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VÍTEJTE V ADVANCE!
Děkujeme Vám za zakoupení produktu GRAITEC Advance – BIM řešení pro CAD a
statickou analýzu v oblasti stavebnictví!
Již více než 20 let společnost GRAITEC nabízí vysoce výkonný CAD a výpočtový
software pro oblast stavebních konstrukcí s trvalým důrazem na kvalitu a kreativitu
návrhu. Výsledkem je, že sada GRAITEC Advance je první kompletní BIM řešení na
trhu, které v jednom balení pokrývá výpočty a CAD pro více materiálů.
Advance Steel
BIM software pro projektování ocelových konstrukcí od projektu až po výrobu

Advance Concrete
BIM software pro projektování betonových konstrukcí

Advance Design
BIM software pro statickou analýzu metodou konečných prvků s implementací
norem pro navrhování

Advance CAD
2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na
oblast AEC.

Toto balení obsahuje:
- DVD obsahující nejnovější verzi GRAITEC Advance
- CD s dokumentací
- vytištěná příručka Vítejte
Přejeme Vám dobrý start s GRAITEC Advance a těšíme se na Vaše dotazy, připomínky
nebo návrhy!

O TÉTO PŘÍRUČCE
Tato příručka je stručnou prezentací sady GRAITEC Advance a nepopisuje jeho funkce.
Pokud jste novým uživatelem GRAITEC Advance, zjistíte, jak Vám může pomoci
zlepšit Vaši práci.
Tato příručka obsahuje:
•

Krátká prezentace klíčových funkcí sady GRAITEC Advance

•

Pokyny, jak používat dokumenty poskytnuté se softwarem

•

Rychlý odkaz na technickou podporu

•

Jednoduchý návod na instalaci

•

Informace o klíčových funkcích nové verze.

Podrobnější informace týkajících se funkcí programu jsou uvedeny příslušném
souboru Nápovědy dodávaném s aplikací a přístupném z uživatelského prostředí
aplikace nebo viz CD s dokumentací.
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PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY
GRAITEC Advance je systém informačního modelu budovy (BIM), který automatizuje celý
proces projektování od statického návrhu po vytváření dat a dokumentace pro výrobu.
Advance Design komunikuje s aplikacemi Advance Concrete a Advance Steel s cílem zajistit
konzistenci a aktuálnost všech dat projektu. Všechny modely vytvářené softwarem GRAITEC
mohou být synchronizovány bez ztráty a opakovaného zadávání dat.
GRAITEC

Advance

komunikuje

s

následujícími aplikacemi a standardy:
•

Autodesk Revit Structure

•

IFC 2.x3

•

CIS/2

•

SDNF

•

PSS

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SADY GRAITEC ADVANCE
Advance Steel

Advance Steel je profesionální BIM software pro ocelové konstrukce určený pro automatické
vytváření a správu výkresové dokumentace a dat pro výrobu.
•

Advance Steel výrazně zvyšuje produktivitu a kvalitu výkresů, a zároveň snižuje
riziko vzniku chyb.

•

Advance Steel urychluje fázi návrhu (jedno- nebo víceuživatelský režim) tím, že nabízí
rozsáhlou knihovnu inteligentních objektů, automatické přípoje (spoje) a specifické
nástroje pro vytváření standardních konstrukcí, schodišť, zábradlí a různých ocelových
konstrukcí.

•

Advance Steel automatizovaně generuje všechny výrobní a sestavné výkresy s
inteligentními nástroji pro kótování a popisování všech potřebných pohledů na
díly a dílce.
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Advance Concrete

Advance Concrete je profesionální BIM software určený pro automatické vytváření a
správu výkresů výztuže a dat pro výrobu železobetonových konstrukcí.
•

Advance Concrete výrazně zvyšuje produktivitu a kvalitu výkresů, a zároveň
snižuje riziko vzniku chyb.

•

Advance Concrete urychluje fázi návrhu (jedno- nebo víceuživatelský režim) tím, že
nabízí rozsáhlou knihovnu prvků konstrukce (nosníky, sloupy, stěny, desky, základy, atd.)
a výztuže (pruty, třmínky, sítě, atd.).

