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Technologie
Technologie 1:

Kompatibilita s Microsoft Vista

AdvanceSteel je kompatibilní s Microsoft Vista.
Technologie 2:

AutoCAD® 2008 kompatibilní

AdvanceSteel je kompatibilní s AutoCAD®em 2008.
Technologie 3:

64 bitů

Instalována může být buď 32bitová nebo 64bitová verze AdvanceSteel 8.1.
Technologie 4:

Připojení XRefů

Modely AdvanceSteelu mohou být spojeny pomocí XRefů.
Technologie 5:

Několik současně nainstalovaných verzí

Na počítači může být nainstalováno několik verzí AdvanceSteelu.
Například je možné mít společně nainstalovány verze 7.1 a 8.1.
Toto nabízí možnost spustit více verzí (např. 7.1 a 8.1).
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Modelování
Model 1: Kuželový

ohýbaný plech

Lze vytvořit kuželový ohýbaný plech.

Model 2: Spojení

polynosníků

Lze slučovat polynosníky AdvanceSteelu.
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Model 3: Úpravy

pro svar na ohýbaném plechu

Úpravy pro svar lze korektně aplikovat na ohýbané plechy.
Model 4: Příkaz

AdvanceSteel kopie – sestava

Příkaz AdvanceSteel kopie přenáší při kopírování také informaci o fázi prvku (např. nosníku).
Model 5: Vylepšení

ikony “AdvanceSteel vlastnosti”

Při výběru několika nosníků použitím ikony "AdvanceSteel vlastnosti" lze specifikovat vlastnost funkce.
Model 6: Uživatelské

atributy jsou k dispozici pro složené profily

V dialogovém panelu vlastností složeného nosníku jsou k dispozici “Uživatelské atributy”.
Model 7: Uchovaní

nastavení pro Uživatelské atributy v dialogovém panelu vlastností

Nastavení v kartě Uživatelské atributy mohou být zachována pro opětovné použití při vytváření dalšího objektu stejně jako u
ostatních karet v dialogovém panelu vlastností nosníků nebo plechů.
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Model 8: Vlastnosti

nosníku – karta Návrh zatížení

Vybraná norma (tj. LRFD nebo ASD) je zachována při uzavření nebo znovuotevření dialogového panelu vlastností nosníku.
Dialogový panel nosníku se otevírá s aktuálním nastavením karty "Design Settings" (v Rychlé spojení – Konfigurace globálních
parametrů návrháře přípojů).
Model 9: Vlastnosti

křivkových nosníků – funkce

Pro polynosníky lze vybrat funkci.
Model 10: Najít

objekty podle – Přípoje

Bylo vylepšeno hledání přípoje pomocí nástroje Najít objekty podle.
Délka bombo-boxu je rozšířena pro úplné zobrazení plného jména hledaného přípoje.
Model 11: Najít

objekty podle – zvýšená rychlost

Byla vylepšena rychlost nástroje Najít objekty podle při hledání plechů.
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Model 12: Příkaz

Orbit – zvýšená rychlost

V nástrojovém panelu Standard je k dispozici ikona pro nový příkaz "AstM4QuickDrawMode".

Tato funkce zapíná nebo vypíná proměnnou, která, když je nastavena na "ON", způsobí rychlejší zobrazování objektů v příkazu
Orbit.
Model 13: Nová

norma šroubů DIN EN 14399-4

K dispozici jsou nové sady šroubů podle DIN EN 14399-4
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Přípoje a konstrukční dílce
Styky 1: Vylepšení

knihovny

Při ukládání hodnot parametrů přípoje lze použít znak “%” jako následovně:
-

% značí všechny profily

-

HEA% značí všechny HEA

-

UC203x203x% značí všechny průřezy UC203x203 bez ohledu na velikost

Styky 2: Nový

přípoj – Ohybově tuhý přípoj čelním plechem

Nový přípoj pro ohybově tuhé připojení čelní deskou nahradil “starý” přípoj.
Tento přípoj pracuje v následujících situacích:
•

