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Vítejte v GRAITEC Advance BIM designers 2020
GRAITEC je velmi potěšen, že může představit poslední verzi programu Advance BIM Designers 2020, která je
součástí sady Graitec Advance.
Sada GRAITEC Advance BIM Designers je kolekcí pokročilých aplikací pro automatizaci návrhu kontrukcí se
zaměřením na detailní BIM pracovní postupy a vypracování technické dokumentace. Verze 2020
přináší nové funkce a rozšíření funkcí na vyztužování a zároveň nabízí nové inovační moduly a podstatně zlepšuje
BIM pracovní postupy pro odvětví železobetonu a oceli.

Verze Advance BIM designers 2020 uvádí zcela nový modul pro návrh železobetonových stěn. Tento nový
modul umožňuje provádět návrh a automatickou tvorbu výztuže pro jednotlivé stěny i skupiny, které mohou
působit jako nosné nebo smykové stěny. Stejně jako u ostatních modulů obsažených v RC BIM Designers
(jmenovitě Footing Designer, Beam Designer a Column Designer), je modul BIM Designer Wall také dostupný
jako samostatná aplikace, jako modul integrovaný do Advance Design a také pro prostředí aplikace Autodesk
Revit®.
Advance BIM Designers 2020 také uvádí nový modul určený na vytváření výztuže v železobetonových
deskách pro prostředí aplikace Autodesk Revit®. Umožňuje definici 3D koše výztuže založeného na oblasti
teoretického vyztužení importovaného z Advance Design nebo na základě vstupu od uživatele, a to pomocí
inteligentního kladení prutů a sítí.
Tato verze Advance BIM Designers vylepšuje mnoho nových funkcí s vysokými přínosy pro koncového uživatele
a je soustředěna kolem několika hlavních témat:
 Nové prefabrikované profily pro nosníky, které umožňující jejich posouzení a vyztužení;
 Nové možnosti pro navrhování krátkých konzol, včetně posouzení podle evropských a
severoamerických norem s definicí výztuže;
 Nové možnosti pro rozdělení výztuže, včetně automatického stykování v modulu Beam, a vylepšené
nové funkce pro stykování výztuže v aplikaci Autodesk Revit®.
 Nové možnosti generování výztuže v Revitu®, včetně návrhu a kreslení betonových stěn a lineárních
základů.
Advance BIM Designers 2020 přichází také s množstvím vylepšení a úprav zadaných na základě zpětné vazby
od uživatelů:
 vylepšení ve výkresech včetně aktualizovaných šablon a lepšího ovládání;
 možnost generovat průběžnou podélnou výztuž ve vícepolových nosnících;
 vylepšení pro tabulky vložené ve zprávách;
 a mnoho dalších úprav pro lepší práci uživatelů.
Advance BIM Designers 2020 je neocenitelný nástroj pro všechny vaše projekty!
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Nový modul RC Wall
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Analýza a generace výztuže pro betonové stěny
 Analýza nosných stěn a smykových stěn
 Analýza jednotlivých stěn a skupin stěn
 Podrobné výsledky návrhu, zprávy a výkresy
Advance Design 2020 umožňuje detailní analýzu a generování výztuže pro betonové stěny díky novému modulu
BIM Designers pro stěny.
Pomocí nového modulu BIM Designers je možné navrhnout železobetonové stěny, které působí jako nosné stěny
nebo jako smykové stěny. Stěny mohou být analyzovány jako jednotlivé stěny nebo jako skupina stěn.

Výhody stávajících RC modulů
Nový modul BIM Designers Wall si zachovává všechny výhody stávajících RC modulů.
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Za zmínku stojí zejména následující:
•

Kompatibilita s více platformami a podpora pro více pracovních postupů – modul Wall může
být integrován do programu Revit® nebo do nástroje Advance Design a může také fungovat jako
samostatná aplikace. Modul lze použít v kterémkoli stádiuprocesu podporujícího více pracovních
postupů od zcela izolovaných procesů až po plně propojené BIM procesy.

•

Automatický návrh a tvorba 3D košů výztuže - armokoše lze vytvářet podle výsledků výpočtů nebo
podle vstupů definovaných uživatelem s plným rozsahem možností úprav.
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•

Podrobné grafické výsledky provedených kontrol – modul zobrazuje grafické výsledky pro
provedená posouzení.

