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Vítejte v Advance Steelu 2011, součástí řešení Graitec BIM 
 
Advance Steel 2011 je plně součástí řešení Graitec BIM, nazvaného Graitec Advance a skládající se z aplikací 
Advance Steel, Advance Concrete and Advance Design. 
 
Tato nová integrovaná sada má několik společných nových funkcí: 

 Společná instalační sada pro všechny moduly, dodávaná na jednom instalačním DVD. 

 Nový Graitec Advance Manager. 

 Knihovny profilů a materiálů sdílené mezi Advance Steel and Advance Design. 

 Vylepšená integrace mezi CAD a CAE (statickou analýzou). 
 
Graitec Advance je první kompletní řešení na trhu, které zahrnuje statickou analýzu a vícemateriálový CAD 
v jednom balení. 
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Advance Steel 2011 má také důležitá vylepšení v několika oblastech: 

 Vylepšení uživatelské prostředí. 

 Nový Správce projektů. 

 Nové automatické přípoje. 

 Vylepšení automatických maker pro schodiště a zábradlí. 

 Rychlejší vytváření dokumentů. 

 Chytré uživatelské kóty. 

 Automatické revizní obláčky. 

 Nadvýšené nosníky. 
 
Advance Steel 2011 je bezkonkurenční softwarové řešení pro všechny vaše projekty. 
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Nový společný instalační proces 
 
Nová sada Graitec Advance 2011 je dodávána na jednom instalačním DVD, které umožňuje instalaci 
kompletního řešení v jednom kroku. 
 

                           
 
Průzkumník instalace byl přepracován, aby poskytoval více informací o sadě: 

 Které moduly instalovat. 

 Přímý přístup k dokumentaci 

 Přímý odkaz na webové stránky GRAITEC pro další informace. 
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GRAITEC Advance Manager 
 
Nový GRAITEC Advance Manager (GAM) má několik nových funkcí: 

 Nové prostředí pro uživatelská nastavení. 

 Snadné přizpůsobení knihoven. 

 Správa projektů. 

 Správa licencí. 

 Přímý přístup k online nápovědě a příručkám. 

 Interaktivní tipy. 

 Přímé spuštění aplikací GRAITEC Advance. 
 
GAM je dispozici pro 32bitové a 64bitové operační systémy. 
 
Prostředí pro snadnější vlastní nastavení 
 

 Prostřednictvím nového a moderního uživatelské prostředí má uživatel snadnější přístup k různým 
nastavením. 

 
Při spuštění modulu má uživatel přímý přístup z centrálního panelu k hlavním funkcím a může také vidět na 
spodní části různé tipy. 

 

 

Centrální panel s přímým přístupem 
k prvkům aplikace 

Interaktivní tipy s odkazem na server Graitec 

 
V poli “tipy” lze se lze pomocí šipek pohybovat doprava a doleva pro výběr různých zdrojů informací: 

 Tipy pro produkty 

 Novinky o společnosti Graitec z webových stránek 

 Odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) z webu Graitec Advantage 

 Zákaznické projekty, ukázky a reference 
 

 
Nastavení 
 

 Uživatel Advance Steelu si může nadefinovat mnoho nastavení, které budou použity v programu: 

 Kotvy (uživatel může přidat, odstranit nebo upravit kotvy) 

 Šrouby (uživatel může přidat, odstranit nebo upravit šrouby) 

 Trny s hlavou (uživatel může přidat, odstranit nebo upravit trny s hlavou) 

 Jednotky 

 Preference (nejčastěji používané položky pro různé typy objektů a také měřítka pro výkresy) 

 Předvolby RSS kanálů 
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Aplikace 
 

 Uživatel může v této části GRAITEC Advance Manageru spustit software: Advance Steel, Advance 
Concrete nebo Advance Design. 

 

 
 
Projekty 
 

  GRAITEC Advance Manager umožňuje efektivně spravovat soubory projektu: 

 Procházet existující projekt (velikost na disku, názvy souborů, atd.). 

 Vytvořit nové složky 
 
Nápověda 
 

 Uživatel má přímý přístup k příručkám První kroky pro krátký průběh učení GRAITEC Advance. 

 
Licence 
 

 V této oblasti lze spravovat licence produktů GRAITEC Advance. 
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Vylepšená ergonomie 
 
Ergonomie Advance Steelu byla zdokonalena snadnějším přístupem k často používaným nástrojům. 
 
Ergonomie 1: Vylepšený pás karet 
 

 Pás karet Advance Steel byl přepracován tak, aby nabízené příkazy byly lépe logicky seskupeny. 

 

 
 

 
 

 
 

Pás karet má tlačítka na různých řádcích a to včetně velkých tlačítek pro nejčastěji používané funkce. 

 
Ergonomie 2: Vylepšená paleta nástrojů 
 

 Paleta nástrojů Advance Steel byla přepracována tak, aby nabízela všechny potřebné nástroje jako 
doplněk k funkcím, které jsou k dispozici v pásu karet. 
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Ergonomie 3: Zjednodušení uživatelského prostředí dialogových panelů 
 

 Uživatelské prostředí některých dialogových panelů Advance Steelu bylo přepracováno pro lepší a 
snadnější používání. 

