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Vítejte v Advance Design 2015 
 
Advance Design 2015 součástí produktové řady Graitec Advance, sestávající z programů Advance CAD 2015 a 
Graitec BIM Connect 2015 (umožňuje datovou výměnu a synchronizaci s Autodesk Revit ®). 

GRAITEC Advance spolupracuje taky s programy Autodesk Advance Steel 2015 ® a Autodesk Advance Concrete 
2015 ® a vytváří systém informačního modelu budovy (BIM), který automatizuje celý proces návrhu a detailování, od 
statického návrhu a posouzení po optimalizaci konstrukce, tvorbu projektové dokumentace a přípravu dat pro 
výrobu. 

 
 
Advance Design 2015 přináší hlavní změny ve třech oblastech: 

 Nové možnosti návrhu železobetonových prvků podle EC2. 
 Nová úvodní obrazovka pro snadnější přístup k nastavením a projektům. 
 Implementace Italských norem NTC2008. 

 

Tato verze 2015 obsahuje také několik úprav a vylepšení, které byly zapracovány na požadavek mnoha uživatelů: 

 Nový vzhled ikon 
 Vylepšení v návrhu železobetonových plošných prvků proměnné tloušťky 
 Zjednodušené výkresy výztuže železobetonových sloupů a nosníků 
 Aktualizace seizmické kombinační metody SRSS pro rychlejší seizmickou analýzu jednodušších modelů 
 Nová možnost řešiče pro přesnější výpočet redukovaných vnitřních sil na smykových stěnách pomocí 

segmentů sítě T6-Q9 
 Rozšířené možnosti exportu analytického modelu pomocí formátu .TXT 
 Uniformní diagramy účinků v podporách 
 ... 

 
Advance Design 2015 je nedocenitelný nástroj pro všechny vaše projekty. 
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Nová úvodní obrazovka 
 
Advance Design 2015 nyní přichází se zcela novou úvodní obrazovkou, která umožňuje přístup k mnoha informacím:  
ukázky projektů, on-line videa, web Graitec, existující projekty, atd. 

 
 

Tato nová úvodní obrazovka sestává z několika částí: 

 
 GRAITEC – Zdroje umožňuje správu licencí a konfigurace aplikace (jazyk, normy...):  

 
 

 Projekty umožňuje přístup k aktuálním modelům => v této oblasti se jako ikony zobrazují se poslední 4 
otevřené modely: 

 
 

 GRAITEC – Podpora obsahuje odkazy na uživatelskou zónu našich webových stránek, kde lze nalézt 
mnoho užitečných materiálů, jako poslední aktualizace, odpovědi na často kladené dotazy nebo přístup k 
diskusnímu fóru: 
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 Příklady obsahuje sadu zajímavých projektů uživatelů Advance Design, s cílem obeznámit vás s 
možnostmi vytváření modelů a zpracování výsledků v programu: Použité příklady projektů se můžou lišit 
pro různé krajiny: 

 
 

 Online odkazuje na naše webové stránky,kde můete nalézt aktuality o naší společnosti nebo referenčními 
projekty uživatelů našich programů a užitečné odkazy na sociální sítě: 

 
 

 Video umožňuje přehrávání videí k programu Advance Design, popisující celou řadu funkcí programu 

 
 
Pravá spodní část úvodní obrazovky umožňuje vypnutí jejího spouštění při startu aplikace:   

 
 

Tuto volbu lze následně kdykoli změnit pomocí nabídky Možnosti - Aplikace:   
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Lokalizace: Italské normy NTC2008 
 
Advance Design 2015 nyní obsahuje taky Italské normy NTC 2008 pro:   

 Automatické generování kombinací zatěžovacích stavů 
 Seizmické zatížení 
 Klimatické zatížení (vítr a sníh) 
 Posuzování železobetonových konstrukcí 
 Posouzení ocelových prvků 

 
 
Jak lze vidět na obrázku výše, při volbě “Itálie” v nastavení lokalizace se automaticky nastaví Italské návrhové 
normy. 