•

Detailní statické zprávy – zprávy o výpočtech mohou být buď podrobné – včetně vzorců a odkazů
na odstavce z norem - nebo mohou být syntetické, obsahující jen souhrnné informace.
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•

Výkresy – podobně jako u ostatních RC modulů, modul Wall automaticky vytváří lokalizované a
nastavitelné výkresy.

•

Řada mezinárodních standardů – modul Wall je lokalizován pro Evropu, Kanadu a Severní
Ameriku.
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Typy stěn
Modul RC Wall Designer umožňuje návrh dvou typů zdí: Nosné stěny a Smykové stěny.

Nosná stěna - používá se pro přenos vertikálních sil.
Volba typu "nosná stěna" má své důsledky:
•

nabízí možnost definovat otvory:

•

umožňuje definovat vertikální zatížení (bod, lineární, lichoběžníkové) a plošné zatížení:

•

nosné stěny nelze počítat pomocí seismických zatížení;

•

výsledné namáhání se získává pomocí proužkové metody.

11

Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2020

Smyková stěna - používá se pro přenos smykových sil (navíc k vertikálním).
Volba typu "smyková stěna" má také své důsledky:
•
•

není možné definovat otvory;
je generována výztuž na zesílení vertikálních hran;

•

nabízí možnost definovat vertikální zatížení (bodové, lineární, lichoběžníkové) a výsledné síly:

•
•

umožňuje definovat seismické zatížení;
statický výpočet se provádí za použití složených ohybů s přihlédnutím k zesílení okrajů:
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Návrh
Pro nosné stěny se používá návrhové namáhání, které se určuje metodou proužků. Stěna je rozdělena do
několika svislých pásů a jejich šířka může být nastavena uživatelem, nebo může být automaticky
určena.Návrhové namáhání se automaticky vypočítává podle aplikované zátěže, průměrného zatížení a
normálového zatížení - axiální posouzení a výztuž se vypočítají na základě průměrného namáhání v pásech.

Pro návrh nosných stěn (prosté nebo vyztužené stěny namáhané v tlaku) se používají následující ustanovení
norem (v závislosti na nastavení lokalizace):
•
•
•
•

EN 1992-1-1: Kapitoly 5, 6, 9, 12;
ACI 318-14: Kapitola 11;
CSA A23.3-14: Kapitola 14;
DTU 23.1 (Metoda proužků).

Pro smykové stěny je vertikální výztuž navržena pro složené ohýbání s ohledem na zesílení hran.Horizontální
průřez stěny (tloušťka stěny * délka stěny) je použit jako průřez prvku a návrhové síly jsou výsledné síly: axiální
síla (Ned) a moment (MEd), včetně seizmických sil z kombinací Newmark, stejně jako efekt 2. řádu, pokud
existuje. Výsledkem jsou plochy výztuže, vytvořené jako výztuhy na každém okraji stěny.
Pro návrh smykových stěn (železobetonových stěn, které jsou vystaveny vzniklým silám) se používají následující
ustanovení norem (v závislosti na nastavení lokalizace):
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•
•
•
•

EN 1992-1-1: Kapitola 5, 6, 9;
EN 1998-1: Kapitola 5;
ACI 318-14: Kapitola 18.10;
CSA A23.3-14: Kapitola 21.5 a 21.6.

Jedna stěna / skupina stěn
Modul BIM Designer Wall může navrhovat jednotlivé stěny i skupiny stěn.
Stěny ve skupině musí být propojeny, buď kolineárně nebo ortogonálně, a musí se protínat na koncích (např.:
Skupina ve tvaru T musí být modelována pomocí 3 stěn).

Pro skupiny nosných stěn se každá stěna vypočítává jednotlivě pomocí návrhových namáhání vypočtených
pomocí metody proužku.
Pro skupiny smykových stěn se kromě navrhování každé stěny jednotlivě podle jejich výsledných sil ověřuje celá
skupina s výslednými silami definovanými pro celou skupinu.

14

Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2020

Modelování
V samostatné verzi modulu BIM Designers Wall lze stěnu definovat buď graficky nebo pomocí specifických
dialogových oken:

Pokud je modul BIM Designers spuštěn v aplikaci Advance Design nebo Autodesk Revit ®, je geometrie stěn
importována z hostitele.
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Výpočty
Modul BIM Designers Wall nabízí tři metody výpočtu, dostupné na pásu karet (panel Výpočty):

•

Výpočet
• Uvažují se všechny zatížení a výsledné síly;
• Výztuž je vytvořena automaticky (pořadované + minimální vyztužení);
• Jsou provedeny všechny výpočty a posouzení.