mezi 2 nosníky a mezi koncem nosníku a sloupem

•

se zkruženými nosníky a svařovanými nosníky

•

připojovaný nosník může připojen na pásnici nebo stojinu hlavního nosníku

•

nosníky mohou být navzájem šikmo vzhledem k obou rovinám

S tento přípoj lze použít ve funkci Rychlé spojení s navržením přípoje podle US standardů.
Styky 3: Nový

přípoj – Táhlové systémy

K dispozici jsou nové přípoje, které mají nové možnosti než předchozí.
Týká se výrobců jako DEHA, PFEIFER, BESISTA, MACALLOY, atd.
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Styky 4: Nový

přípoj – Styky štítových sloupů

Nová přípoj nahrazuje “starý” přípoj sloupu k probíhajícímu nosníku.
Nový přípoj nabízí větší flexibilitu a další možnosti jako středové značky a odtokové díry pro zinek.
Tento přípoj lze použít také v případě, je-li sloup ze svařovaného profilu nebo je-li hlavní nosník (vazník) zkružený.
S tento přípoj lze použít ve funkci Rychlé spojení s navržením přípoje podle US standardů.
Styky 5: Nový

přípoj – Odříznutí podle objektu

Nový přípoj nahrazuje “staré” přípoje pro odříznutí podle objektu.
Tento nový přípoj obsahuje 3 varianty:
• Zkosení
• Odříznutí podle pásnice
• Odříznutí podle stojiny
Nová přípoj pracuje jak s přímými nosníky, tak i se zkruženými, s polynosníky, se složenými nosníky, se svařenými nosníky a se
všemi možnými kombinacemi mezi nimi.
Tento přípoj lze použít v nástroji Rychlé parametrické oříznutí.
Styky 6: Nový

přípoj – Spojení sloupů

K dispozici je nový přípoj pro vzájemné spojení dvou sloupů.
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Styky 7: Rychlé

spojení – nastavení mezery pro Rychlé parametrické oříznutí

Velikost mezery lze nastavit přímo v dialogovém panelu funkce Rychlé parametrické oříznutí.
Tato hodnota přepisuje hodnotu přiřazenou v přípoji Odříznutí podle objektu.
Styky 8: Rychlé

spojení – krycí plech a patní plech sloupů

Nástroj Rychlé spojení lze nastavit, aby automaticky vytvářel přípoje pro “krycí plech” (na vrchu sloupu) a “patní plech” (na spodu
sloupu).
Styky 9: Rychlé

spojení – nová možnost v dialogovém panelu Globální parametry

V dialogovém panelu Konfigurace globálních parametrů návrháře přípojů je k dispozici nová možnost nazývaná “Top of Steel to first
hole”.
Ta je užitečná pro styky "Přípoj deskou na stojině nosníku" a "Průběžný plech".
Styky 10: Přípoj

deskou na stojině nosníku – nová možnost pro zkrácení a označení polohy

V kartě “Umístění výpalu" se nachází volba pro kolmé oříznutí stojiny, což zjednodušuje výrobu prvku v dílně.
Ve středu praporku lze vytvořit středovou značku na straně připojovaného nosníku pomocí nové volby “Vytvořit středovou značku” v
kartě “Svary".
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Styky 11: Přípoj

deskou na stojině nosníku – volba pro zkosení výztuh

Nastavení zkosení / úpravy rohu je přesunuto k nastavení výztuhy.
Styky 12: Šikmé

připojení úhelníkem – nová možnost pro zkrácení

V kartě “Umístění výpalu" se nachází volba pro kolmé oříznutí stojiny, což zjednodušuje výrobu prvku v dílně.
Styky 13: Přípoje

se styčníkovým plechem – dodatečný zesilující plech

Zesilující plech má nové možnosti.
Tento plech je umístěn na opačné straně vzhledem ke styčníkovému plechu.
Výše uvedené je aplikováno v následujících přípojích:
•
•
•
•

"Styčníkový plech na sloup a patní plech"
“Styčníkový plech, 1 diagonála“
“Styčníkový plech, 2 diagonály“
“Styčníkový plech, 3 diagonály“
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Styky 14: Ztužení

