty do úvahy subkonstrukce CS.

Import / Export 5: Vylepšení

orientace SDNF CIS/2

Vlivem rozdílné definice profilů AdvanceSteelu vzhledem k jiným softwarům, některé profily mohou být po importu ozrcadleny nebo
otočeny. Nyní je možné tyto rozdíly korigovat pomocí nastavení.
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Katalogy
Katalog 1:

Japonské profily

Advance Steel 6.1 / SP2

V AdvanceSteelu jsou nyní obsaženy japonské profily.
Katalog 2:

Jihoafrické profily

Advance Steel 6.1 / SP2

V AdvanceSteelu jsou nyní obsaženy jihoafrické profily.
Katalog 3:

Čínské materiály

Byly přidány čínské materiály.
Katalog 4:

Jihokorejské materiály

Byly přidány následující materiály: SWS400, SWS490, SMA400, SMA490
Katalog 5:

Názvy šroubů v instalaci pro Benelux

V instalaci pro Benelux byly upraveny názvy šroubů.
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Katalog 6:

Jihokorejské profily

V AdvanceSteelu jsou nyní obsaženy následující korejské profily:
-

C

-

Konstrukční T

-

Nerovnoramenné úhelníky

-

U

-

Čtvercové, šestihranné a osmihranné tyče

-

Kolejnice

-

Ocelové ploché tyče

-

Kruhové tyče

-

Štětovnice

-

I-profily

-

H-profily – válcované zatepla
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Zvýšení rychlosti…
Rychlost byly zvýšena v mnoha oblastech Advance.
-

Vytváření dílenských výkresů

-

Vytváření výpisů

-

Zobrazení existujícího seznamu výkresů
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Soubory NC
-

Bloky vnějších obrysů jsou nyní rozděleny, je-li objekt zcela rozříznut podélně s pohledem

-

Vnitřní obrysy a prvky s mnoha úpravami pro svary jsou lépe řízeny.

-

Chyby aproximace oblouku na koncích oblouků jsou nyní automaticky pro většinu případů opraveny

-

Kusy jsou popsány, takže středové značky jsou umístěny na pohledu “v” spíše než “h”. To pomáhá uživatelům získat lepší
zpracování kusů z NC strojů, protože některé stroje vůbec nemohou zpracovat značky a díry.

-

Vylepšené řízení úprav pro svary v souborech NC

-

“Konstrukční čára” – “Max. průměr děr” mohou být nyní řízeny defaultem: C0_MaxHolesDiameterForNC.
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Ostatní…
Advance Steel 6.1 / SP2

-

Uživatelé s omezeným oprávněním (ne-administrátoři) mohou pracovat se sdílenými databázemi v síťovém prostředí.

-

Je k dispozici nová volba PŘEJMENOVAT pro přejmenování pohledu na model vytvořeném pomocí "_hype_invisboxview"
(Definování pohledu na model).

-

Pro automatický popis os je možné použít ruské znaky.

-

Při exportu modelu Advance do 3D DWF v AutoCADu 2007 je nyní možno zobrazovat objekty modelu AdvanceSteelu v
Autodesk DWF Vieweru.

-

Do holandské verze byly přidány výkresové styly pro schodiště a zábradlí.

-

Nové šablony výkazu materiálu pro opláštění.
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