•

Konstrukční předpoklady
• Zatížení se neuvažují;
• Výztuž je vytvořena automaticky (minimální vyztužení);
• Žádné kontroly, kromě ověření tloušťky stěny.

•

Ověřit
• Vyžaduje, aby již byla definována výztuž;
• Uvažují se všechny zatížení a výsledné síly;
• Jsou provedeny všechny výpočty a posouzení.

Pomocí dostupných metod výpočtu lze použít různé scénáře. Například:
•
•
•
•

Chcete-li navrhnout jednu stěnu s definovaným zatížením nebo výslednými silami  použijte
Výpočet;
pro návrh skupiny stěn s výslednými silami na každé stěně a na skupině stěn  použijte Výpočet;
Pro návrh skupiny stěn s výslednými silami pouze na skupině stěn  použijte Konstrukční
předpoklady a Ověřit;
Pro ověření upraveného nebo ručně zadaného vyztužení  použijte Ověřit.

Výsledky
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Výstup modulu Wall závisí na typu stěny a je odlišný, pokud jsou stěny analyzovány jako skupina nebo jednotlivě:



3D armokoš – je k dispozici pro oba typy stěn (jednotlivé i skupiny). Hlavní výztuž může být modelována
pomocí prutů nebo sítí. U smykových stěn se generuje dodatečné vyztužení pro zesílení okrajů.
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Výpisy – jsou k dispozici pro oba typy stěn (jednotlivé i skupiny). K dispozici jsou podrobné i syntetické
zprávy.



Diagramy – k dispozici pouze pro nosné stěny. K dispozici je široká škála diagramů: pro normálové
síly, normálové namáhání a namáhání na patě stěny.
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Interakční křivky – dostupné pouze pro smykové stěny.



Výkresy – k dispozici pouze pro jednotlivé stěny.
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Výkazy výztuže: k dispozici pouze pro jednotlivé stěny, nosné i smykové. Obsahuje pouze pruty z
3D modelu ve formátu podobném ostatním třem modulům. Pokud je stěna vyztužena sítěmi nebo sítěmi
a pruty, zobrazí se na listu také další informace:

Výkaz zobrazuje pouze pruty v armokoši a informace týkající se počtu a druhu sítí; způsob jak jsou střihány je
zobrazen samostatně a lze jej uložit jako externí obrázek.
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Výztuž
Pro hlavní výztuž stěny jsou k dispozici dva typy výztuže:
• Samostatná vodorovná a svislá výztuž;
• Sítě z drátů.
V obou případech je hlavní výztuž umístěna symetricky na obou stranách (přední/zadní).
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Modul Wall nabízí databázi typických sítí, kterou lze snadno rozšířit.

U drátěných sítí je zaveden speciální mechanismus, zaměřený na optimalizaci distribuce sítí a odřezků. Když
umístíte ukazatel myši nad již vytvořené sítě, zobrazí se speciální tip obsahující podrobnosti v grafické i číselné
podobě.

Kromě hlavní výztuže mohou být generovány různé druhy dodatečného vyztužení:
22
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•

Konstrukční výztuž u otvorů
Lze vytvořit, pokud jsou definovány otvory. Kromě toho lze vypočítat a vytvořit výztuž překladů
nad otvory.

•

Bodové pruty
Vytvořené pro skupinu stěn.

•
•
•
•

Horní a dolní startovací pruty;
Pruty ve tvaru U při okraji;
Krátké vodorovné spony spojující hlavní pruty umístěné v přední a zadní vrstvě;
Spojovací pruty pro připojení stěny s deskami.