HSS – dodatečný zesilující plech

Zesilující plech má nové možnosti.
Tento plech je umístěn na opačné straně ztužení HSS.
Výše uvedené je aplikováno v následujících přípojích:
•
•

“Ztužení HSS Bracing se sendvičovými plechy“
“Ztužení HSS Bracing se sendvičovými plechy – dodatečný objekt“

Styky 15: Makro

pro příhradu CANAM – více použitelných průřezů

Pro svislé a diagonální prvky jsou v rozbalovacích seznamech k dispozici následující průřezy:
•

AISC HSS Square

•

AISC HSS Rectangular

•

CISC HSS Square

•

CISC HSS Rectangular
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Styky 16: Oříznutí
•

jiným prvkem – několik vylepšení

V přípoji “Oříznutí jiným prvkem” se na připojovaném nosníku vytváří zkosení.

Velikost odříznutí počítá se zaoblením profile, podle kterého se odřezává.
•

“Oříznutí jiným prvkem” akceptuje výběr více odřezávacích profilů.

•

“Oříznutí jiným prvkem” také pracuje se zkruženými profily.

•

“Oříznutí jiným prvkem” také pracuje se složenými profily.

Styky 17: Výpal,

parametricky – nová možnost zaoblit výpal

Lze zadat poloměr zaoblení výpalu připojovaného nosníku pomocí nové volby.
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Styky 18: Spojení

příložkami – vylepšení

Příložkové plechy stojiny nebo pásnic jsou “Obdélníkové plechy” (místo "Polygonální plechy”).
Plechy stojiny mají zarovnání 1 (místo 0.5) vzhledem k referenční rovině na stojině nosníku.
Lepší seskupení z karet pro příruby s jedním tlačítkem pro “Příruba“.

K dispozici je nová možnost pro prostřídání šroubů.
K dispozici jsou nové volby pro velikost plechu příložek pásnic.
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Styky 19: Oboustranný

přípoj úhelníky – vylepšení

Vertikální nastavení šroubů je definováno rozdílně pro obě strany.
Šrouby jsou správně zarovnány na hlavním nosníku v případě šikmého spojení.
Pro šikmé spojení byla opravena volba pro prostřídání šroubů.

Styky 20: Připojení

vaznice přes svislý plech – rozbalovací seznam pro průměry šroubů a počet šroubů

Přípoj “Připojení vaznice přes svislý plech” obsahuje rozbalovací seznam použitelných průměrů šroubů.
Počet šroubů může být fixován na 2 nebo 4 šrouby.
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Styky 21: Patka

vaznice, 2 vaznice – nová možnost pro vzdálenost šroubů na hlavním nosníku

K dispozici je nová možnost specifikovat vzdálenost šroubů na hlavním nosníku.

Styky 22: Spojení

vaznic k vazníku – nová možnost pro vzdálenost šroubů na hlavním nosníku

K dispozici je nová možnost specifikovat vzdálenost šroubů na hlavním nosníku.
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Styky 23: Pásnice

náběhu – odstranění plechu pásnice

Plech pásnice lze odstranit nastavením jeho tloušťky na hodnotu “0”.
Styky 24: Výztuhy

– nové možnosti pro nastavení typu a velikosti svaru

Přípoje “Výztuha, UCS” a “Výztuha, kolmo” obsahují volby pro nastavení typu a velikosti svarů zvlášť pro “Výztuhy na stojině ” a
“Výztuhy na přírubě”.
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Styky 25: Výztuhy

– mohou být vytvořeny také na T- profilech

Přípoje “Výztuha, UCS” a “Výztuha, kolmo” pracují s T – profily.
Styky 26: Středové

značky – nové defaulty

Přípoje pro vytvoření středových značek používají nový default “Výchozí průměr pro středové značky”.
Toto se týká těchto funkcí:
•

Obecné středové značky

•

Středové značky

•

Automatické umístění středových značek
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Styky 27: Volba

zmenšení dostupná u nosníků vytvořených konstrukčními dílci

Volba “Zmenšení” je dostupná u nosníků vytvořených makry pro konstrukční dílce (např.: Portálový rám, atd).