 
Mezi tyto dialogové panely patří panely pro složené profily, svařované profily, ohýbané plechy, nástroj pro 
vyhledávání, atd. 

 

         
 
Ergonomie 4: Lepší seskupení materiálů 
 

 Pro poskytnutí snazšího výběru z velkého množství nabízených materiálů byly tyto seskupeny do tří 
hlavních skupin, kterými jsou ocel, beton a dřevo. 

 

 
 

 
 

 
 
Ergonomie 5: Dialogové panely si pamatují svoje poslední umístění 
 

 Posunutí dialogového panelu na obrazovce a poté jeho zavření nezpůsobuje ztrátu jeho pozice; dialog se 
při příštím otevření umístí do pozice, která byla při jeho zavření. 

 
Ergonomie 6: Příkaz Orbit nezavírá dialogové panely 
 

 Skvělé nové chování je, že při použití příkazu “Orbit” zůstavají dialogová okna s vlastnostmi objektů 
otevřená. 
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Ergonomie 7: Nové chování při výběru profilu 
 

 Advance Steel 2011 nabízí v dialogových panelech uživatelsky přívětivější způsob pro výběr průřezu. 

 

                          1               
1 

 
Ergonomie 8: Historie naposledy použitých profilů 
 

 Pro urychlení přístupu do knihoven jsou naposledy použité průřezy uloženy a nabízeny v rozbalovacím 
seznamu. 

 

 
 

Toto je k dispozici ve všech dialogových panelech, kde uživatel má vybrat nějaký průřez. 
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Modelování 
 
Advance Steel 2011 nabízí pro urychlení fáze modelování kompletní řadu nových funkcí a různých vylepšení 
stávajících. 
 
Modeling 1: Průzkumník projektu 
 

 K dispozici je nový “Průzkumník projektu” (Projekt Explorer), který pomáhá uživatelům spravovat své 
projekty s větší účinností díky různým možnostem a flexibilitě, které poskytuje. 

 
Projekt Explorer má své vlastní tlačítko na pásu karet “AS - Modelování”, takže může být kdykoliv spuštěn. 

 

 
 

Projekt Explorer nabízí tyto možnosti: 

 Vytvářet (a zobrazovat) úrovně. 

 Vytvářet (a zobrazovat) pohledy na model. 

 Vytvářet (a zobrazovat) skupiny. 

 Vytvářet (a znovu použít) uživatelské dotazy (díky integraci se stávajícím nástrojem pro vyhledávání). 
 

 
 

Vytváření pohledů na model bylo také rozšířeno a zjednodušeno a všechny pohledy na model jsou 
automaticky uloženy v Projekt Exploreru, aby je bylo možno snadno opakovaně využívat. 

 
S novým Projekt Explorerem si uživatel může vytvářet a spravovat různé pracovní roviny. 

 
Funkcionalita pracovních roviny nabízí následující možnosti: 

 Pracovní roviny automaticky vytvářené definovanými úrovněmi. 

 Pracovní roviny mohou být definovány uživatelem kdykoliv. 

 Uživatel může připojit/odpojit prvky do/z pracovních rovin. 
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Modelování 2: Vylepšené pohledy na model 
 

 Advance Steel 2011 poskytuje lepší a zjednodušený způsob, jak definovat pohledy na model z 3D modelu. 

 
Mezi hlavní vylepšení patří: 

 Okno pohledu na model se (během definice pohledu na model) vykresluje v aktuálním USS. 

 V aktivních pohledech na model se zobrazují osy modulové sítě. 

 Bylo vylepšeno stínované (realistické) zobrazení objektů v aktivních pohledech na model. 

 Výběrem šipky je možné interaktivně definovat směr pohledu. 

 Všechny definované jsou k dispozici přímo v novém Projekt Exploreru. 
 

           

 
 
Modelování 3: Vylepšení  Průzkumníka modelu 
 

 Advance Steel 2011 nabízí více možností v průzkumníku modelu, který je perfektní nástroj pro kontrolu 
všech prvků 3D modelu. 

 

Mezi hlavní vylepšení patří: 

 K dispozici je nová možnost zobrazit pouze prvky vybrané v průzkumníku modelu pomocí 
tlačítka“Izolovat”. Všechny objekty se zobrazí zmáčknutím tlačítka “Zobrazit vše”. 

 Lze editovat několik řádků současně. 

 “Aktuální pohled na model” poskytuje možnost mít v seznamu průzkumníka modelu pouze prvky 
zobrazené v aktuálním pohledu na model. 

 Lze zobrazit sloupec s číslem výkresu. 

 Uživatelské rozhraní bylo rozšířeno tak, rozvržení sloupců bylo zachováno, když uživatel zavře a 
znovu otevře dialogový panel prohlížeče modelu. 
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Modelování 4: Vylepšení nástroje „Najít podle…“ 
 

 Advance Steel 2011 poskytuje více možností nástroje pro vyhledávání, který pomáhá uživateli najít 
jakýkoliv objekt v 3D modelu na základě uživatelem definovaných kritérií. 

