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Vítejte v aplikaci Steel Structure Designer 2017 
Structure Designer, součást kolekce Graitec Advance BIM Designer, je silný a multifunkční generátor budov 
schopný v minutách vytvořit širokou škálu stavebních typů od jednoduchých portálových rámů po vícepodlažní 
budovy. 

 
Tato verze nyní umožňuje pokročilé modelování komplexních budov, jako například návrhy se zakřivenými a 
dvojitě zakřivenými střechami včetně automatického zarovnání vaznic na podpůrné obloukové prvky. Otvory 
mohou být umístěny v jakékoliv straně nebo v střeše s podpěrami a opláštění lze aplikovat okolo celé 
konstrukce včetně střechy. Celá typy budov s možností konečné konfigurace lze uložit do knihovny umožňující 
budoucí projekty konstrukcí, které mají být znovu načteny a rychle si upraveny novými parametry.  
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Novinky 
 

Oblouková střecha 
Tato volba umožňuje vytvoření různých struktur se obloukové střechy se automaticky orientovaných vaznice. 
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Mezilehlé nosníky 
Nová možnost "Mezilehlé nosníky" nabízí flexibilitu k vytvoření vodorovných nosníků na některé nebo všechny 
strany budovy s možností upravit z dostupných knihoven typ profilu a jeho orientaci. . 

 

Openings frame 
Nové možnosti jsou k dispozici v záložce "Otvory", které umožňují uživatelům vytvářet výměny pro všechny typy 
otvorů včetně oken, dveří a vrat. Kromě toho karta "Advance" umožňuje kopírovat výměnu do jiných míst 
zadáním požadovaného počtu kopií, což zjednodušuje proces modelování. 
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Opláštění 
Pokrývající celou konstrukci s širokou škálou výrobců ocelových panelů je nyní možný a velmi snadno 
ovladatelný.Jednoduše vyberte strany budovy nebo střechy, kam byste chtěli opláštění vložit a okamžitě je 
umístěn, včetně automatické detekce otvorů.   

Existuje také možnost vytvořit ve střešních panelech světlík a kopírovat je ve vybraných směrech. 

 

Knihovna 
Nová knihovna umožňuje uložit a načíst nastavení celého projektu, takže je snadné vytvořit vlastní nebo osobní 
knihovny pro rychlé dodání budoucích projektů.  

Knihovna již přichází s několika konfiguracemi pro nejoblíbenější ocelové konstrukce, které lze okamžitě načíst 
z knihovny nebo přímo z pásu karet, což tuto aplikaci činí velmi výkonnou a snadno ovladatelnou. 
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Vylepšení 
 

Možnost Kopírovat všem 
Tato možnost šetří ještě více času tím, že umožňuje uživateli zvýšit efektivitu při modelování tím, že kopírování 
parametrů z jednoho rám / lod / úrovně do druhé s identickými parametry. 

 

Různé profily pro portálové rámy 
profily pro štítové rámy se obecně liší od vnitřních svými profily. Nyní je možné definovat různé profily pro vnitřní 
a vnější prvky.  
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Okapová vaznice 
"Vaznice" byly vylepšeny přidáním možnosti pro okapou vaznici, která je zarovnána na vaznicei a paždíky. 

 

Paždíky 
 
Paždíky jsou definovány pro každý portál nebo v případě štítové stěny, podle štítového sloupu s možností 
upravit nastavení podle potřeby.  
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Stěnová ztužidla 
Definování štítových stěn bylo vylepšeno v této verzi Steel Structure Designeru o možňost ztužení šítové stěny. 

 

Plošiny 
K dispozici je nová možnost definovat sklon vně plošiny s cílem zvýšit rozsah možností, například vytvoření 
přístřešku. 
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