 
Zatížení a kombinace 
 
Advance Design 2015 nyní splňuje požadavky normy NTC 2008 ohledně:   

 Kategorií užitného zatížení 
 Kategorií kombinací 
 ULS kombinací 
 SLS kombinací 

 
Norma NTC 2008 se liší od obecného Eurokódu taky tím, že ULS kombinace STR (konstrukce) a GEO 
(geotechnické) jsou různé, s různými koeficienty, podle tabulky uvedené níže:   
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V Advance Design 2015 se to projevuje dvěma samostatnými tlačítky pro výběr kombinací STR a GEO, místo 
jednoho společného tlačítka v dialogu zjednodušených kombinací:  
 

 
 
 

Klimatické zatížení – Vítr   
 
Generátor klimatických zatížení v Advance Design 2015 nyní splňuje požadavky normy NTC 2008 ohledně zatížení 
větrem. 

Tyto nové parametry jsou dostupné v aktualizovaném seznamu vlastností rodiny zatěžovacích stavů podle 
NTC2008: 
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 Nová mapa oblastí “Základního referenčního tlaku větru” pro Itálii (NTC2008 – Tabulka 3.3.I):   

 Definice kategorií terénu (NTC2008 – Tabulka 3.3.II) 

 Součinitele tlaku (Cpe, Cpi) stanovené automaticky (NTC2008 - §3.3.3) s možností uživatelského zadání 
pro některé specifické případy:  
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Klimatické zatížení - Sníh  

Seznam vlastností rodiny zatížení sněhem byl taky aktualizován podle NTC 2008: 

 Nová mapa sněhových oblastí Itálie (NTC2008 - §3.4.1) 

 Kategorie terénu (NTC2008 – Tabulka 3.4.I): 

11
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 Součinitel sklonu střechy (NTC2008 – §3.4): 

Po automatickém vygenerování klimatických zatížení lze výsledné zatížení kontrolovat v tabulkách vytvořených 
pomocí generátoru dokumentů: 
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Zatížení seizmicitou 

Advance Design 2015 nyní dokáže generovat spektrum seizmické odezvy podle NTC 2008.   

Seznam vlastností rodiny seizmického zatížení podle NTC2008 obsahuje tři základní parametry:   

 ag maximální zrychlení základové půdy (horizontální) 
 F0 součinitel zvětšení 
 Tc*perioda počátku části spektra s konstantním v. 

Kategorie základové půdy může být taky definována uživatelem: 
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Uživatel může nastavit kategorii topografie, která zohledňuje tvar staveniště (situace, sklony) v závislosti od 
naklonění.  

Posuzování železobetonových konstrukcí 

Modul pro posuzování železobetonových konstrukcí nyní, při nastavení Italské normy, dokáže provádět tyto posudky 
podle NTC 2008:    

 Vlastnosti materiálů

 Posouzení na tah

 Posouzení na jednoduchý a kombinovaný ohyb

 Účinky smyku a kroucení

 Detailní posouzení nosníku

 Posouzení sloupu

 Návrh požadovaných ploch výztuže pro desky

 Posouzení trhlin na deskách

 Posouzení průhybu

Vlastnosti materiálů 

Knihovna materiálů byla rozšířená o beton podle NTC 2008: 
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Součinitel dotvarování 

Byl zapracován specifický výpočet součinitele dotvarování podle následujících tabulek:  

Šířka trhliny 

Šířka trhliny závisí od typu prostředí a citlivosti výztuže:   

Posuzování ocelových konstrukcí 

Modul pro posuzování ocelových konstrukcí nyní, při nastavení Italské normy, dokáže provádět tyto posudky podle 
NTC 2008:     

 Nové knihovny průřezů a materiálů; 
 Aktualizované kombinace; 
 Klasifikace průřezů; 
 Posouzení ocelových prvků. 