 
Mezi hlavní vylepšení patří: 

 Skupiny (na levé straně dialogového panelu) jsou automaticky zvýrazněny v případě, že uživatel zadá 
kritéria v rámci skupiny, což pomáhá zjistit, kde která kritéria byla zadaná. 

 K dispozici je nové zaškrtávací políčko “Not”, takže uživatelé mohou vyhledávat objekty, které 
nesplňují tato kritéria. 

 Ve skupině „Společné vlastnosti“ je k dispozici nové kritérium „Poznámka“. 

 Jsou k dispozici kritéria pro všechny nové betonové objekty. 
 

 
 
Modelování 5: Skutečné tvary kotev 
 

 Advance Steel 2011 nabízí kotvy skutečných tvarů, což umožňuje jejich dokonalé zobrazení ve 3D modelu 
a ve výkresech. 

Mezi hlavní vylepšení patří: 

 Kotvy jsou definovány přímo v novém GRAITEC Advance Manager, kde je uživatelské porsotředí 
umožňující jednoduchým způsobem definovat všechny typy kotev. 

 K dispozici je více typů kotev jako přímé, s hlavou, s hákem, J, a se závitem se spodní montáží. 

 Všechny tyto nové kotvy jsou k dispozici ve všech přípojích pro kotvení. 

 Orientace kotev je zadávána uživatelem. 

 Všechny kotvy v modelu lze vykázat ve výpisu materiálu. 
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Modelování 6: Správa nadvýšených nosníků 
 

 Advance Steel 2011 nabízí novou možnost nadvýšit nosník a nadvýšení automaticky zobrazit v dílenském 
výkresu. 

 
Nadvýšení nosník obsahuje následující možnosti: 

 V dialogovém panelu s vlastnostmi nosníku je nová skupina „Vlastnosti nadvýšení“. 

 Uživatel má možnost zadat umístění nadvýšení, výšky nadvýšení a hodnoty odsazení nadvýšení od 
počátku a konce nosníku. 

 Nástroj pro vyhledávání obsahuje kritéria pro nadvýšené nosníky. 

 Nosník může být v dílenském výkresu zobrazen nadvýšen s použitím adekvátního stylu výkresu. 
 

                     
1 

 
Modeling 7: Vylepšení trnů s hlavou 
 

 Advance Steel 2011 přináší vylepšení v chování trnů s hlavou. 

 
Mezi hlavní vylepšení patří: 

 Dialogový panel s vlastnostmi trnu s hlavou byl přepracován pro snadnější používání. 

 V dialogovém panelu lze zadat „Uživatelské atributy“. 

 Trny s hlavou se automaticky položkují. 
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Modelování 8: Rozšíření katalogů profilů 
 

 Advance Steel 2011 poskytuje knihovny s mnoha novými profily s cílem, aby uživatelé pracující po celém 
světě měli přímo k dispozici jejich typické místně používané profily. 

 
V knihovnách profilů je nyní zahrnuto několik nových typů profilů: 

 Nové profily SCHRAG. 

 Nové Z a C profily Pruszynski. 

 Tajwanské CNS profily. 
 

 
 

Některé stávající knihovny profilů byly aktualizovány nebo rozšířeny: 

 Aktualizovány byly tenkostěnné profily Albion. 

 Profily za tepla válcované byly aktualizovány podle normy DIN 18800-1. 
 
 
Modelování 9: Rozšíření knihovny plechů 
 

 Advance Steel 2011 nabízí mnoho pochozích plechů. 

 
Do knihovny plechů bylo zahrnuto několik nových pochozích (žebírkových) plechů: 

 Nové evropské pochozí plechy. 

 Nové francouzské pochozí plechy. 

 Nové polské pochozí plechy. 
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Modelování 10: Rozšíření knihovny šroubů 
 

 Advance Steel 2011 nabízí nové typy zápustných šroubů a aktualizované francouzské šrouby. 

 
Knihovna šroubů byla rozšířena o: 

 Nové zápustné šrouby AISC A325 a A490. 

 Aktualizovaný výpočet svěrné délky francouzských šroubů. 
 

 
 
Modeling 11: Vylepšení svařovaného nosníku proměnné výšky 
 

 Advance Steel 2011 nabízí více možností, jak definovat vlastní nosníky proměnné výšky. 

 
Proměnné nosníky mohou být definovány s následujícími parametry: 

 Příruby mohou být „rovné“ nebo „proměnné“. 

 Je zde možnost zadat začátek a konec změny výšky nosníku. 
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Modelování 12: Vylepšení Ořež / prodluž 
 

 Advance Steel 2011 nabízí rozšířené možnosti při použití funkcí pro ořež / prodluž. 

 
Zde je seznam těchto různých vylepšení: 

 Funkcionalita ořež / prodluž funguje kolmo k referenci. 