•

Generuje všechny konstrukční výkresy pomocí inteligentních nástrojů, které
automaticky kótují, popisují a vytvářejí rozvržení výkresu.
Advance Design

Advance Design je speciálně navržen pro stavební inženýry vyžadují snadno
použitelný software pro statickou analýzu metodou konečných prvků, aby mohli
optimalizovat své projekty.
•

Advance Design zahrnuje uživatelsky přívětivý modelář konstrukcí, automatické
generátory zatížení a kombinací, výkonný řešič metodou konečných prvků
(statická a dynamická analýza, časová analýza, nelineární analýza, boulení, velké
posuny, atd.), komplexní průvodce pro navrhování betonových a ocelových
prvků podle Eurokódů, efektivní generátory výsledků a automatických reportů.

•

Advance Design v případě změn v modelu automaticky aktualizuje všechny
reporty, včetně grafických výsledků.
Advance CAD

Advance CAD je 2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na
oblast AEC.
•

Advance CAD je plně DWG® kompatibilní CAD software.

•

Advance CAD poskytuje moderní, snadno použitelné rozhraní, pro vytváření všech 2D a
3D entit. K dispozici jsou skupiny funkcí jako "hladiny", "uchopovací body", "okna",
"Booleovské operace", atd., nebo všechny funkce pro navigaci a vizualizaci.

•

Advance CAD obsahuje inovativní prvky, jako je například “Úvodní obrazovka”, rozhraní
více dokumentů (MDI), editace více entit najednou, neomezený počet kroků zpět a
znova, to vše pro zvýšení vaší produktivity.
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KDE NALÉZT INFORMACE
GRAITEC poskytuje výukové nástroje, které vám pomohou začít software používat.
Každý produkt je dodáván s jeho průvodní dokumentací.
CD s dokumentací
CD s dokumentací obsahuje užitečné dokumenty jak pro nové, tak i pro stávající uživatele.
Instalační

Popisuje instalační proces a postup aktivace licence. Prosíme, před voláním na

příručka

technickou podporu se podívejte do kapitol týkajících se aktivace licence.

Příručka

Nabízí stručný úvod do práce s GRAITEC Advance. Je k dispozici pro každý

První kroky

produkt (Advance Steel, Advance Concrete, Advance Design a Advance CAD).

Uživatelská Je dispozici pro každý produkt (Advance Steel, Advance Concrete a
příručka
Cvičení

Advance Design) a obsahuje popis hlavních funkcí aplikace.
Pro každý produkt sady GRAITEC Advance je dispozici obecný návod. Cvičení
spočívají v souboru lekcí poskytujících podrobný návod na vytvoření modelu od
začátku do konce, výsledků post-procesingu (pro Advance Design) a vytváření
výkresů (pro Advance Steel a Advance Concrete).

Novinky

K dispozici pro každý produkt (Advance Steel, Advance Concrete a Advance
Design). Popis nových funkcí a vylepšení GRAITEC Advance 2013.

Validation

Validation Guide je k dispozici pro Advance Design. Obsahuje sadu testovacích

guide

případů popisujících teorii prováděných výpočtů (pro některé testy) a
porovnání výsledků z verze 2013 vzhledem k referenčním hodnotám.

Poznámka: Tato dokumentace je napsán pro rozhraní Windows 7. Windows 8 mění několik
věcí, zejména místo nabídky Start je nyní úvodní obrazovka.
Stránky nápovědy
Advance obsahuje systém online nápovědy, který nabízí instrukce krok po kroku.
Přístup k nápovědě:
Advance Steel:
•

Pás karet: Manage tab, záložka Nápověda:

•

Rychlá nápověda: stiskněte F1

Advance Concrete
•

Pás karet: Manage tab, záložka Nápověda:

•

Rychlá nápověda: stiskněte F1 v dialogovém panelu

Advance Design:
•

Main menu: zvolte ? > Nápověda

•

Rychlá nápověda: stiskněte F1 v dialogovém panelu nebo zmáčkněte <Shift + F1> a klikněte na tlačítko v
nástrojovém panelu.
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Advance CAD:
•

Pás karet: Help tab, záložka Nápověda:

•

Rychlá nápověda: stiskněte F1

TECHNICKÁ PODPORA
K tomu aby bylo zaručeno optimální využití softwaru, GRAITEC a síť jeho prodejců
Vám nabízí GRAITEC Advantage. To Vám nabízí:
•

všechny hlavní aktualizace Advance,

•

technickou podporu,

•

přístup na stránky GRAITEC Advantage,

GRAITEC Advantage
Webová stránka GRAITEC Advantage nabízí přístup k různým informacím.
•

Přímé stahování aktualizací z internetu

•

Přístup k seznamu často kladených otázek

•

Přístup do diskusního fóra GRAITEC

•

Přístup k e-supportu

Pro přihlášení:
•

Navštivte www.graitec.com,

•

klikněte na GRAITEC Advantage,

•

poté zadejte Login* / Password*.