Ve srovnání s EN1993-1-1, hlavní úprava souvisela s bezpečnostními koeficienty pro posouzení únosnosti, stability, 
požární odolnosti a přípojů: 

15
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Výpočet průhybů železobetonových prvků 

Teorie 

Během statického výpočtu MKP lze stanovit lineární průhyby, které berou v potaz plnou hodnotu momentu 
setrvačnosti železobetonového průřezu.  Například, pro nosník čtvercového průřezu R30*70cm, uvažovaný moment 

setrvačnosti bude:  

Při tomto výpočtu není zohledněn moment setrvačnosti železobetonového průřezu, oslabeného trhlinami. 

Od verze Advance Design 2012 lze v seznamu vlastností lineárního nebo plošného prvku uživatelsky zadat 
koeficient momentu setrvačnosti oslabeného průřezu, který se projeví ve statickém výpočtu: 

Pomocí nové funkčnosti lze aktivovat automatický výpočet zmíněného koeficientu momentu setrvačnosti oslabeného 
průřezu (podrobnosti viz níže). 

S ohledem na celkový průhyb železobetonových prvků, podle §7.4.3 normy ČSN EN1992-1-1 je potřeba provádět 
interpolaci mezi hodnotami přetvárné veličiny pro stav bez trhlinI a stav s plně rozvinutými trhlinami II. 

Tato interpolace se provádí podle vztahu (7.18): 

Kde rozdělovací součinitel ζ je určen podle vztahu (7.19): 

Hodnota závisí od doby trvání zatížení => tento předpoklad závisí od definice kombinací v Advance Design: 

 Pro jednorázové krátkodobě působící zatížení => =1.00 

 Pro dlouhodobě působící nebo mnohonásobně opakované zatížení =0.50 

V Advance Design, je vždy uvažována hodnota =0.50 protože posouzení průhybů probíhá pro kvazi-stálé 
kombinace. 

Napětí v tahové výztuži pro průřez s trhlinami s se počítá se zohledněním reálné výztuže lineárního nebo plošného 
prvku. 
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Výpočet betonářských průhybů probíhá v iteracích: 

 Krok 1 => 1. statický výpočet, zohledňující “plný” moment setrvačnosti stanovující vnitřní síly. 
 Krok 2 => Výpočet železobetonových prvků, včetně výpočtu koeficientu momentu setrvačnosti oslabeného 

průřezu a interpolovaného momentu setrvačnosti, uvažující buď automaticky navrženou, nebo uživatelsky 
definovanou výztuž. 

 Krok 3 => Nový statický výpočet, zohledňující hodnoty momentu setrvačnosti průřezu oslabeného trhlinou. 
 Krok 4 => Nový výpočet železobetonových prvků, zohledňující nově vypočítané vnitřní síly. 
 Krok “n” => Předchozí kroky lze opakovat “n-krát” v závislosti na uživatelem zadaný parametr v dialogu 

předpokladů výpočtu železobetonových prvků: 

Uživatelské rozhraní a zpracování výsledků 

Definice parametrů 

Pro aktivaci této nové funkčnosti je potřeba vybrat možnost “Výpočet průhybu” ze seznamu vlastností lineárního 
nebo plošného betonového prvku:  

 Lineární prvky      Plošné prvky 

Jak bylo popsáno výše, pro dosažení přesnějších výsledků lze nastavit výpočet v několika iteracích:  moment 
setrvačnosti stanovený prvním výpočtem železobetonových prvků ovlivní vnitřní síly stanovené druhým výpočtem 
MKP, které vedou k novým výsledkům výztuže a momentu setrvačnosti, ovlivňující opět další statický výpočet... 

17
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Na konci každé iterace ukládá Advance Design hodnoty interpolovaných koeficientů momentů setrvačnosti 
oslabených průřezů pro lineární a plošné prvky.   

Lineární prvky       Plošné prvky 

Po ukončení zadaného počtu iterací má uživatel možnost zobrazit všechny výsledky (včetně posunů) vypočítané s 
upravenými momenty setrvačnosti. 

Je možné zadat taky fixní hodnotu upraveného momentu setrvačnosti průřezu:  

Lineární prvky  Plošné prvky 

Zpracování výsledků pro lineární prvky 

Po ukončení výpočtu železobetonových prvků je na panelu nástrojů pro kontrolu výsledků posouzení k dispozici nový 
typ výsledků “Betonářské průhyby”. 