 Nosník je prodloužen k pleše zkruženého nosníku. 

 Výběr nosníků možno zadat výběrovým oknem. 
 
 
 
Modeling 13: Nová funkce rozdělit nosník a vytvořit spojení příložkami 
 

 Advance Steel 2011 nabízí novou funkci automaticky rozdělit nosník a vytvořit spojení příložkami mezi 2 
nosníky v jednom záběru. 

 
Zde je krátký popis, jak funguje tato funkce: 

 Rozdělí nosník se zadanou vzdáleností od sloupu. 

 Automaticky vytvoří spojení příložkami mezi 2 nosníky. 

 Přidá momentové spojení mezi nosníkem a sloupem. 
 
 
 
Modeling 14: Další vylepšení modelování 
 

 Advance Steel 2011 nabízí také několik různých vylepšení a nových možností různých nástrojů, které jsou 
k dispozici pro vytvoření 3D modelu efektivním způsobem. 

 
Zde je stručný seznam těchto různých vylepšení: 

 Ořez šikmých plechu ve směru tloušťky. 

 Možnost oříznout ohýbané plechy. 

 Vylepšení obrysových úprav zkružených nosníků a polynosníků. 
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Přípoje 
 
Advance Steel 2011 poskytuje obrovskou knihovnu s novými automatickými přípoji a přípoji vylepšenými tak, 
aby odpovídali místním požadavkům. 
 
Přípoj 1: Přípoj patní deska pro trubky 
 

 Advance Steel 2011 nabízí nový přípoj pro kruhové a hranaté trubky s možností výběru různých tvarů 
patních desek (kruhový, čtvercový, obdélníkový, atd.) a několik tvarů přivařených výztuh. 

 

          
 
Přípoj 2: Nové přípoje pro podepření 
 

 Advance Steel 2011 nabízí automatické přípoje pro různé situace podepření nosníků. 

Jsou k dispozici „Podepření nosníku u sloupu úhelníkem“ a „Podepření u sloupu T-profilem“. 
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Přípoj 3: Nové přípoje I profilů 
 

 Advance Steel 2011 nabízí několik nových typů automatických přípojů pro „těžká ztužidla“. 

 
Novými třemi hlavními přípoji jsou: 

 Ztužidlový spoj pro jeden připojovaný I profil. 

 Ztužidlový spoj pro dva připojované I profily. 

 Ztužidlový spoj s rohovým styčníkovým plechem. 
 

           
 
 
Přípoj 4: Nové přípoje pro ztužidla z I profilů připojenými plechy 
 

 Advance Steel 2011 nabízí několik typů nových automatických přípojů pro ztužidla s diagonálami, která 
jsou připojená plechy přišroubovanými na pásnice připojovaných nosníků. 

 
Novými třemi hlavními přípoji jsou: 

 Ztužidlový spoj pro jeden I profil připojený příložkovými plechy. 

 Ztužidlový spoj pro dva I profily připojené příložkovými plechy. 

 Ztužidlový spoj pro rohový styčník s připojením příložkovými plechy. 
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Přípoj 5: Nové přípoje pro ztužidla z I profilů připojenými úhelníky 
 

 Advance Steel 2011 nabízí několik typů nových automatických přípojů pro ztužidla s diagonálami, která 
jsou připojená úhelníky přišroubovanými na pásnice připojovaných nosníků. 

 
Novými třemi hlavními přípoji jsou: 

 Ztužidlový spoj pro jeden I profil připojený úhelníky. 

 Ztužidlový spoj pro dva I profily připojené úhelníky. 

 Ztužidlový spoj pro rohový styčník s připojením úhelníky. 
 

       
 

 
Přípoj 6: New Tube bracing connections with attached angles 
 

 Advance Steel 2011 nabízí několik typů nových automatických přípojů pro ztužidla s trubkovými 
diagonálami, která jsou připojená úhelníky přišroubovanými k připojované trubce. 

 
Novými třemi hlavními přípoji jsou: 

 Ztužidlový spoj pro jednu trubku připojenou úhelníky. 

 Ztužidlový spoj pro dvě trubky připojované úhelníky. 

 Ztužidlový spoj pro rohový styčník s jednou trubkou připojovanou. 
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Přípoj 7: Nová makra pro vytvoření otvoru ve střeše 
 

 Advance Steel 2011 nabízí nová makra pro vytvoření výměny otvoru ve střeše. Tato makra vytvářejí prvky, 
které jsou součástí střešního otvoru,spojení mezi nimi a podpůrné nosníky. 

 
Tyto nová makra jsou:: 

 Makro pro střešní otvor uprostřed. 

 Makro pro postranní střešní otvor. 
 

 
 

        
 
 

Přípoj 8: Nové možnosti výztuh ve stávajících přípojích 
 

 Advance Steel 2011 automaticky vytváří výztuhy v rámci několika stávajících přípojích. 

 
Tloušťka výztuhy, velikost a tvar mohou být snadno definovatelné uživatelem v dialogovém okně. 

