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Vítejte v Advance Steel 2013, částí řešení Graitec BIM
Advance Steel 2013 je částí sady Graitec Advance, která se skládá z aplikací Advance Steel, Advance
Concrete a Advance Design.
GRAITEC Advance je BIM systém, který automatizuje celý proces projektování konstrukce od statického návrhu
a analýzy konstrukce po optimalizaci a vytvoření projektové a výrobní dokumentace.

Advance Steel 2013 nabízí sadu skvělých nových funkcí a vylepšení v několika oblastech:

















kompatibilitu s platformou AutoCAD 2013,
64bitovou platformu vlastního grafického jádra Advance Steel Standalone,
vlastní přípoje,
kompletní sadu nových přípojů pro tenkostěnné profily,
vylepšení stávajících přípojů,
novou možnost vytvořit polygonální otvor z křivky,
systémové osy a svary zobrazené ve stínovaném režimu,
novou možnost pro kotvy definovat specifické díry,
položkování nemění předponu dříve samostatných dílů,
nové typy podlahových roštů,
vylepšení inteligentních manuálních kót,
nové atributy (tokeny) pro popisové pole ve výkresech,
možnost definovat různé typy čar přerušení obrazu v detailech,
nástroj nakreslit inteligentní čáry svaření v detailech,
otevřít dílenský výkres vybraného dílu pomocí místní nabídky.
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Advance CAD – dostupná 64bitová platforma
Pro zvýšení výkonu a lepší manipulaci s velkými projekty lze Advance Steel 2013 používat na jeho vlastní
platformě Advance CAD, která je dostupná ve 32bitové i 64bitové verzi.
Díky nové 64bitové platformě Advance Steel 2013 přichází s významně vylepšeným výkonem:




Rychlejší vytváření výkresů: dílenské výkresy se ve
verzi Advance Steel 2013 vytvářejí až o 25% rychleji ve
srovnání s předchozími verzemi.
Lepší správa pohledů: s nástrojem Projekt Explorer lze
vytvářet, spravovat a zobrazovat pohledy na model
mnohem rychleji.

Model poskytla společnost XTEC AG
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Vylepšení platformy Advance CAD 2013
Advance Steel 2013 lze používat na své vlastní platformě, která byla vylepšena o následující možnosti:





trasování uchopovacích bodů objektů,
vylepšení výkonu při uchopování,
pro nastavení barvy pozadí a ve vlastnostech objektů lze použít „True color” a „Knihy barev”,



aktualizace Renderu: komponenta rendrování byla ugradována na novou, aby výsledky rendrování
byly lepší.
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Nová paleta nástrojů
Advance Steel 2013 má novou paletu nástrojů zahrnující animace a ukazující chování funkcí bez nutnosti další
nápovědy:
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animovaná tlačítka zobrazující funkčnost příkazů v krátké animaci,
tlačítka přepínačů mění svoji ikonu podle stavu příkazu,
nový ergonomicky design.
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Modelování
Advance Steel 2013 nabízí řadu nových funkcí a různých vylepšení pro urychlení fáze modelování, jako např.
možnost definovat a poté opakovaně používat vlastní přípoje.

Modelování 1: Uživatelské přípoje
Æ

Advance Steel 2013 nabízí všechny potřebné nástroje pro vytvoření, uložení a použití uživatelských přípojů.

Uživatelské přípoje lze vytvářet:





ze všech základních objektů jako jsou nosníky, plechy, šrouby, svary, ořezy, výpaly, úpravy pro svar,
…,
se standardními přípoji,
použitím nových inteligentních „cihel“.

Všechny základní objekty jsou dostupné z nové palety nástrojů.
Standardní přípoje jsou přístupné ze Správce přípojů.
Různé „cihly“ lze nalézt v nové paletě nástrojů.
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Jakmile je uživatelský přípoj definován, lze jej uložit příkazem „Vytvořit uživatelský přípoj“ dostupným na paletě
nástrojů. V dialogovém panelu lze napsat text, který se objeví při vkládání uživatelského přípoje a který pomůže
při výběru spojovaných prvků.

Soubory DWG obsahující definici uživatelského přípoje musí být uloženy do složky „Connection Templates”
umístěné v C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared\ConnectionTemplates.

Pro opětovné vložení uživatelského přípoje se použije ikona „Importovat uživatelský přípoj ” z palety nástrojů a
vyberou se spojované objekty.
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Poté je uživatelský přípoj vložen do 3D modelu včetně modrého kvádru, který zastupuje přípoj při výběru pro
vymazání, zkopírování apod.