Dostupné výsledky se liší pro lineární a plošné prvky. 

 Pro lineární prvky jsou dostupné tyto hodnoty: 

– Celkový průhyb” => tato možnost zobrazí celkový průhyb, každém uzlu sítě, stanovený podle
interpolačního vzorce EC2.

– Průhyb bez trhlin” => průhyb počítaný s momentem setrvačnosti průřezu bez trhlin.
– Průhyb s trhlinami” => průhyb počítaný s momentem setrvačnosti průřezu s plně rozvinutými

trhlinami.
– Stupeň využití – celkový průhyb” => stupeň využití pro vypočítaný průhyb, vzhledem k zadané

hodnotě maximálního přípustného průhybu.
– Itrhliny/Ic” => Poměr mezi momenty setrvačnosti s trhlinami a Ic.
– Ibeztrhlin/Ic” => Poměr mezi momenty setrvačnosti bez trhlin a Ic.
– Iinterpolované/Ic” => Poměr mezi momenty setrvačnosti interpolovaným a Ic.
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Zpracování výsledků pro plošné prvky 

Pro plošné prvky jsou dostupné tyto hodnoty: 

Můžeme vidět, že dostupné výsledky jsou téměř stejné, jako pro lineární prvky, ale s několika dalšími specifikacemi: 

 Momenty setrvačnosti jsou udávané ve směru lokálních os: 
– Momenty setrvačnosti Ix se používají pro výpočet vnitřních sil a odpovídajících požadovaných ploch

výztuže Aydol a Ayhor. 
– Momenty setrvačnosti Iy se používají pro výpočet vnitřních sil a odpovídajících požadovaných ploch

výztuže Axdol a Axhor. 
 Můžeme vidět, že lze zobrazit průměrné hodnoty momentů setrvačnosti (x,y) => po aktualizaci momentů 

setrvačnosti pro statický výpočet (pokud byl nastaven počet iterací), program určuje jednu hodnotu pro uzel 
sítě, stejnou hodnotu ve dvou lokálních směrech x a y.  Výpočet této průměrné hodnoty je popsán níže. 

Výpočet “průměrného” momentu setrvačnosti pro plošné prvky 

Advance Design počítá moment setrvačnosti pro plošné prvky podle směru lokálních os, se dvěma hodnotami v uzlu 
sítě. 

Pro další krok statického výpočtu Advance Design počítá s průměrnou hodnotou upraveného koeficientu momentu 
setrvačnosti v každém uzlu: 

 Vypočítané nebo zadané hodnoty výztuže v lokálním směru x => Ax= (Axdol+Axhor) 
 Vypočítané nebo zadané hodnoty výztuže v lokálním směru y => Ay= (Aydol+Ayhor) 
 Výztuži Ax se přiřadí moment setrvačnosti Iy,interpolované. 
 Výztuži Ay se přiřadí moment setrvačnosti Ix,interpolované. 

 Poté se vypočítá průměrný moment setrvačnosti => 

Z uvedeného vzorce vyplývá: 

 Pokud je hodnota výztuže Ax výrazně větší než hodnota Ay => jedná se o desku nosnou v jednom směru 
=> výsledný moment setrvačnosti v uzlech bude velice blízký Iy odpovídající Ax. 

 Pokud jsou hodnoty ploch výztuže Ax a Ay stejné => jedná se o desku nosnou v obou směrech => získáme 

19
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Chybové hlášení 

V seznamu vlastností lineárních a plošných prvků je nová možnost zadání hodnoty maximálního přípustného 
průhybu: 

Po ukončení výpočtu se porovná hodnota průhybu vypočítaná Advance Designem s limitní hodnotou zadanou v 
okně vlastností => pokud je limitní hodnota překročena, program vypíše hlášení na příkazovém řádku. 

Výchozí limitní hodnota je nastavena na 1/250.   