 
Výztuhy jsou automaticky dílensky přivařeny k příslušnému hlavnímu nosníku. 
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Přípoj 9: Vylepšení stávajících přípojů 
 

 Advance Steel 2011 přináší několik vylepšení stávajících automatických přípojů. 

 
Zde je stručný seznam různých vylepšení: 

 Volba pro prostřídání šroubů v přípoji příložkami. 

 V přípoji deskou na stojině nosníku jsou k dispozici plechové vložky. 

 Na C profily lze automaticky vytvářet výztuhy. 

 Plošinový přípoj s plechem pracuje s C profily. 

 Několik dalších menších vylepšení různých jiných automatických přípojů. 
 

     
 

 
Přípoj 10: Vylepšení přípoje Patní deska 
 

 Advance Steel 2011 nabízí několik skvělých nových možností ve stávajícím přípoji Patní deska. 

 
Zde je seznam těchto různých vylepšení: 

 K dispozici jsou nové volby pro středové výztuhy. 

 Smyková zarážka může být z plechů. 

 K dispozici jsou nové typy kotev a lze vytvořit kotvy reálného tvaru. 

 Integrované posouzení přípoje podle norem EC3 a AISC. 
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Přípoj 11: Vylepšení přípoje deskou na stojině nosníku 
 

 Advance Steel 2011 poskytuje několik nových možností stávajícího přípoje deskou na stojině nosníku. 

 
Zde je seznam těchto různých vylepšení: 

 Nová volba „Automaticky” pro vytvoření výpalu na připojovaném nosníku. 

 Možnost aplikovat stejnou mezeru všude. 

 Nová možnosti definovat mezeru u pásnice na druhé straně. 

 Nová možnost pro vytvoření šikmého tvaru plechu. 

 Možnost vytvořit přídavný plech. 
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Přípoj 12: Vylepšení přípoje pro táhlové systémy 
 

 Advance Steel 2011 nabízí více možností přípoje pro táhlové systémy obsahuje nejnovější dostupné vidlice 
ze Severní Ameriky a Besista. 

 
Zde je seznam těchto různých vylepšení: 

 Nová táhla „Besista” 540 a 540 DS jsou k dispozici přímo v dialogovém panelu. 

 K dispozici jsou nové vidlice pro Severní Ameriku. 

 Lepší automatický výpočet průměru (pro připojení na stávající plech) 
 

       
 

    
 

 
Přípoj 13: Více možností pro schodiště 
 

 Advance Steel 2011 obsahuje pro vytvoření schodišť více možností odpovídajícím požadavkům uživatelů. 

 
Zde je seznam těchto různých vylepšení: 

 Pro schodnice lze použít uživatelské profily. 

 K dispozici je nová možnost otočit a ozrcadlit schodnice. 

 Správná roštu schodišťového stupně. 

 Zakrytí podest lze vytvořit ze skutečných roštů. 
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Přípoj 14: Více možností pro automatické zábradlí 
 

 Advance Steel 2011 nabízí mnoho nových možností pro vytvoření zábradlí. 

 
Zde je seznam těchto různých vylepšení: 

 Zábradlí lze vytvořit na zkružené nosníky. 

 Zábradlí lze vytvořit na polynosníky. 

 Vytvořené zábradlí lze protáhnout posunutím jeho referenčního bodu. 

 Nové možnosti pro zakončení madla smyčkou. 

 Je možné vytvořit spoj mezi držadlem a samotným zábradlím. 

 Výšku zábradlí lze stanovit zadáním referenčního bodu během vytváření schodiště. 

 K dispozici je několik vylepšení pro připojení sloupků jako volba umístění úhelníku a možnost vytvořit 
víčko na spodku sloupků. 
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Přípoj 15: Integrované posouzení pro více přípojů 
 

 Advance Steel 2011 nabízí integrované posouzení přípojů pro více automatických přípojů. 

 
Zde je seznam dalších přípojů, které mají integrované posouzení přípojů podle EC3: 

 Hřebenový styčník s náběhem. 

 Oboustranný přípoj úhelníky. 

 Patní deska. 

 Patní deska se šikmými ořezy. 

 Patní deska pro trubky. 
 

    
 

Zde je seznam dalších přípojů, které mají integrované posouzení přípojů podle AISC: 

 Patní deska. 

 Rohová platní deska. 

 Patní deska pro trubky. 

 Připojení trubkových ztužidel příložkami. 

 Komplexní připojení příložkami trubkových ztužidel. 
 

 
Přípoj 16: Všeobecná vylepšení integrovaného posouzení přípojů 
 

 Advance Steel 2011 nabízí možnost vybrat se mezi krátkým a dlouhým reportem posouzení. Pokud 
uživatel vybere krátkou variantu, v kontrolním okně se zobrazí pouze výsledky, kde přípoj nevyhoví, a 
nikoliv celý report, jako tomu bylo v předchozích verzích Advance Steelu. 
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Položkování 
 
Advance Steel 2011 rozšiřuje dosavadní nástroj pro položkování tak, že opoložkovány jsuu také šrouby, kotvy a 
trny s hlavou. 
 