U uživatelského přípoje vloženého do modelu lze aktivovat volbu umožňující modifikaci elementů (které byly
vytvořeny vložením uživatelského přípoje) bez rozložení inteligentních vazeb uživatelského přípoje.

Je také možné používat „Skupinování přípojů” vložením uživatelského přípoje jako hlavního (řídícího) přípoje a
poté budou všechny související přípoje aktualizovány automaticky modifikací hlavního přípoje.
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Modelování 2: Vytvoření polygonálního výpalu z křivky
Pro poskytnutí více možností a větší flexibility při tvorbě tvarově složitých výpalů nabízí Advance Steel 2013
možnost vytvořit polygonální výpal na základě vybrané křivky. Toto funguje jak s profily, tak i s plechy.
Příkaz „Polygonální obrys” nabízí možnost vybrat křivku pro definování tvaru výpalu:

Modelování 3: Systémové osy a svary viditelné ve stínovaném režimu
Advance Steel 2013 nyní zobrazuje systémové osy nosníků a symboly svarů také ve stínovaném režimu.
Toto lze nastavit novým defaultem „Zobrazit svary a systémové osy ve stínovaném režimu” dostupném
v aplikaci GRAITEC Advance Manager 2013.

Výhodou je viditelnost všech objektů ve 3D modelu ve stínovaném režimu a tím pádem není třeba se přepínat
do drátového režimu zobrazen, aby bylo možno pracovat se svary a systémovými osami.
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Modelování 4: Definování děr pro kotvy
Při definování nových kotev (nebo při modifikaci existujících kotev) pomocí aplikace GRAITEC Advance
Manager 2013 je nyní k dispozici možnost nastavit kotvám typ díry (např. zahloubené díry…) a toleranci díry
(např. + 3mm pro průměry větší než 24mm).

Modelování 5: Nové možnosti kotev
Advance Steel 2013 nabízí možnost definovat kotvy s vloženou plechovou podložkou v rámci sady kotvy
s cílem získat 3 sadu pro kotvy s hlavou a pro možnost „Držet šrouby dole”.
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Modelování 6: K dispozici nové šrouby a kotvy
Knihovna Advance Steelu byla rozšířena o další šrouby:










DIN 912 (imbusové šrouby – s vnitřním šestihranem)
DIN 14399-3 (vysokopevnostní šestihranné šrouby)
DIN 7992 (šrouby s velkou T-hlavou)
UNI 5712 (šrouby s velkou šestihrannou hlavou pro vysokopevnostní spoje)
UNI 5737 (šrouby přesné se šestihrannou hlavou a dříkem)
UNI 5739 (šrouby přesné se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě)
francouzské rovné kotvy s plocháčem
ruské kotvy GOST typy 2-1, 2-2, 2-3

Modelování 7: K dispozici nové profily pro opláštění
Knihovna Advance Steelu byla rozšířena o další profily pro opláštění:






Joris IDE
MONTANA (sandwich, trapez, wand, wellbandaed, montanaform, montanaline, …)
HOECH (isodach, isowand, thermodach)
BACACIER

Modelování 8: K dispozici nové australské profily
Knihovna Advance Steelu byla rozšířena o australské zastudena válcované profily:






australské Z profily
australské C profily
Stramit C
Stramit Z

Modelování 9: K dispozici nové rošty
Knihovna Advance Steelu byla rozšířena o další rošty:
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rošty LYSAGHT
rošty BALDASSAR
rošty GRIDIRON
rošty INTERLOCK II
rošty Webforge
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Modelování 10: Nové prutové rošty
Advance Steel 2013 nabízí možnost vytvářet rošty s rozpěrnými pruty.
K dispozici jsou různé hodnoty šířek a délka roštu lze definovat počtem a průměrem prutů.
Šrafování reflektuje příčné a nosné pruty.
Prutové rošty mají dodatečnou informaci o bodu ED (celkovém rozměru), který definuje vzdálenost od hrany
roštu k prvnímu prutu.

K dispozici jsou také některé nové tokeny - veličiny pro popisy objektů ve výkresech nebo výpisy, jako např.
tloušťka prutů, rozteč prutů, počet prutů, atd.
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Přípoje
Advance Steel 2013 nabízí obrovskou knihovnu nových automatických přípojů a různý vylepšení stávajících
přípojů s cílem reagovat na místní požadavky.