*Vaše jméno a heslo vám bude poskytnuto při předplacení Advance Subscription Programu.
•

Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce.

KONTAKTujte technickou podporu
Pro všechny předplatitele GRAITEC Advance nabízí GRAITEC technickou podporu
centra pro pomoc při každodenním používání softwaru.
Než zavoláte technickou podporu, prosíme podívejte se na GRAITEC Advantage –
seznam často kladených otázek (pomocí vyhledávácího nástroje) a diskusní fórum.
pokud jste nenašli potřebné informace, kontaktujte technickou podporu.
Než zavoláte, ujistěte se, že máte při ruce sériové číslo (z Certifikátu k licenci / také
dostupný v dialogovém panelu „O aplikaci”).
Technická podpora je poskytována Vaším prodejcem nebo se obraťte na regionálně
příslušnou kancelář společnosti GRAITEC se žádostí o příslušné telefonní číslo.
Technická podpora v České republice:
•

E-support:

helpdesk.abstudio.cz

•

Diskusní fórum:

www.graitec.com/en/forum_index.asp

•

Často kladené dotazy: www.cadnet.cz
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STRUČNÝ PRŮVODCE INSTALACÍ
Nová sada GRAITEC Advance je dodávána na jediném DVD s novým instalačním
průvodcem, který umožňuje instalaci kompletního řešení v jednom kroku.
Systémové požadavky
Pro úspěšnou instalaci Advance musí být splněny určité požadavky.
Pro více informací viz Instalační příručka na CD s dokumentací nebo
www.graitec.com/en/advance_installation.asp.
Instalace
•

Ukončete všechny spuštěné programy.

•

Antivirové programy musí být během instalace vypnuté.

•

Během instalace musíte být do Windows přihlášeni jako ADMINISTRATOR, resp. s
Administrátorskými právy.

Poznámka: Pokud instalujete upgrade AdvanceSteel, tak si prosím nejprve přečtěte
kapitolu Migrace z předchozí verze z instalační příručky.
Při instalaci postupujte prosím následujícím způsobem:
1.

Vložte instalační DVD do DVD mechaniky.

Instalační program se automaticky spustí a zobrazí prohlížeč DVD.
Pokud je nástroj pro automatické přehrávání na počítači vypnutý a tedy instalace se
nespustí automaticky, použijte příkaz Spustit:
−

Na hlavním panelu systému Windows klikněte na ikonu

−

V poli “Prohledat programy a soubory” zadejte SetupAdvance.exe.

.

Dvojklikem spustíte soubor.
Instalace se spustí.
2.

Vyberte jazyk instalace a zmáčkněte Instalovat produkty.

3.

Na následující obrazovce vyberte Advance Steel a zmáčkněte Další.

4.

Přečtěte

si

licenční

podmínky.

Zmáčkněte

Souhlasím

k

odsouhlasení

specifikovaných smluvních podmínek a zmáčkněte Další pro pokračování.
5.
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Na následující obrazovce vyberete jazykovou verzi produktů a instalační cestu.

6.

Pro spuštění instalace zmáčkněte Instalovat.

Spustí se příprava instalace.
7.

Zmáčkněte Dokončit pro dokončení procesu.

Po instalaci Advance musíte před použitím softwaru aktivovat licenci.
Aktivace softwaru
Abyste mohli software používat, musíte aktivovat licenci. Jakmile je licence úspěšně
aktivována, může být software používán v souladu s licenčními právy.
Při prvním spuštění GRAITEC Advance (po instalaci softwaru) Vás průvodce požádá o
aktivaci licence. Tato aktivace je založena na sériovém čísle a aktivačním kódu, který
Vám poskytne Váš prodejce nebo společnost GRAITEC.
Pokud tyto údaje dosud nemáte, prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo
společnost GRAITEC.
Pokud máte
•

samostatnou licenci,

•

sériové číslo a aktivační kód,

•

internetové připojení,

postupujte pro aktivaci softwaru podle následujících bodů:
1.