Tabulky výsledků  

V generátoru dokumentů byly doplněny nové tabulky v sekci “Výpočet – Železobeton”:   

Tabulka výsledků průhybů lineárních prvků 
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Výpočet a posudky 

Implementace segmentů sítě T6-Q9  

Pro návrh smykových stěn se využívají hodnoty redukovaných vnitřních sil (“torzorů”), představující jednu hodnotu 
pro osovou sílu, smykovou sílu a ohybový moment na horní a spodní části stěny  

Tyto hodnoty byly v předchozích verzích vysoce závislé na velikosti sítě.   

Při nastavení nevhodné velikosti sítě mohly být tyto hodnoty vypočítané Advance Designem v porovnání s 
referenčními hodnotami i víc než 25%.   

V následujícím příkladě je předpokládaný moment ve spodní části stěny 5000 kN.m (1000kN * 5m).   

21
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V závislosti na velikosti sítě byl maximální rozdíl výsledků spočítaných verzí Advance Design 2014 SP1 téměř 27%.   

Poznámka: V programu Advance Design jsou hodnoty redukovaných vnitřních sil získané vytvořením řezu ve středě 
prvního segmentu sítě.  Proto se odchylka od referenční hodnoty liší pro různé velikosti sítě. 

Advance Design 2015 nyní tento problém řeší aktivací nové možnosti segmentu sítě "T6-Q9", při které se využívá 
středový bod na segmentu sítě T3-Q4 (Trojúhelníky a čtyřúhelníky).   

Po aktivaci této možnosti zpracování výsledků je rozdíl mezi výsledky programu Advance Design a referenční 
hodnotou nepatrný:  

Pro velikost sítě 2m je rozdíl 12.50%, ale všimněte si, že v tomto případě má uvažována stěna pouze jeden segment 
pro celou šířku.   

Velikost sítě = 2m 

V tomto případě je potřeba nastavit menší velikost sítě.   
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Aktualizace metody SRSS 

Po uvolnění aktualizace Service Pack 1 pro AD2013 byla dočasně odebrána možnost kombinační metody SRSS pro 
seizmické zatížení. 

Advance Design 2015 nyní nově obsahuje tuto metodu a zahrnuje taky několik zásadních vylepšení ve výpočtu 
redukovaných vnitřních sil na smykových stěnách (např.  torzory po podlažích, skupinách stěn, torzory v řezových 
rovinách, ...), které byly dosud možné pouze při použití kombinační metody CQC.  

Nyní lze využít tuto kombinační metodu pro kratší výpočet seizmických zatížení.   

Tato metoda je přípustná pouze pro pravidelné konstrukce.  

Aktualizace Rumunské normy pro seizmicitu – P100-1/2013 

Verze Advance Design 2015 obsahuje taky aktualizaci Rumunské normy pro seizmicitu => P100-1/2013. 

K dřívější normě P100/2006 (která je stálé k dispozici), přibyla nová možnost v dialogu konfigurace: 
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Posuzování železobetonových plošných prvků proměnné tloušťky 

Při posuzování železobetonových plošných prvků proměnné tloušťky byla v předchozích verzích uvažována pouze 
výchozí tloušťka.  

Pokud byly sklony nastaveny pouze jako kladné, při posouzení takového betonového prvku byla uvažována pouze 
nejtenčí část prvku, s nejhoršími výsledky.   

Advance Design 2015 nyní uvažuje s průměrnou tloušťkou v každém segmentu sítě, kterou používá jako vstupnou 
hodnotu pro výpočet železobetonových prvků podle EC2, čím jsou stanovené požadované plochy výztuže pro takový 
prvek příznivější.   

Tabulka “Stupňů využití pro plošné prvky” nyní vypisuje průměrnou tloušťku pro každý segment sítě: 
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Vylepšení exportu modelu do souboru .TXT 

Od verze Advance Design 2012 bylo možné exportovat model do textového souboru.  

Příkaz z nabídky Soubor > Export > Textový soubor vytvoří soubor .TXT se všemi parametry.  

V závislosti, jestli je aktivní režim modelování nebo výpočtu, Advance Design exportuje model bez sítě, nebo se 
sítí.   