Položkování 1: Položkování spojovacích prostředků 
 

 Všechny spojovací prostředky (šrouby, kotvy, trny s hlavou) se v Advance Steelu 2011 automaticky 
položkují. 

 
Položkování 2: Standardní čísla spojovacích prostředků 
 

 Všechny spojovací prostředky (šrouby, kotvy, trny s hlavou) lze porovnávat se standardními a pokud jsou 
automaticky rozpoznány jako standardní, dostanou čísla standardních spojovacích prostředků. 

 
Položkování 3: Položkování betonových a dřevěných prostředků 
 

 Nové betonové a dřevěné objekty se automaticky položkují. 
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Výkresy 
 
Advance Steel 2011 nabízí několik významných vylepšení automatického vytváření výkresů, modifikace 
s novými inteligentními manuálními kótami a automatické revizní obláčky, a vytváření vysoce kvalitních výkresů 
novou funkcionality Rychlé dokumenty. 
 
Výkresy 1: Rychlé dokumenty  
 

 K dispozici je nová funkcionalita „Rychlé dokumenty”, která dává uživatelům lepší kontrolu nad jejich 
preferovanými výkresovými styly a šablonami pro výpis materiálu tím, že mohou vidět náhled výsledku a 
mohou spustit vytváření dílenských nebo sestavných výkresů z uživatelsky příjemného dialogu. 

 
Zde je seznam hlavních možností „Rychlých dokumentů”: 

 Všechny dokumenty lze vytvářet z jednoho společného místa. 

 Uživatel má přímý přístup ke všem preferovaným vzhledům dokumentů. 

 Je velmi snadné vybrat preferované výkresové styly … 

 … a vidět je dostupné v dialogovém panelu Rychlé dokumenty! 

 K dispozici je náhled pro snadné pochopení výsledku. 

 Tento nástroj je uživatelsky příjemný. 
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Výkresy 2: Automatické revizní obláčky 
 

 Advance Steel 2011 automaticky vytváří ve výkresech revizní obláčky okolo změn oproti předchozímu 
stavu výkresu. Tím se značně pomáhá uživatelům mít lepší kontrolu nad objekty změněnými po 
automatické aktualizaci výkresů s revizí. 

 
Zde je seznam hlavních rysů revizních obláčků: 

 Revizní obláčky se v případě potřeby automaticky vytvářejí ve výkresech. 

 Fungují na dílenských i sestavných výkresech. 

 K dispozici je specifická hladina revizních obláčků (takže je lze vypínat a zapínat). 

 Pro revizní obláčky jsou k dispozici různé volby (barva, odsazení obláčku, atd.). 

 Uživatel se muže rozhodnout mít revizní obláčky okolo objektů nebo okolo popisů. 

 Vedle revizního obláčku může být zobrazen index revize. 

 Vzhled revizního obláčku lze dodatečně modifikovat přímo ve výkresu. 
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Výkresy 3: Více možností revizí  
 

 Advance Steel 2011 poskytuje lepší správu revizí s využitím dodatečných informací získaných automaticky 
nebo zadaných uživatelem při automatické aktualizaci výkresů. 

 
Zde je seznam vylepšení revizí: 

 K dispozici je nová možnost zadat více informací o revizi pomocí nové pole „Detaily revize”. 

 Tyto detaily revize jsou přímo viditelné v tabulce revizí. 

 V tabulce revizí ve výkresu se automaticky vypisují poznámky (např. změnily se průměry děr, apod.). 
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Výkresy 4: Inteligentní manuální kóty 
 

 User může do dílenských nebo sestavných výkresů přidat kóty a Advance Steel 2011 udělá tyto 
uživatelské kóty inteligentními, takže se automaticky přizpůsobují novým situacím v případě změn v 3D 
modelu. 

 
Zde jsou hlavní výhody těchto inteligentních uživatelských kót: 

 Uživatelé přidávají své kóty stejně jako dříve pomocí nástrojů Advance Steelu pro kótování. 

 Mezi geometrickými objekty a kótami se vytváření automatická vazba. 

 Kóty se změní při editaci objektů (ve 3D modelu), na kterou mají vazbu. 

 Přizpůsobí se nové situaci i při vymazání objektů v modelu. 

 Nové inteligentní uživatelské kóty ušetří spoustu času! 
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Výkresy 5: Osy rastru ve výkresech dílců 
 

 Advance Steel 2011 nabízí možnost zobrazit osu rastru každého prvku v jeho výkresu dílce, což poskytuje 
snazší lokalizaci dílů na stavbě. 

 
Zde je krátký popis, jak tato funkcionalita pracuje: 

 K dispozici je nový parametr (token) pro přizpůsobení výkresového stylu. 

 Přizpůsobitelný nadpis výkresu může obsahovat označení osy. 
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Výkresy 6: Vylepšení řezů    
 

 Advance Steel 2011 nabízí několik vylepšení týkající se vzhledu řezů ve výkresech, jako umístění nadpisu 
řezu a jeho vzhledu (font, styl, atd.). 