Aktivační proces zahájíte spuštěním Advance.

2.

Vyberte Chci aktivovat svoji licenci.

3.

Zadejte sériové číslo a aktivační kód.

4.

Pokud jste připojení k Internetu, budou tyto informace zpracovány online a Vaše
licence bude úspěšně aktivována.

5.

Zmáčkněte Dokončit.

Co je nového v GRAITEC Advance
Kompatibilita s Microsoft Windows 8
Sada aplikací Graitec Advance 2013 je kompatibilní s novým operačním systémem
Microsoft Windows 8 ®:
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Co je nového v Advance Steel
CO JE NOVÉHO V ADVANCE STEEL

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.

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.
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Nová paleta nástrojů
Advance Steel 2013 má novou paletu nástrojů zahrnující animace a ukazující chování
funkcí bez nutnosti další nápovědy:
•

animovaná tlačítka zobrazující funkčnost příkazů v krátké animaci,

•

tlačítka přepínačů mění svoji ikonu podle stavu příkazu,

•

nový ergonomicky design.

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.
Uživatelské přípoje
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.

13

Co je nového v Advance Steel
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.

Poté je uživatelský přípoj vložen do 3D modelu včetně modrého kvádru, který
zastupuje přípoj při výběru pro vymazání, zkopírování apod.
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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.
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:
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Co je nového v Advance Steel
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.
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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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.

Přípoje
Advance Steel 2013 nabízí obrovskou knihovnu nových automatických přípojů a různý
vylepšení stávajících přípojů s cílem reagovat na místní požadavky.
Nové přípoje jednoho nebo dvou okapů
Advance Steel 2013 nabízí nové přípoje pro 1 okapový nebo 2 okapové nosníky:
•

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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Co je nového v Advance Steel
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.
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Výkresy
Advance Steel 2013 nabízí několik významných vylepšení pro automatické vytváření výkresů.
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. Výhodou je méně opětovné práce při aktualizaci výkresů
vynucených změnami v 3D model a kóty ve výkresu, které vždy souhlasí s 3D
modele.
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Co je nového v Advance Steel
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)

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

Toto dává možnost uživatelům zobrazit více informací přímo v popisovém poli.
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:
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Různé
Advance Steel 2013 nabízí další skvělá vylepšení.
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.
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Co je nového v Advance Concrete
CO JE NOVÉHO V ADVANCE CONCRETE

Advance Concrete 2013 má mnoho vylepšení, včetně očekávané vlastní CAD platformy.
•

Vylepšené uživatelské rozhraní

•

Technologie externích výkresů

•

Vylepšení v číslování položek

•

Vlastní CAD platforma!

•

Nové komerční pakety

•

Různá další vylepšení

Vylepšené uživatelské rozhraní (GUI)
Pásy karet Advance Concrete byly kompletně přepracovány tak, aby lépe odrážely typický
pracovní postup uživatele a také jsou nyní mnohem přehlednější pro nové uživatele.
Nové uspořádání pásů karet
Rozdělení stávajících 3 záložek do 4 logických částí, navazujících na prováděné kroky
v projektu:
•

Modelování

•

Dokončení výkresů

•

Nástroje pro vyztužování

•

BIM Centum a Nastavení projektu
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Nové palety Graitec
Nové palety Graitec obsahují animace a zobrazují chování funkcí bez nutnosti další nápovědy.
•

Animované tlačítka zobrazují příkazy v krátké animaci

•

Přepínání tlačítek: změna ikony podle stavu příkazu

•

Nový ergonomický design

Technologie externích výkresů
Velmi očekávaný požadavek, technologie externích výkresů (známá z Advance
Steelu) je nyní dostupná i v Advance Concrete.
Výhody
Each drawing is a single DWG file and this has a lot of benefits:
•

Menší velikost souborů

•

Menší využítí paměti

•

Lepší manipulace a odstupňování velkých projektů

•

Snadnější výměna dat

•

Velmi jednoduchá multiuser funkcionalita na úrovni výkresů
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Co je nového v Advance Concrete
Správa položek výztuže
Jak to funguje?
Na Smartbaru je nové tlačítko pro každou položku výztuže, které zmazí nebo
rozmrazí číslo položky pro přečíslování:
•

Zablokování čísla položky pro automatické přečíslování – číslo položky není
během přečíslování změněno

•

Jestli uživatel ručně změní číslo položky, tak se automaticky nastaví status zmraženo.
Toto uživatelem zadané číslo položky nebude ovlivněno přečíslováním a zachová si číslo
dokud ho uživatel ručně nezmění nebo nerozmrazí.