Styky 28: Dostupná

volba "Obvodový" svar

U všech nových přípojů, kde definice svaru není dostupná přímo v dialogovém panelu přípoje, je volba svaru “Obvodový” dostupná
v dialogovém panelu vlastností svaru (vně nastavení přípoje).
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schody & zábradlí
Schody 1: Schodiště

– nová možnost pro podesty

Makro pro schodiště má k dispozici několik nových možností:
•

Možnost “Úhelník bez plechu”:

Pro nastavení spodní a horní podesty existuje nová možnost vytvořit k podestě úhelníky, ale bez plechů.
Tuto novou volbu nazvanou “Úhelník bez plechů ” naleznete v poli “Zakrytí provedeno z”.
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•

Různé profily pro přední a zadní nosníky

Nastavení pro přední profil podesty je rozdílné od nastavení pro zadní profil podesty.

Marketing Service

24/55

Co je nového v AdvanceSteel 8.1
Schody 2: Schodiště

– nová možnost pro vzdálenost podesty o hrany stupně

K dispozici je nová volba pro stanovení, zda krycí plech podesty začíná od bodu nosu.
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Schody 3: Schodiště

– nová strana s nastavením svarů

K dispozici je nová volba pro stupně připojené ke schodnici úhelníkem. Toto se týká stupňů typu 3, 7, 13, 15, 18 a 21.
Dostupné prostředky jsou: "dílenský-dílenský", "montážní-montážní", "dílenský-montážní" a "montážní-dílenský".
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Schody 4: Schodiště

– nová možnost pro zkosení stupňů

Rohy úhelníků, které připojují stupně, lze zkosit.
Toto se týká následujících typů stupňů: Typ 3, Typ 4, Typ 7, Typ 13, Typ 15, Typ 18, Typ 21.

Schody 5: Schodiště

– uživatelské stupně mohou být připojeny ke schodnici úhelníkem nebo plechem

Při použití Uživatelského stupně (stupeň typu 22) lze vybrat spojení stupeň - schodnice svarem, úhelníkem nebo plechem.
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Zábradlí 1: Zábradlí

– lze je vytvořit k svařovaným nosníkům vytvořených z plocháčů

Zábradlí lze vytvořit ke svařovaným nosníkům, jež jsou symetrická nebo nesymetrická I.
Zábradlí 2: Zábradlí

– nové zakončení madel "Smyčka" a nová možnost "Kolmo"

V makru pro zábradlí lze vytvořit typ zakončení “Smyčka”.

Návratová část ohnutého konce může být kolmá k madlům při použití nové volby “Kolmé” (k dispozici pro všechny typy zakončení).
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Zábradlí 3: Zábradlí

– vylepšení výšky "Konec zábradlí"

Při výběru typu zakončení "Dvojité kolínko", "délka" (svislý rozměr) je měřena od definované výšky madla a nikoliv od fyzického
osy horního madla.
To znamená, že když se změní zadání výšky horního madla z vrcholu na osu, návratová část nezmění svojí výšku (takže zůstává
zarovnána se středním madlem).
Zábradlí 4: Zábradlí

–vzorec "1.5 x průměr" je dostupný pro Konec zábradlí

Volba "Použít vzorec: 1.5*průměr" je k dispozici v kartách "Začátek zábr." a "Konec zábr.".
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Zábradlí 5: Zábradlí

– možnost otáčet profily, pokud jsou z úhelníků

Horní madlo, střední madlo i vertikální výplň lze natočit (o 0, 90, 180, 270 stupňů) za použití nové volby.

Zábradlí 6: Zábradlí

– volby pro nastavení horizontálních a šikmých středních madel

Karta “Střední madlo” je rozdělena na dvě karty (“Vodorovné střední madlo” a “Šikmé střední madlo”). Všechny vlastnosti lze zadat
pro každé zvlášť.
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Zábradlí 7: Zábradlí

– nová možnost pro spojení sloupků "Úhelník se svarem-šroubem"

Pro připojení sloupků je k dispozici nová možnost.
Zábradlí 8: Zábradlí

– nová možnost pro svislé příčle

Existuje nové pole nazvané "Vzdálenost mezi vertikální výplní", které je šedivé (nepřístupně) a zobrazuje spočtenou hodnotu
vzdálenosti mezi vertikálními příčlemi ve skupině mezi dvěma sloupky.
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Zábradlí 9: Zábradlí