Přípoje 1: Nové přípoje jednoho nebo dvou okapů
Advance Steel 2013 nabízí nové přípoje pro 1 okapový nebo 2 okapové nosníky:
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Výztuha z plechu s čelní deskou
Výztuha z profilu s čelní deskou
Výztuha z plechu s úhelníkem
Výztuha z profilu s úhelníkem
Výztuha z plechu s ohýbaným plechem
Výztuha z profilu s ohýbaným plechem
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Přípoje 2: Nové systémy stabilizačních táhel a vzpěr
Advance Steel 2013 nabízí nové systémy táhel a vzpěr:





Stěnové systémy táhel a vzpěr.
Střešní systémy táhel a vzpěr.
Systémy táhel a vzpěr pro vrcholové styčníky.

Advance Steel 2013 nabízí 2 nová makra pro paždíky:




Makro „Stěnové vzpěry/táhla”: série výztuh a táhel s přípojkami se vkládá mezi paždíky a okapové
nosníky do pole budovy pro vytvoření obecného ztužícího systému.
Makro „Stěnová zajišťovací tyč a trubka”: stabilizační systém pro paždíky (včetně okapových držáků
a/nebo diagonálních vzpěr) se vkládá do pole budovy mezi existující paždíky (a okapový nosník).
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Advance Steel 2013 nabízí 2 nová makra pro střechy:




Makro „Střešní vzpěry/táhla”: do pole budovy mezi existující vaznice/paždíky (a okapový nosník) se
vkládá výztužný systém vzpěr/táhel pro zajištění střešních vaznic (včetně okapových vzpěr, táhel z
tyčí, plně vyztuženého systému a/nebo diagonálních vzpěr).
Makro „Střešní zajišťovací tyč a trubka”: do pole budovy mezi existující vaznice/paždíky (a okapový
nosník) se vkládá stabilizační střešní systém vzpěr/táhel (včetně okapových vzpěr, táhel z tyčí, plně
vyztuženého systému a/nebo diagonálních vzpěr).

Advance Steel 2013 nabízí 2 nová makra pro vrcholovou výztuhu střechy:
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Makro „Vrcholová výztuha - stabilizační vzpěry / táhla”: série přímých/ohnutých tyčí, výztuh
se šroubovaným spojením k obecnému stabilizačnímu systému střechy. Automaticky se vytvoří
vrcholová výztuha, která spojuje střešní nebo stěnový stabilizační systém k vrcholu střechy.
Makro „Vrcholová výztuha - stabilizační táhlo”: série přímých/ohnutých táhel s připojením k obecnému
stabilizačnímu systému střechy. Automaticky se vytvoří vrcholová výztuha, která spojuje střešní nebo
stěnový stabilizační systém k vrcholu střechy.
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Přípoje 3: Nové přípoje pro kotvení úhelníky
Advance Steel 2013 nabízí nové přípoje pro kotvení úhelníky.
Jedno kotvení je pomocí standardních úhelníků, druhé je pomocí úhelníků z ohýbaných plechů.

Přípoje 4: Nové přípoje pro vaznice
Advance Steel 2013 nabízí 2 nové přípoje vaznic:




Přípoj jedné vaznice uživatelsky definovaným úchytem
Připojení 2 vaznic uživatelsky definovaným úchytem

Přípoje pro vaznice nabízejí více možností (např. „Změnit stranu spojky”, „Otočit spojku” a „Vystředit spojku”)
pro definování polohy volitelné spojky.

19

Co je nového v Advance Steel 2013
Přípoje 5: Vylepšení přípojů vaznic plechem
Æ

Přípoj vaznice plechem byl rozšířen o novou možnost vytvořit rámové vzpěry.

Æ

Přípoj vaznice plechem nabízí také možnost přišroubovat příruby nosníku.

Přípoje 6: Vylepšení přípojů trubkových ztužidel
Æ

Advance Steel 2013 nabízí možnost definovat pravoúhlé tvary vytvořených styčníkových plechů zadáním
celkových rozměrů styčníkového plechu v dialogovém panelu.