•

Jako doplněk k automatickému zmražení prutů může uživatel stav jednoduše
změnit manuálně. Kliknutí na indikátor stavu na Smartbaru ihned stav změní.

•

Smartbar: status položky

: Číslo položky je zmražené a přečíslování nemá

vliv na číslo této položky. V tomto případě je číslo položky fixní a neměnné.
•

Smartbar: status položky

: Číslo položky je rozmrazené a přečíslování může

změnit číslo této položce v závislosti na pravidlech nastavených v nástroji
přečíslování a předvolbách projektu.
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Dialogové okno přečíslování položek
V souvislosti s technologií externích výkresů byla do nástroje pro přečíslování položek
doplněna část s výběrem výkresů. Přečíslování se provede pouze ve zde vybraných
výkresech.
K dispozici jsou dvě nové možnosti:
•

Aktualizovat čísla položek, ale zachovat ruční modifikace
Zmražené číslo položky bude nastaveno také pro rozmražený prut a poté zde ve
výkresu jsou dvě identické definice prutů s rozdílnímy položkami.

•

Obnovit všechny položky
Tato nová možnost ignoruje stav položky a přečísluje všechny pruty (vybrané
pruty, pruty ve vybraných výkresech nebo všechny pruty).

25

Co je nového v Advance Concrete
Nový panel pásu karet
V pásu karet “Výztuž” je nový panel pro správu zmražených / rozmražených položek:
•

Zmrazit výběr

•

Rozmrazit výběr

•

Vybrat zmražené položky

•

Vybrat rozmražené položky

•

Zvýraznit zmražené položky

•

Zvýraznit rozmražené položky

Automatizace
Pro mražení a rozmražení položek je k dispozici několik automatických funkcí:
•

Po spuštění nástroje pro přečíslování je stav všech položek nastaven na
zmraženo (pro pruty, které jsou zasaženy přečíslováním) a čísla položek jsou
zafixována. Pokud spustí uživatel přečíslování znova, tak již nemá efekt na
zmražené pruty. Tyto pruty si zachovají svoje číslo položky.

•

Ruční úprava čísla položky nastaví status položky na zmraženo. Přečíslování
položek pak nemá vliv na tuto položku.

•

Zkopírování prutu rozmrazí číslo položky a přečíslování má vliv na tuto položku.

•

Změna definice prutu (tvaru) přiřadí upravenému prutu nové číslo položky a
rozmrazí číslo položky s ohledem na nastavení číslování v předvolbách projektu.

•

Nástroj pro přečíslování porovná tvar prutů a přiřadí číslo položky zmraženého
prutu rozmraženému a nastaví jeho status na zmraženo.
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Vlastní CAD platforma
Advance Concrete 2013 umožňuje uživateli spuštění jako samostatná aplikace nebo nad
AutoCADem®.

Změny v licencování
Advance Concrete 2013 se mění s ohledem na definici licence.
Verze 2013 bude dostupná ve 3 hlavních paketech:
•

AC Professional Engineering: Tento paket je ekvivalentem k předchozímu
paketu “AC Standard” s několika funkcemi navíc (možnost přiřadit konstrukčním
prvkům výztužné styly nebo dynamické vyztužení a správa 3D těles). V zásadě
tento balíček neumožňuje vytváření výkresů výztuže.

•

AC Professional detailing: Tento paket je nový a umožňuje použít všechny
funkce pro vytváření výztuže a výkresů výztuže. Také uživatelům umožňuje
vytvářet svě vlastní dynamické výztužné řešení.

•

AC Premium: Je kombinací obou paketů plus obsahuje režim multi user.
Zjednodušeně obsahuje veškerou funkčnost dostupnou v Advance Concrete.
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Co je nového v Advance Design
CO JE NOVÉHO V ADVANCE DESIGN

Advance Design 2013 přichází s důležitými vylepšeními v několika oblastech:
•

Nové nástroje nastavení sítě pro prvky složitých tvarů v prostředí konstrukčního
modelu.

•

Internacionalizace: Advance Design 2013 nově obsahuje normy USA a Kanady
pro návrh ocelových a betonových konstrukcí.