– vylepšení zarovnání sloupků

Když je vybrána volba “Umístění sloupku od kraje”, referenční body pro odsazení jsou od kraje podpůrného nosníku ke středu
sloupku.
Zábradlí 10: Zábradlí

– zkosení ve spodu sloupků

Na spodu sloupků lze vytvořit zkosení.
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Zábradlí 11: Zábradlí

– nová možnost pro víčko ve spodu zábradelních sloupků

Existuje nová karta "Krycí plech" ve skupině "Sloupek", kde lze definovat, zda se má vytvořit víčko na spodku sloupku.

Zábradlí 12: Zábradlí

– nové možnosti připojení sloupků

Sloupky lze připojit k hlavnímu nosníku pomocí rovnoramenných nebo nerovnoramenných úhelníků.
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Zábradlí 13: Zábradlí

– nové možnosti pro okop

Ve skupině "Sloupek" v kartě "Okop" jsou k dispozici nové volby pro natočení, zrcadlení a odsazení zábradelní zarážky.

V této skupině je také nová karta "Sloupek - Okop", kde jsou k dispozici 4 typy spojení (tj. Oříznutí, Zarovnání, Probíhající –
svařeno, Probíhající – sešroubováno).
Je-li okop z úhelníku, je systémová osa polohována na patu úhelníku, zatímco je-li okop z plocháčů, je systémová osa nezměněna
(ve středu).
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Spirálové 1: Spirálové

schodiště – spojení mezi stupni a schodnicí

Stupně mohou být připojeny k schodnici točitého schodiště.
Stupně mají volby pro čelní desky a úhelníky podobně jako u přímého schodiště.
Čelní plechy jsou zkružené nebo rovné, aby pasovaly na schodnici.
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Spirálové 2: Spirálové

schodiště – pro sloupky je možné použít profily typu "Plocháče"

Pro sloupky je k dispozici v rozbalovacím seznamu třída profilů "Plocháče".

Spirálové 3: Spirálové

schodiště – zvýšená rychlost

Byla vylepšena rychlost makra pro spirálové schodiště.
Toto je také viditelné, když je schodnice z 3D ohýbaného plechu.
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Položkování
Položkování 1: Rozšířená

funkčnost metody “S číslem výkresu”

Toto nové položkování je pro metodu položkování s číslem výkresu s novým upořádáním mezi číslem výkresu – prefix – čítač (např.
1C1, 1C2, atd.).
Tato nová položkovací metoda je pro použití s multi-výkresy (více prvků na výkresu).

Marketing Service

37/55

Co je nového v AdvanceSteel 8.1
správce dokumentů
DM 1: Dávka

pro rozložení: výběr verze AutoCAD£u

Použitím nové volby lze vybrat verzi AutoCAD£u rozkládaných výkresů.

Toto je velmi užitečné pro uživatele, kteří používají dávkové rozložení, aby poslali výkresy třetím stranám, které používají jinou verzi
AutoCAD£u.
Nový default nazvaný Rozložené výkresy: Verze ACADu “C0_Detail_OutputFileVersion” lze také modifikovat pro stanovení výchozí
verze AutoCAD£u.
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DM 2: Uživatelské

kóty děr se lépe zachovávají po aktualizaci

Uživatelem přidané kóty děr viděné z bočního pohledu jsou zachovány po aktualizaci výkresu.
DM 3: Nastavení

dávkového tisku

AdvanceSteel rozpoznává vybrané tiskové okno.
DM 4: Náhled

výpisu – tlačítko Najít

V náhledu výpisu lze použít tlačítko “Najít”.
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Výkresy
Výkresy 1: Automatický

výpočet nezbytných pohledů

AdvanceSteel je schopen rozpoznat nutné pohledy v dílenských výkresech.
Pokud pohled neobsahuje žádné informace navíc vzhledem k hlavnímu pohledu, AdvanceSteel jeho vytvoření vynechá.
Uživatelé mohou v dialogovém panelu definovat pravidla, které chtějí aplikovat na tento automatický výpočet nezbytných pohledů.