Přípoje 7: Více možností pro přípoje „Patní plech”
Æ

Advance Steel 2013 nabízí nové možnosti pro různé přípoje „Patní plech”.
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Vytvoření středních výztuh
Vytvoření odtokových děr pro zinek
Více možností pro nastavení smykové zarážky
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Přípoje 8: Pojmenovávání a skupinování přípojů
Æ

Advance Steel 2013 rozšiřuje funkcionalitu pojmenovávání a skupinování přípojů nabídkou dalších nových
nástrojů:





Vytvořit přípoj ve skupině přípojů, vícenásobně
Přidat přípoj do skupiny přípojů
Možnost převést přípoj na řídící přípoj ve skupině přípojů

Uživatel také může rozhodnout, zda přípoj ve skupině má být automaticky aktualizován v případě, že řídící
přípoj byl změněn novou volbou v dialogovém panelu „Převést na řídící přípoj ”:

Výhodou je větší produktivita při modifikaci více stejných spojů.
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Přípoje 8: Zobrazení výsledků posouzení přípoje
Æ
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Posouzení přípoje se nyní zobrazuje na první kartě dialogového panelu s vlastnostmi přípoje, což pomáhá
uživatelům okamžitě zjistit, zda přípoj vyhověl nebo nevyhověl při posouzení přípoje.
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Položkování
Advance Steel 2013 rozšiřuje položkování o nové možnosti pro osamocené díly a pro šrouby.

Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává
Æ

Pokud uživatel přiřadil osamoceným dílům prefix, tyto prefixy se zachovají v případě, že se tyto díly stanou
součástí dílce.

Položkování 2: Editace předběžných čísel
Æ

Z bezpečnostních důvodů nebylo dosud možné editovat (a modifikovat) předběžná čísla. Ale
Advance Steel 2013 nabízí tuto možnost změny pomocí nového defaultu „Povolit změny předběžných
čísel”, který je dostupný pomocí aplikace GRAITEC Advance Manager.
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Výkresy
Advance Steel 2013 nabízí několik významných vylepšení pro automatické vytváření výkresů

Výkresy 1: Vylepšení inteligentních manuálních kót
Uživatel může vytvářet manuální kóty v dílenských nebo sestavných výkresech a Advance Steel 2013 nabízí
možnost uchopovat se pouze na body, které budou drženy jako inteligentní body pro případ aktualizace
výkresů.
Tento uchopovací bod se nazývá „Preferovaný pro manuální kóty” a lze jej aktivovat v dialogovém panelu
„Nastavení kreslení”.

Pomocí uchopovacího bodu „Preferovaný pro manuální kóty” si lze zajistit, že manuální kóty přidané do výkresu
Advance Steelu se budou aktualizovat inteligentním způsobem, což znamená, že:




manuální kóty se nebudou vymazávat
manuální kóty se budou aktualizovat v případě, že:
o některé zakótované objekty byly odstraněny
o

některé zakótované objekty byly posunuty

Výhodou je méně opětovné práce při aktualizaci výkresů vynucených změnami v 3D model a kóty ve výkresu,
které vždy souhlasí s 3D modelem.
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Výkresy 2: Nové veličiny pro popisová pole výkresů
Advance Steel 2013 nabízí sadu dalších veličin, které mohou být použity v rámci bloku razítka ve výkresu.
Těmito novými veličinami (atributy) jsou:








Uživatelské atributy (USERATTR1 --> USERATTR10)
Název souboru (FILENAME)
Funkce objektu (ROLE)
Název (NAME)
Typ objektu (OBJECTTYPE)
Množství (QUANTITY)
Příklad bloku razítka (pro prototyp A4) s použitými novými atributy „QUANTITY” (pro získání celkového počtu
dílů), „ROLE” (pro zobrazení funkce přiřazené dílu) a „USERATTR1” (pro získání uživatelského atributu 1):

Aplikovaný výsledek na automaticky vytvořeném výkresu jednoho dílu na přizpůsobeném prototypovém
výkresu:

Toto dává možnost uživatelům zobrazit více informací přímo v popisovém poli.
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Výkresy 3: Linie svaření ve výkresech
Advance Steel 2013 nabízí novou možnost vytvořit linie svaření ve výkresech s mnoha různými možnostmi
zobrazení.

Uživatel může definovat vlastnosti svaru v dialogovém panelu, který se otevře během vkládání linie svaření do
výkresu:

Zobrazení těchto linií svaření lze ovládat pomocí nových defaultů v rámci aplikace GRAITEC Advance Manager 2013:
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Výkresy 4: Přizpůsobení čar Custom node details lines
Advance Steel 2013 nabízí možnost uživatelského nastavení čar, které ohraničující objekty ve detailech.

Uživatel může nastavit default „Barva přerušovací čáry” v aplikaci GRAITEC Advance Manager 2013:

Uživatel může nastavit default „Typ přerušovacích čar” v aplikaci GRAITEC Advance Manager 2013:
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Výkresy 5: Otevření dílenského výkresu pomocí místní nabídky
Advance Steel 2013 nabízí možnost otevřít výrobní výkres položky nebo dílce vybraného objektu pomocí místní
nabídky.