Export modelu bez sítě Export modelu se sítí 
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Nezávisle na režimu, zatížení bylo vždy exportované jako nerozdělené podle sítě.   

Advance Design 2015 již nemá toto omezení: zatížení lze po proběhnutí výpočtu exportovat rozdělené podle 
sítě.   

Ve verzi 2015 je tento .TXT soubor taky snadněji editovatelný:  

 byly odebrány nepodstatné informace (zachovány byly pouze ty, které se týkají geometrie, materiálů a 
zatížení); 

 byly doplněny popisy uzlů s odpovídajícími souřadnicemi  
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Zpracování výsledků 

Uniformní diagramy účinků v podporách 

Advance Design umožňuje zobrazení účinků v lineárních podporách jako diagramy.   

Ve stávající podobě, pokud je hledána rozhodující hodnota pro jednotlivé podpory, může být náročné tyto výsledky 
zpracovat.   

Proto byla v Advance Design 2015 doplněna možnost zobrazit účinky v podporách jako jednotné diagramy.  

Advance Design 2015 zobrazuje jedinou hodnotu pro každou podporu (v kN/m), kterou lze použít pro návrh 
základových pasů.   
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Změny výkresů výztuže 

Již několik verzí je Advance Design schopný generovat výkresy výztuže pro nosníky a sloupy. 

Na základě odezvy uživatelů byly z výkresů výztuže odebrány některé informace z důvodu jejich lepší přehlednosti: 

 Výpis prutů neodpovídal požadavkům všech krajin. 
 Byla zlepšena správa měřítek tak, aby byl výkres čitelnější. 
 Do popisek prutů byly přidány informace o čísle a průměru prutu. 
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Různé vylepšení a opravy 

Advance Design 2015 obsahuje více než 120 vylepšení a oprav. 

Následující seznam je výběrem těch nejzajímavějších. 

Obecné 

 Nové ikony 
 Zobrazování čísel uzlů pomocí funkce “Popisky na výběr” bylo opraveno (#15569). 
 Správce zemin vždy zobrazoval názvy zemin, ale vlastnosti zeminy někdy nebyly viditelné (#15515).   
 Lokální osy na lineárních podporách šlo zobrazit, ale nešlo je skrýt (#15380).   
 Lineární prvky vytvořené z křivek neměly vždy správný průřez (#15359).   

Import / Export 

 Během exportu GTC byly ztraceny některé vlastnosti zatěžovacích panelů (#15607).   
 Během exportu GTC byly ztraceny některé vlastnosti užitných zatížení (#15354). 
 Během GTCx import\export, nebyla zachována proměnná tloušťka plošných prvků (#15181). 

Generátor klimatického zatížení 

 Pro Francouzskou normu NV2009 některé generované zatížení neměly správné znaménko (#15574).   
 Při nastavení národního dodatku Anglie pro Eurokód 1 se automaticky negenerovalo zatížení větrem pro 

některé modely se sedlovou střechou (#15306). 

Posouzení na účinky seizmicity 

 V závislosti od počtu kombinací generovala v některých případech tabulka “Suma účinků v podporách” 
prázdná pole (#15286).   

Návrh železobetonových konstrukcí 

 V předchozí verzi nešlo zobrazit výsledky návrhových hodnot pro plošné prvky (#15481). 
 Oprava problému se zobrazením hodnot reálné výztuže na plošných prvcích => možnost “Průměrné 

hodnoty” se neukládala při zpětném vyvolání výsledků (#15495) 
 V některých případech, pokud byla aktivována možnost “Ukládat diagramy výztuže”, nebyly dostupné výsledky 

posouzení železobetonových prvků podle EC2 (nebyly dostupné odpovídající panel nástrojů a tabulky 
v generátoru dokumentů).  Pokud byla tato možnost deaktivována, výsledky byly dostupné (#15570). 

Posuzování ocelových konstrukcí 

 Mezilehlé vazby pro posouzení klopení nebyly vždy správně resetovány na výchozí hodnoty (#15183).  