 
Mezi hlavní vylepšení patří: 

 K dispozici je nová možnost zadat umístění nadpisu řezu (nad nebo pod řezem). 

 Styl a font písma nadpisu může být uživatelem přizpůsoben. 

 Text je možné podtrhnout. 

 Bylo rozšířeno automatické šrafování řezů. 

 Uživatel může mít zvláštní symboly řezu pro horní a dolní řezy. 
 

    
 
Výkresy 7: Lepší automatické umísťování popisů 
 

 Advance Steel 2011 přináší vylepšení vytváření a umísťování odkazových čar popisů. 

 
Výkresy 8: Vylepšené kamery 
 

 Advance Steel 2011 nabízí několik vylepšení v používání kamer a způsobu, jak uživatel může 
automatizovat vytváření různých pohledů a detailů pomocí kamer. 

 
Mezi hlavní vylepšení patří:: 

 Kamerám je možné přidružit výkresový styl. 

 Je možné mít jeden proces s přidruženými různými typy kamer. 

 Uživatel může vytvořit výkres kamerou stejně jako výkresovým stylem; není již nutné provádět to 
procesem. 

 Reference ve výkresu, aby bylo vidět, kde se kamera nachází. 
 
Výkresy 9: Přenos vlastností 
 

 V Advance Steelu 2011 může uživatel používat příkaz AutoCADu přenos vlastností, což  urychluje 
provádění úprav na vytvořeném výkresu. 

 
Zde je krátký popis, jak tato funkcionalita funguje: 

 Uživatel může přenášet vlastnosti (barva, typ čáry) z jednoho objektu na druhý. 

 Je možné přenášet nastavení vzhledu kót a kótovacího stylu. 
 

 34 
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Výpisy 
 
Advance Steel 2011 nabízí určitá zjednodušení při vytváření výpisů a větší flexibilitu při přizpůsobování 
uživatelských šablon pomocí nových příkazů Zpět / Znovu. 
 
Výpisy 1: Snazší vytváření výpisů 
 

 Pomocí nové funkcionality „Rychlé dokumenty“ je jednodušší vybrat vhodnou šablonu pro výpis a vytvořit jej. 

 
Hlavní důvody, proč vytváření výpisů je jednodušší: 

 Šablony výpisů jsou k dispozici přímo v novém nástroji „Rychlé dokumenty“. 

 Vytvořte šablonu pro výpis a zmáčknutím tlačítka „Použít“ získáte automaticky výpis materiálů. 

 Je možné vytvářet výpisy objektů vybraných na základě uživatelských „dotazů“. 
 

 
 
Výpisy 2: K dispozici jsou příkazy Zpět a Znovu 
 

 Editor šablon obsahuje příkazy Zpět a Znovu. 

 
Výpisy 3: Nová šablona pro výpis ořezů 
 

 K dispozici je nová šablona pro názornější výpis ořezů s obrázky. 
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Kombinované konstrukce 
 
Advance Steel 2011 nabízí nové možnosti pro zpracování nových konstrukcí kombinovaných z různých 
materiálů (ocel + beton + dřevo).  
K dispozici je nová sada nástrojů určená pro betonové objekty, což umožňuje uživatelům snadno a eektivně 
vyvářet betonové objekty. Všechny stávající funkce Advance Steelu (jako nástroje pro vyhledávání, průzkumník 
modelu, atd.) byl rozšířeny o podporu těchto nových betonových a dřevěných objektů. Z 3D modele lze 
automaticky vytvářet sestavné výkresy zobrazující ocelové, betonové a dřevěné prvky. 
 
Kombinované kce 1: 3D Modelování betonových objektů 
 

 Advance Steel 2011 nabízí funkce pro modelování betonových objektů ve 3D. 

 
Zde je seznam hlavních možností pro modelování betonových objektů: 

 K dispozici je několik různých nástrojů pro snadné vytvářeníbetonovcýh objektů (např. deska, stěna, 
základy, atd.). 

 K dispozici jsou různé průřezy pro betonové prvky. 

 Integrovaná je kompletní knihovna betonových materiálů. 

 Jednotky betonových objektů mohou být specifikovány uživatelem. 

 Automatické začišťování vytváří správné průniky křížících se stěn. 

 Všechny příkazy pro úpravy lze použít na betonové objekty. 

 Kontrola kolizí zohledňuje betonové objekty a automaticky hlásí detekované kolize mezi ocelovými a 
betonovými prvky. 
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Kombinované kce 2: Sestavné výkresy kombinovaných konstrukcí 
 

 Sestavné výkresy automaticky vytvářené v Advance Steelu 2011 zobrazují v 3D a 2D pohledy obsahující 
objekty všech typů materiálů.  

 
Na tyto objekty lze používat všechny stávající nástrojejako například kótování a popisování. 
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Integrace Advance Steel – PDMS 
 
Advance Steel 2011 nabízí vylepšení výměny dat se systémem PDMS (od společnosti AVEVA). 
 