•

Nové normy pro zatížení konstrukcí zemětřesením krajin Alžírsko (RPA2003) a
Maroko (RPS2011).

•

Návrh na kapacitu.

•

Nové funkce v generátoru klimatických zatížení podle ČSN EN 1991.

•

Nové možnosti pro návrh betonových prvků: posouzení protlačení desky, náhled

•

Vylepšení návrhu ocelových prvků: národní dodatek Velké Británie k EN 1993,

oblastí definované výztuže na deskách, vylepšené zadávání výztuže pro desky.
posouzení dutých profilů třídy 4, různá vylepšení.

Ocelové konstrukce - Eurokód 3
Vzpěr dutých kruhových profilů třídy 4
V Advance Design 2012 nebylo možné posuzovat duté kruhové profily třídy 4.
V Advance Design 2013 je možné posuzovat duté kruhové profily třídy 4 zatížené prostým
tlakem.

Zapracovaný výpočet stanoví návrhovou vzpěrnou únosnost tlačeného prutu Nb,Rd
podle ČSN EN1993-1-6:
χ b N Rk χ b Af yk
=
γ M1
γ M 1 pro profily třídy 1, 2, nebo 3
χ b N Rk χ b Aeff f yk
=
=
γ M1
γ M 1 pro profily třídy 4

N b , Rd =
N b , Rd
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Betonové konstrukce – všechny normy
Zobrazení výsledků pro nosníky a sloupy
V předchozí verzi 2012 byly výsledky návrhu nosníků a sloupů dostupné pouze z okna
vlastností vybraného prvku. K zajištění rychlejšího přístupu k těmto výsledkům byly doplněné
ikony na panelu nástrojů.
Po provedení výpočtu je potřeba pouze vybrat objekt (nosník nebo sloup) a kliknout
na odpovídající ikonu na panelu nástrojů:

Zobrazení oblastí reálné výztuže desek
V roletové nabídce panelu nástrojů výsledků pro betonové konstrukce byly přidané
nové možnosti:
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Co je nového v Advance Design
Schéma výztuže nosníku v dokumentech
Since Version 2012, Advance Design is able to define automatically the real
longitudinal and transverse reinforcement bars on a beam. This reinforcement is used
in all SLS verifications: cracked inertia calculation, concrete and steel stresses check,
cracks opening calculation.
Advance Design od verze 2012 je schopen automaticky navrhnout reálnou podélnou a
příčnou výztuž pro nosníky. Tato výztuž je zohledněna pro všechny posudky na SLS:
výpočet průřezu s trhlinou, kontrola napětí v betonu a v oceli, výpočet šířky trhlin.

Komprimovaný soubor EMF se ukládá do složky dokumentů projektu.
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Posouzení protlačení – Eurokód 2
Advance Design 2013 je schopen provádět posouzení protlačení pro tyto případy:
•

Deska lokálně podepřená sloupem.

•

Posouzení protlačení pod bodovým zatížením.

•

Posouzení protlačení nad bodovými podporami.

Předpoklady výpočtu pro posouzení protlačení jsou dostupné v menu “Předpoklady \
Železobetonové konstrukce \ Předpoklady výpočtu”:

V generátoru dokumentů byly doplněné nové tabulky ve skupině výsledků posouzení
železobetonových prvků:
•

Tabulka s posouzením protlačení nad každým sloupem.

•

Tabulka s hodnotami smykové výztuže na protlačení.
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Co je nového v Advance Design
EC2: Nová obecná metoda pro posouzení sloupů
V Advance Design 2013 byla zapracovaná nová metoda pro posouzení sloupů podle
ČSN EN 1992-1-1. Tato metoda je alternativou ke třem stávajícím:
•

Zjednodušená metoda

•

Metoda ohybové tuhosti

•

Metoda jmenovitého zakřivení.