Generování dokumentů 

 Uložené grafické výsledky vkládané do dokumentů se mohly lišit od původních (nesprávné ořezání) 
(#15215).  

Zpracování výsledků 

 Účinky v podporách mohly být zobrazeny s nesprávnou orientací (#15552).  
 Obálky napětí v plošných prvcích byly zobrazeny jako izo-regiony místo diagramů (#15273). 
 Při vykreslení výsledku z dialogu Nastavení výsledků se na chvíli zobrazily uzly sítě (#15575). 
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Vítejte v Advance CAD 2015 

Advance CAD 2015 součástí produktové řady Graitec Advance, sestávající z programů Advance Design 2015 a 
Graitec BIM Connect 2015 (umožňuje datovou výměnu a synchronizaci s Autodesk Revit ®). 

GRAITEC Advance spolupracuje taky s programy Autodesk Advance Steel 2015 ® a Autodesk Advance Concrete 
2015 ® a vytváří systém informačního modelu budovy (BIM), který automatizuje celý proces návrhu a detailování, od 
statického návrhu a posouzení po optimalizaci konstrukce, tvorbu projektové dokumentace a přípravu dat pro 
výrobu. 
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Novinky 

1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů 

Paleta nástrojů poskytuje flexibilitu pro rychlý přístup k základním příkazům. Ta může být ukotvena nebo plovoucí, 
různě veliká a umístěna v různých polohách v uživatelském rozhraní. Lze je upravit také přidáním/odebrání nebo 
přejmenování karty a přidáním/odstraněním bloků. 

 Obsahuje příkazy pro úpravy 2D/3D objektů; 
 Speciální karta pro uložení a vkládání bloků. 

2: Oříznutí výřezu 

Počínaje verzí Advance CAD 2015, mohou výřezy snadno měnit tvar a přitom stále zachovávat předchozí nastavení 
výřezu. 

 Výřez lze oříznout výběrem existujícího objektu, nebo zadáním polygonální hranice. 

3: Různé typy licencí 

Počínaje verzí Advance CAD 2015, jsou k dispozici nové typy licencí, rozdělené podle toho zda uživatel vyžaduje či 
nevyžaduje nástroje pro 3D modelování: 

 Standardní licence Advance CAD (bez ACIS modeláře); 
 Licence Advance CAD (s ACIS modelářem); 
 Advance CAD prohlížeč (zobrazení a tisk výsledků). 
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4: Uživatelské nastavení stránky 

V dialogu "Tisk" byla implementována nové funkce, které umožňuje uložení nastavení uživatelských úprav. 

 Uloží aktuální nastavení do pojmenovaného nastavení stránky, které může být změněno ve Správci 
nastavení stránky. 
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5: Nastavení barev pro šrafy 
 
Počínaje verzí Advance CAD 2015, byla implementována možnost přepsat existující barvu uživatelem definovanou 
barvou. 

 
 

6: Asociativita úhlových kót pro dynamické bloky 
 
Úhlová kóta obsažená v dynamického bloku bude stále asociativní i při úpravách parametrů bloku. 

 Úhlové kóty se aktualizují spolu se geometrií dynamického bloku jak ručně protažením uzlů nebo úpravou 
parametrů v dialogu "Vlastnosti". 
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Vylepšení 

1: Na pásu karet a v panelu nástrojů jsou k dispozici ikony "Publikovat" a "Délka oblouku" 

Pro zvýšení produktivity byly přidány do pásu karet a panelu nástrojů ikony pro funkce "Publikovat" a "Délka 
oblouku". 

2: Vylepšení na úvodní stránce: 

 Videoukázky a příklady programů Autodesk Advance Concrete a Autodesk Advance Steel 
 Nový vzhled tlačítek sociálních sítí, ikony a pozadí 
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3: Kóty a kótovací styly 

 Předpony pro alternativní jednotky se zobrazují správně. 

 Předpony a přípony primárních jednotek mají zvýšený počet povolených znaků. 
 Pro násobitel jednotek a toleranci jsou povoleny hodnoty menší než 0.1. 