V případě, že výkres není aktuální (protože uživatel, od doby, kdy byl výkres vytvořen, provedl nějaké
modifikace), text na místní nabídce indikuje, že není výkres aktuální:

Výkresy 6: Vylepšení výchozích výkresových stylů
Advance Steel 2013 přichází s vylepšenými výkresovými styl, které jsou standardně k dispozici.
Pro získání informací o těchto stylech prosím kontaktujte místní zastoupení.
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Různé
Advance Steel 2013 nabízí další skvělá vylepšení.

Různé 1: Kompatibilita s platformou AutoCAD 2013
Advance Steel 2013 lze používat s nebo bez aplikace AutoCAD®.
Advance Steel 2013 je kompatibilní s platformou AutoCAD® 2010-2013 (t.j s poslední verzí AutoCADu).
Uživatelé Advance Steelu budou mít prospěch z vylepšeného AutoCADu 2013 a dalších souvisejících
vylepšení.

Různé 2: Kompatibilita s Microsoft Windows 8
Sada aplikací Graitec Advance 2013 je kompatibilní s novým operačním systémem Microsoft Windows 8 ®:
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Různé 3: API
Advance Steel 2013 poskytuje API, které nabízí možnost vyvíjet uživatelské přípoje.
Tato nová možnost je dostupná s pakety Advance Steelu 2013 „Professional” a „Premium”.
Objekty Advance Steelu (nosníky, plechy, šrouby, atd.), jejich úpravy (ořezy, otvory, zkosení, atd.) a také sada
funkcionalit jsou k dispozici prostřednictvím API (Application Programming Interface) založeného na technologii
Microsoft COM (Component Object Model) a přístupné prostřednictvím programovacích jazyků jako je „C++“ a
„.NET“.

Tato funkcionalita vyžaduje pokročilé znalosti programování a základní znalost aplikace Advance Steel: obecné
chování produktu, jak se v něm modeluje 3D a znalost dostupných objektů Advance Steelu.

Note:
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Standardní technická podpora a školení produktu Advance Steel se nevztahuje na tuto funkcionalitu.
Prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo lokální zastoupení společnosti Graitec pro více informací.
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Různé 4: Snadné a rychlé stažení nové verze s novou online instalací
Æ

Instalace produktu GRAITEC Advance 2013 je efektivnější než kdy jindy! Advance Steel 2013 lze
instalovat z DVD GRAITEC Advance 2013 nebo také může být instalován novým „lehkým” online setupem
dostupným na stránkách společnosti GRAITEC, který urychluje proces instalace!
Hlavní kroky nové online instalace jsou následující:





Spuštění instalace:
o detekuje Vaše nastavení (32 nebo 64bitové )
o

vyžádá si Váš preferovaný jazyk

o

a poté … nainstaluje pouze ty komponenty, které jsou požadovány

Stahování:
o používá více vláken (funguje jako download akcelerátor)
o



je schopno navázat na místo, kde bylo přerušeno v případě výpadku spojení

Instalace se provádí současně se stahováním komponent.

Různé 5: Nová australská instalace
Æ

Advance Steel 2013 může být instalován s nastavením určeným pro Austrálii (preference, výkresové styly,
atd.), které reaguje na požadavky z australského trhu.
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Různé 6: Nová brazilská (portugalská) instalace
Æ

Advance Steel 2013 může být nainstalován v portugalské jazykové verzi s nastavením určeným pro Brazílii.

Různé 7: Nový nástroj pro konverzi projektů
Æ

Advance Steel 2013 nabízí nový konverzní nástroj pro rychlý převod všech Vašich souborů z předchozí
verze do nové verze Advance Steelu.

Různé 8: Možnost vyjmout určité znaky z popisu osového rastru
Æ

Advance Steel 2013 nabízí možnost vyjmout určité znaky použité v popisu os rastru (toto nastavení se
prováídí v jedné tabulce databáze „AstorBase.mdb” – pro další informace kontaktujte Vašeho dodavatele).

Různé 9: Možnost změnit referenční rovinu děr pro úhelníky
Æ

Advance Steel 2013 nabízí možnost změnit referenční rovinu děr pro úhelníky pomocí nového defaultu
„Přepínač referenční roviny děr z H na V pro L-profily”, který je dostupný v aplikaci GRAITEC Advance
Manager 2013.

Různé 10: Ikona pro vytvoření souboru 3D DWF
Æ
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Advance Steel 2013 nabízí v pásu karet „BIM center” ikonu pro vytvoření souboru 3D DWF z 3D modelu.