                                      
 
Zde jsou bližší informace o novém postupu: 

 Jak Advance Steel, tak i PDMS mohou model importovat i exportovat. 

 PDMS umí identifikovat změny, přidání nebo vymazání objektů. 

 Lze přenášet pakety 22 a 60 (díry a zkružené nosníky) 

 Dokáže pracovat s hranicemi plechů a otvorů (s nebo bez obloukových segmentů), které mohou být 
jednoduché nebo složité s oblouky. 

 
Poznámka: Pro výměnu dat je nutný OpenSteel 2.1 (což je přídavný modul k PDMS). 
 
Tímto je poskytnuta možnosti mít současně stejný model v obou systémech. 
 
 
 

AVEVA 
PDMS GRAITEC Advance Steel 

 

 

 

 
 

 

 38 


	Vítejte v Advance Steelu 2011, součástí řešení Graitec BIM 
	Nový společný instalační proces 
	GRAITEC Advance Manager 
	Prostředí pro snadnější vlastní nastavení 
	Nastavení 
	Aplikace 
	Projekty 
	Nápověda 
	Licence 
	Vylepšená ergonomie 
	Ergonomie 1: Vylepšený pás karet 
	Ergonomie 2: Vylepšená paleta nástrojů 
	Ergonomie 3: Zjednodušení uživatelského prostředí dialogových panelů 
	Ergonomie 4: Lepší seskupení materiálů 
	Ergonomie 5: Dialogové panely si pamatují svoje poslední umístění 
	Ergonomie 6: Příkaz Orbit nezavírá dialogové panely 
	Ergonomie 7: Nové chování při výběru profilu 
	Ergonomie 8: Historie naposledy použitých profilů 

	Modelování 
	Modeling 1: Průzkumník projektu 
	Modelování 2: Vylepšené pohledy na model 
	Modelování 3: Vylepšení  Průzkumníka modelu 
	Modelování 4: Vylepšení nástroje „Najít podle…“ 
	Modelování 5: Skutečné tvary kotev 
	Modelování 6: Správa nadvýšených nosníků 
	Modeling 7: Vylepšení trnů s hlavou 
	Modelování 8: Rozšíření katalogů profilů 
	Modelování 9: Rozšíření knihovny plechů 
	Modelování 10: Rozšíření knihovny šroubů 
	Modeling 11: Vylepšení svařovaného nosníku proměnné výšky 
	Modelování 12: Vylepšení Ořež / prodluž 
	Modeling 13: Nová funkce rozdělit nosník a vytvořit spojení příložkami 
	Modeling 14: Další vylepšení modelování 

	Přípoje 
	Přípoj 1: Přípoj patní deska pro trubky 
	Přípoj 2: Nové přípoje pro podepření 
	Přípoj 3: Nové přípoje I profilů 
	Přípoj 4: Nové přípoje pro ztužidla z I profilů připojenými plechy 
	Přípoj 5: Nové přípoje pro ztužidla z I profilů připojenými úhelníky 
	Přípoj 6: New Tube bracing connections with attached angles 
	Přípoj 7: Nová makra pro vytvoření otvoru ve střeše 
	Přípoj 8: Nové možnosti výztuh ve stávajících přípojích 
	Přípoj 9: Vylepšení stávajících přípojů 
	Přípoj 10: Vylepšení přípoje Patní deska 
	Přípoj 11: Vylepšení přípoje deskou na stojině nosníku 
	Přípoj 12: Vylepšení přípoje pro táhlové systémy 
	Přípoj 13: Více možností pro schodiště 
	Přípoj 14: Více možností pro automatické zábradlí 
	Přípoj 15: Integrované posouzení pro více přípojů 
	Přípoj 16: Všeobecná vylepšení integrovaného posouzení přípojů 

	Položkování 
	Položkování 1: Položkování spojovacích prostředků 
	Položkování 2: Standardní čísla spojovacích prostředků 
	Položkování 3: Položkování betonových a dřevěných prostředků 

	Výkresy 
	Výkresy 1: Rychlé dokumenty  
	Výkresy 2: Automatické revizní obláčky 
	Výkresy 3: Více možností revizí  
	Výkresy 4: Inteligentní manuální kóty 
	Výkresy 5: Osy rastru ve výkresech dílců 
	Výkresy 6: Vylepšení řezů    
	Výkresy 7: Lepší automatické umísťování popisů 
	Výkresy 8: Vylepšené kamery 
	Výkresy 9: Přenos vlastností 

	Výpisy 
	Výpisy 1: Snazší vytváření výpisů 
	Výpisy 2: K dispozici jsou příkazy Zpět a Znovu 
	Výpisy 3: Nová šablona pro výpis ořezů 

	Kombinované konstrukce 
	Kombinované kce 1: 3D Modelování betonových objektů 
	Kombinované kce 2: Sestavné výkresy kombinovaných konstrukcí 

	Integrace Advance Steel – PDMS 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