Funguje to jak na výkresy jednotlivých dílů, tak i na výkresy dílců.
Tímto se zajišťuje, že vytvořené dílenské výkresy obsahují pouze nezbytné pohledy a jsou proto přehledné.
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Výkresy 2: Lepší

umísťování popisů

Popisy se lépe umísťují a nekříží se s jinými.
Výkresy 3: Barva

vícenásobných popisů

Barva “2x” má stejnou barvu jako vlastní
“C40_UseLabelSettingsForCombinedLabelsInfo".
Výkresy 4: Vylepšení

popis,

což

je

založeno

na

novém

defaultu

nazvaném

trojúhelníků sklonu

Trojúhelník sklonu je více flexibilnější.
Byly provedeny následující vylepšení:
•

Vlastnosti kóty sklonu jsou řízeny pomocí dialogového panelu trojúhelníku sklonu.

•

Krátká strana je fixována (přizpůsobeno podle kótovacího stylu: velikost šipky).

•

Orientace textu je dána orientací čáry definující referenci (základní strana trojúhelníku sklonu).

•

Text úhlu lze umístit na opačnou stranu trojúhelníku.
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Výkresy 5: Vylepšení

tabulky revizí

Výška buňky Revizní tabulky se automaticky upravuje podle textu.
Slova se již nerozdělují (když se nevejdou na stejnou řádku).
Revize mohou být editovány pomocí příkazu “Revizní značka ” (_AstM4CommDetailRevision).
Výkresy 6: Výkresy

profilů z ohýbaných plechů

Rozvinuté Profily z ohýbaného plechu jsou zobrazeny ve výkresu se stejným pohledem a souborech DXF-NC, takže jsou
uživatelům srozumitelnější.
Výkresy 7: Rozvin

Ohýbaných profilů

Prodloužení se týká pouze zaoblených částí a nikoliv zbytku ohýbaného plechu.
Rovné části nejsou dotčeny výpočtem prodloužení; dotčeny jsou pouze ohýbaných hran.
Výkresy 8: Popis

rozvinu lze přizpůsobit

Text popisu rozvinu lze konfigurovat stejně jako ostatní popisy.
Tento popis podporuje následující tokeny: %BendingDirection, %BendingAngle, %BendingRadius a standardní tokeny pro
formátování (barva, font, atd.).
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Výkresy 9: Vytváření

řezů je ovládáno defaultem

AdvanceSteel vytváří řezy při aktualizaci výkresu na základě defaultu “C40_CreateAllInteractiveViewsAtUpdate”.
Výkresy 10: Pohledy

na čelní desky – větší flexibilita

V předchozích verzích AdvanceSteelu bylo vytváření pohledů na čelní desky založeno (natvrdo) na funkcích objektů a nebylo to
možno uživatelsky modifikovat.
Toto bylo změněno pro získání větších možností uživatelských přizpůsobení.
Výkresy 11: Řezy

– lze vynechat řezy některých prvků

AdvanceSteel vynechá automatickou tvorbu řezů pro určité funkce objektů.
S výchozím nastavením toto bylo použito pro funkci "Náběh".
Výkresy 12: Pro

nadpisy řezů je k dispozici token tloušťka

Token "Tloušťka" lze použít v nadpisech detailů pro získání možnosti nastavení přesnosti.
To je užitečné pro detaily plechů, které mají tloušťku např. “3.5mm”.
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Výkresy 13: Vylepšení

popisu svarů

V symbolech svarů se bere do úvahy nastavení AutoCAD®u pro text atributů, takže popis není tak dlouhý. Toto poskytuje lepší
kvalitu výkresů pro zobrazení symbolů svarů.
Výkresy 14: Dialog

vlastností svarů – uživatelský text v kartě "Doplňkové údaje"

Při použití “Vložení značky svaru” do výkresu lze přidat uživatelský text v kartě “Doplňkové údaje” v dialogovém panelu vlastností
svaru.
Výkresy 15: Vytvoření

kóty poloměru - zjednodušení

Při vytváření kóty poloměru jsou k dispozici 3 metody: 3P, 2P, Rádius.
•

Metoda "3B" je použita pro zadání 3 bodů na oblouku.