Dle této metody se stanoví poměrné stlačení

, které splňuje podmínku

rovnováhy vnějších a vnitřních sil (závisí od množství výztuže sloupu).
Stanovené hodnoty se zohledněním účinků 2. řádu závisí od ohybových momentů a
osových sil působících na sloup, ale taky od geometrických imperfekcí definovaných
jako výstřednost “ea” rovna L/400, větší než 2cm podle článků 5.2 (7) a 5.2 (9) z ČSN
EN 1992-1-1.
Místo přímého porovnání vnitřních sil, které znamená srovnání (Mint; Nint) a (Mext +
e2*Next; Next), se porovnávají přímo vnější a vnitřní výstřednosti (eint a eext).
Po nalezení výztužného řešení, které vyhovuje podmínce eint > eext je výpočet
ukončen.
Vnější výstřednost
Vnější výstřednost (se zohledněním účinků 2. řádu) přímo souvisí se zakřivením
sloupu (1/r):
eext = e1 + f = e1 +

l02 1

π2 r

Vnitřní výstřednost
Vnitřní výstřednost se stanoví z podmínek rovnováhy:
x
n
⎧
N int = ∫ bξ σ cξ dξ + ∑ A jσ sj
⎪
⎪
1
0
⎨
x
n
⎪M = b σ (v'−ξ )dξ + A σ d = N × e
∑1 j sj j int int
⎪⎩ int ∫0 ξ cξ
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Americké a Kanadské normy
Americké a Kanadské normy pro návrh a posuzování betonových a ocelových
konstrukcí byly zapracovány ve verzi 2013.
Implementovány byly tyto normy:
•

ACI318-08 / ACI318M-08 (US) a A23.3-04 (Kanada) pro betonové konstrukce

•

ANSI/AISC 360-05 (US) a S16-09 (Kanada) pro ocelové konstrukce

Posudky železobetonu – ACI318-08
Nový výpočetní modul podle ACI318-08 obsahuje:
•

Kombinace zatížení

•

Vlastnosti materiálů

•

Posouzení na tah

•

Posouzení na prostý a kombinovaný ohyb

•

Posouzení na smyk a kroucení

•

Detailní návrh nosníků

•

Návrh sloupů

•

Návrh výztuže desek

•

Posouzení trhlin na deskách

Posudky oceli - ANSI / AISC 360-05
Nový výpočetní modul podle ANSI/AISC 360-05 obsahuje:
•

Nové knihovny materiálů a profilů

•

Aktualizovaný generátor kombinací

•

Klasifikaci profilů

•

Posuzování ocelových prvků
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Co je nového v Advance Design
Seizmická analýza
Vlastnosti obálky základové půdy
V některých případech, hlavně během prvotních studií projektu, může být vhodné
provádět seizmickou analýzu bez použití všech parametrů základové půdy.
Pro pokrytí těchto potřeb je možné v Advance Design 2013 generovat seizmické
spektrum s uvažováním obálek účinků základové půdy.
V závislosti od použité normy (ČSN EN 1998, RPA2003, RPS2011, P100/2006, atd.), je
možné nastavit jednotlivé parametry základové půdy, nebo jednoduše vybrat
možnost “Obálka”.
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Návrh na kapacitu
V případě návrhu konstrukce na účinky zemětřesení lze použít metodu návrhu na
kapacitu, aby bylo zajištěno celkové disipativní a duktilní chování konstrukce.
Tato metoda je aplikovaná na uzly konstrukce a je založena na výpočtu návrhových
momentů odolnosti a smykových sil (se zohledněním reálné výztuže průřezu) na
všech koncích odpovídajících lineárních prvků.
Návrh na kapacitu je důležitý v regionech s velmi vysokým seizmickým zatížením,
obzvlášť pro konstrukce s vyztuženými rámy:
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Co je nového v Advance Design
Různé vylepšení a opravy
Verze 2013 obsahuje sadu nových funkcí a oprav za účelem zajistit uživatelům kvalitní
odpovídající nástroje.
Nastavení lokalizace
K jednoduššímu nastavení výchozích parametrů aplikace byl rozšířen dialog s konfigurací:

Pro každou krajinu je možné definovat výchozí nastavení: knihovny materiálů a
průřezů, jednotky, předpoklady, jazyky, normy.
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Možnost upravovat síť na prvcích v prostředí konstrukčního modelu
V případě složitých tvarů prvků může být užitečná možnost upravovat síť pro vybrané prvky v
prostředí konstrukčního modelu, dostupná v Advance Design 2013.
•

Nejdříve vyberte požadované objekty.

•

Dále aktivujte funkci pomocí menu “Upravit \ CAD \ Síť na výběr”.

Například: vytvořte průnik dvou dutých průřezů různých rozměrů modelovaných
pomocí plošných prvků.
Tyto dva tvary lze vytvořit pomocí příkazu “Vytažení prvku”:
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