 Do vlastností kóty byla přidána pevná délka vynášecí čáry kóty (systémová proměnná DIMFXL). 
 Byly opraveny ztráty asociativity u kót poloměru a průměru ve specifických případech. 
 Opraveno chování pro barvu pozadí kót a víceřádkový text. 
 Odkazy mohou být vytvořeny a umístěny v jiné výšce než 0. 
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4: Bloky a atributy 

 Zarovnání je použito správně pro atributy s více čarami. 
 Kopírované a zrcadlené prvky se stále ukládají do bloku i po provedení úprav na místě. 

5: Šrafování 

 Při šrafování jsou dočasně vypnuty body uchopení, což minimalizuje chyby. Po dokončení šrafování se 
obnoví nastavení pro body uchopení. 

Šrafování pomocí možnosti "Vybrat objekty" bylo vylepšeno v několika specifických případech: 

 Pro šrafování mohou být vybrány 3D křivky. 
 Při šrafování pomocí vzoru "Solid" můžete také vybrat objekty. 

6: Stabilita externích referencí při úpravách na místě 

Byl opraven problém stability, ke kterému docházelo při úpravách na místě externích referencí a bloků. 

7: Příkaz "Kopie vlastností" 

 Několik vylepšení a oprav bylo provedeno pro příkaz "kopievlastností" od základních objektů po texty a 
víceřádkové texty. 

 Vlastnost tloušťka čáry můžete přenášet z jedné čáry na druhou. 
 Vlastnost výška je správně použita v odkazech. 

8: Příkaz "Vícenásobně"  

 Příkaz "Vícenásobně" lze použít také pro 3D tělesa typu "krychle". 
 Příkaz "Vícenásobně" lze použít pro zaoblení a zkosení objektů 3D těles. 

9: Uchopovací body 

 Uchopovací body lze získat na plochách a objektech mnohoúhelníkových sítí. 
 Body uchopení lze nyní získat pro bloky a externí reference v rozvržení. 
 Mezi dvěma bloky jsou rozpoznány režimy uchopení "průsečík" a "zdánlivý průsečík". 
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10: Vysunutí oblastí, 3D křivka a dynamické vysunutí 

 Nyní mohou být vysunuty 3D křivky, pokud všechny vrcholy jsou ve stejné rovině. 

 Oblasti jsou vysunuty ve správném směru, v závislosti na kladné nebo záporné hodnotě výšky. 
 Dynamické vysunutí definované pomocí směru "polární" se provádí správně. 

11. Zaoblení úseček a křivek

 V některých zvláštních případech lze připojit zaoblené segmenty čáry. 
 Zaoblení křivky při poloměru=0 ořízne správnou stranu objektu. 

12: Načítání souborů *.lin s typy čar 

 Uživatelské typy čar lze korektně načíst pomocí zadané cesty. 

13: Vypnutí/zapnutí řídících phledů 

Byla přidána nová systémová proměnná pro zapnutí/vypnutí ovládání pohledů (VPCONTROL).Chcete-li ovládat 
viditelnost tohoto ovládacího prvku, nastavte systémovou proměnnou "VPCONTROL" na 1 nebo 0. 

 Chcete-li skrýt ovládací prvky, nastavte ji na 0 (vypnuto).   
 Chcete-li zobrazit ovládací prvky, nastavte ji na 1 (zapnuto).  
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14: Vylepšení v tisku 

 OLE objekty se správně tisknou. 
 V několika specifických případech nebyly správné výsledky tisku při použití volby "Okno". Tato chyba byla 

opravena. 

15: Aktualizovaná nápověda 

 Byla aktualizována nápověda tak, aby obsah odpovídal programu. 

16: Vylepšení pro lepší použití s Autodesk Advance Steel 

 Byl opraven problém se stabilitou při vypnutí zobrazení kamery v detailu. 
 Při vytváření extraktu z modelu byla zvýšena rychlost. 

17: Zlepšení výkonu pro operace ve složitých výkresech 

 V několika specifických případech byla zvýšena rychlost programu. 