•

Metoda "2B" je použita pro zadání středu oblouku a bodu na oblouku.

•

Metoda "Poloměr" je použita pro zadání středu oblouku a jeho poloměru.

Výkresy 16: Lepší

výsledky při posunutí kóty poloměru

Při posunutí kóty poloměru šipka kóty zůstává co nejblíže bodu oblouku, který byl zadán při vytváření kóty.
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Výkresy 17: Vypnutí

skrytých čar z výkresu

Jestliže se vypnou skryté hrany ve výkresu, skryté hrany šroubů a děr se také vypnou.
Výkresy 18: Nižší

spotřeba paměti při vytváření 3D pohledů

Při vytváření 3D pohledů z modelu byla snížena spotřeba paměti, což zvyšuje rychlost.
Výkresy 19: Nastavení

rozložení pro Polynosníky

Do nastavení pro rozložení detailu byly přidány nastavení polynosníky.
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Správce výkresových stylů
DSM 1: Vylepšení

tlačítka "Komprimovat"

Tlačítko “Komprimovat” pracuje lépe na velkých databázích.
DSM 2: Kóty

děr nekolmé k jejich normále

Díry mohou být okótovány podél směru, který není kolmý k jejich normále.
DSM 3: Vylepšení

geometrických omezení pro zkružené nosníky

Byly vylepšeny geometrická omezení pro čelní/zadní pohledy zkruženého nosníku.
DSM 4: Skupina

"Objekt modelu" je ihned viditelná

Když se vytvoří nova skupina pro “Objekt modelu”, tato skupina je vidět, aniž by bylo třeba restartovat AdvanceSteel.
DSM 5: Nastavení

popisu ve výkresových stylech – vylepšení uživatelského rozhraní

Snadnějšího porozumění možností nastavení popisu bylo dosaženo pomocí obrázků.
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VÝPISY MATERIÁLU
Výpisu 1: Vylepšení

spotřeby paměti výkresy obsahujícími výpis

Byly odstraněny problémy se spotřebou paměti, která byla potřebná při vytváření naráz všech výkresů (obsahujících výpis) z celé
konstrukce.
Výpisu 2: Výchozí

šablony

Výchozí šablony pro výpis byly vylepšeny následovně:
•

Byl vylepšen export do MS Excelu.

•

Názvy některých sloupců byly vylepšeny.

•

Název výpisu je obsažen v záhlaví stránky.

Výpisu 3: V

DSTV-BOM jsou k dispozici tokeny pro uživatelské atributy

V DSTV-BOM jsou k dispozici tokeny pro uživatelské atributy.
Výpisu 4: Šablony

pro výpis z větve Projekt

Šablony pro výpis z větve Projekt jsou k dispozici na kartě “Šablona” dialogového panelu “Vložit výpis”.
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Výpisu 5: Zobrazení

data ve výpisech

Datum ve výpisech se korektně zobrazuje v následujícím formátu: dd.MM.yyyy
Výpisu 6: Zvýšená

rychlost dialogového panelu Editoru BOM

Byla zvýšena rychlost dialogového panelu Editoru BOM, zvláště pro velké modely.
Výpisu 7: Výpisy

DSTV s imperiálními šrouby

Výpisy DSTV fungují se šrouby v imperiálních jednotkách.
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Nastavení v Management Toolu
MT 1:: Nové

defaulty pro středové značky a díry pro zinek

Nové defaulty jsou:
•

C1000_DiameterGalvanizedHolesCenter = Výchozí průměr pro odtokové díry ve středu

•

C1000_DiameterGalvanizedHolesCorner = Výchozí průměr pro odtokové díry v rohu

•

C1000_DiameterPunchMark = Výchozí průměr středových značek

MT 2:: Nový

default pro symbol reference staničních kót

Symbol reference staničních kót je zobrazen na základě nového defaultu “C40_ShowRunningDimSymbol”.
MT 3:: Nový

default pro potlačení nul ve výpisech

K dispozici je nový default “C0_BOMSuppressLastZeros” definující, kolik desetinných míst se zobrazí za desetinnou čárkou.
MT 4:: Vylepšený

výběr barvy pro default "Barva označených objektů"

Barvu v defaultu “Barva označených objektů” lze snadněji vybrat.
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MT 5:: Default

"Výchozí složka pro export/import souborů PSS" – lze nastavit cestu

Cestu lze nastavit tímto defaultem pomocí nového tokenu "CurrDir".
MT 6:: Default

"Specifikace výchozího typu zkrácení" – nové nastavení

K dispozici je možnost nastavit tímto defaultem “uživatelské zkrácení”.
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Import / Export
Import / Export 1: Vylepšení

nástrojového panelu

Stávající panel byl rozdělen na dva panely.

Import / Export 2: GTC

– přenáší spojovací prostředky

GTC podporuje všechny části přípoje (tj. úpravy, svary, šrouby, malé plechy, komplexní řezy, atd.).
Import / Export 3: GTC

Synchronizace – zkružené profily

Hodnota "Zkružený" je v souboru GTC přenášena.
Import / Export 4: GTC

Synchronizace – profily z ohýbaného plechu

Vlastnosti profilů z ohýbaného plechu jsou souborem GTC korektně přenášeny.
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Import / Export 5: IFC

2x3

Lze importovat a exportovat soubory IFC 2x3.

Import / Export 6: CIS/2

export

Pro odříznutí konců prvků pod úhlem AdvanceSteel používá pro soubory CIS/2 FEATURE_VOLUME_PRISMATIC_SKEWED_END
(místo FEATURE_CUTTING_PLANE).
Import / Export 7: PSS

– vylepšení mapování profilů

Funkcionalita PSS
Import / Export 8: Vylepšení

exportu KISS

Pro plechy je exportována do souborů KISS "čistá hmotnost dílu ".
Pro nosníky je exportována do souborů KISS "čistá plocha dílu".
Na základě nastavení nového defaultu “C0_KissUseAssemblyNumberForPartMark" je do douborů KISS exportováno číslo dílce
nebo číslo jednotlivého dílu.

Marketing Service

52/55

Co je nového v AdvanceSteel 8.1
Import / Export 9: Návrh

přípoje (CM66 – francouzské normy) – vylepšení importu

Soubory z nové verze MELODY Attaches (přípony *.BLF01) jsou importovány do karty “Návrh přípoje” dialogového panelu přípoje
“Rámový roh s náběhem”.
Import / Export 10: Návrh

přípoje (EC3) – nové nastavení pro šrouby

V “Nastavení” lze rozlišit šrouby se závitem a bez závitu, což je požadováno nástrojem pro Návrh přípoje.

Import / Export 11: Nový

default pro uložení s proxygrafikou

Automatické uložení modelu s proxygrafikou je založeno na nastavení nového defaultu “C0_SaveProxyGraphic”.
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Soubory NC
Soubory NC Uživatelské

průřezy / Uživatelské roviny

Všechny profily AdvanceSteelu, které nemají standardní roviny, nabízejí uživatelské roviny pro soubory NC.
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Ostatní…
•

SDDP a AdvanceSteel 8.1 lze instalovat na stejný počítač.

•

Některé průřezy (např. plocháče), které chyběly při importu modelu z SDDP, se nyní korektně importují.

•

Katalog ruských profilů byl korigován, takže interní jména neobsahují znaky azbuky (pouze znaky latinky).

•

Bylo vylepšeno mapování profilů v určitých výkresových stylech.

•

Instalace v čínštině: K dispozici je čínská instalace AdvanceSteelu s čínským nastavením (preference, atd.).

•

Instalace v korejštině: K dispozici je korejská instalace AdvanceSteelu s Korejským nastavením (preference, atd.).

•

Některé texty v některých dialogových panelech byly na korejské platformě částečně skryty: To je nyní opraveno.

•

Zkratka <C> pro kopírování obsahu popisu ve výkresech byla opravena v holandské a polské verzi.

•

Diagnostika AdvanceSteelu detekuje a odstraňuje úpravy (nejsou-li součástí přípoje), které nebyly korektně odečteny od
objektů.
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