Modul Advance BIM Designers Wall nabízí celou škálu možností pro editaci/tvorbu výztuže pomocí dialogových
oken. Existují nezávislé řešení pro vyztužení plochy stěn, zesílení, kotevní pruty, výztuž otvorů a body.
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Omezení
První verze modulu BIM Designers Wall má několik omezení:
 Nelze vytvářet výkresy pro skupiny stěn;
 Nejsou podrobné zprávy pro výpočty dle norem ACI a CSA;
 Žádné hraniční prvky.
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Nový modul RC Slab
Advance BIM Designers 2020 obsahuje první verzi nového modulu Slab pro tvorbu výztuže v konstrukčních
deskách aplikace Autodesk Revit®. Nový modul umožňuje plnou nebo poloautomatickou generaci výztuže pomocí
vázané výztuže nebo KARI sítí.
Hlavním scénářem pro použití modulu Slab je využití ploch s teoretickou výztuží importovaných z Advance Design
pro vytvoření 3D prutů výztuže. Díky interaktivním nástrojům, které ukazují rozdíl mezi požadovaným a vloženým
množstvím výztuže, má uživatel plnou kontrolu a je mu dána možnost zvolit si rychlou a účinnou metodu vložení
výztuže.
Modul také umožňuje tvorbu výztuží na základě vstupu uživatele (Podrobný režim), bez jakýchkoliv informací o
teoretické výztuži, a to za použití pouze oblastí s minimální výztuží.
Všechny příkazy použité k modelování výztuže v deskách pomocí nového modulu BIM Designers jsou umístěny
v novém panelu GRAITEC Slab.

Požadovaná plocha výztuže
Modul BIM Designers Slab používá požadovanou teoretickou výztuž, uloženou v Revitu® v balíčku s výsledky
analýzy.

Poznámka: První verze modulu BIM Designers Slab podporuje oblasti teoretické výztuže importované pouze z Advance
Design.
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Pomocí příkazů dolní diagramy a horní diagramy je možné rychle zobrazit importované oblasti výztuže:

Základní nastavení diagramů je k dispozici v dialogovém okně nastavení diagramů nebo pomocí stylů zobrazení
analýzy v Revitu®.

Importované plochy výztuže jsou zobrazené také v průběhu interaktivního modelování výztuže. V tomto případě
je prezentace dat nakonfigurována pomocí příkazů umístěných v dolní části okna Revitu® a vyhrazeného
konfiguračního dialogu:
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Toto nastavení umožňuje prezentaci dat v několika režimech, které lze přizpůsobit podle aktuálních potřeb.
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Definice výztuže
Pro vytvoření výztuže pomocí modulu Slab existují dvě hlavní možnosti:



Automatické generování výztuže;
Interaktivní generování výztuže.

Obě metody umožňují vytvoření jak vázané výztuže, tak pomcí KARI sítí. V případě definice sítí je implementován
unikátní inteligentní systém kladení sítí s optimalizací zbytků.

Automatické generování výztuže






Automaticky vytvoří horní a dolní výztuž v obou na sebe kolmých směrech;
Vyztužení je založeno na požadované teoretické výztuži;
Zesílení je založeno na definovaných pravidlech, která umožňují různé strategie vyztužení;
Umožňuje definovat vyztužení, které pokrývá specifikované procento požadované oblasti vyztužení;
Pro dobře definované parametry stačí stisknout jedno tlačítko: Stiskněte Generovat vyztužení (dostupné
na pásu karet GRAITEC Slab), abyste získali 2D výztuž desky.
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Poznámka: První verze modulu Slab může při generování automatického vyztužení vytvořit pouze jednu výztužnou zónu pro
každý směr. To činí automatickou metodu vhodnou pro výběr rovnoměrného vyztužení (s malými rozdíly v ploše výztuží). V
případech, kdy je třeba výztuž lokálně zesílit, lze automatickou metodu použít pro automatické generování jedné vrstvy nad
celou plochu desky, aby bylo pokryto zadané předpokládané procento vyztužení, zatímco zbývající požadované vyztužení lze
zadat pomocí interaktivní metody.

Interaktivní generování výztuže





Výztuž je definována samostatně pro horní a dolní výztuž;
Vyztužení je založeno na uživatelském vstupu;
To poskytuje náhled zbývajících ploch požadované výztuže v reálném čase (jako rozdíl mezi
požadovanou a zadanou oblastí);
Výztuž se definuje samostatně pro horní a dolní výztuž.

Interaktivní generování výztuže
Interaktivní generování výztuže může být spuštěno samostatně pro horní a dolní výztuží pomocí příkazů na pásu
karet GRAITEC Slab. Interaktivní úpravy mohou být provedeny buď v 3D zobrazení Revitu© nebo v samostatném
okně: oba způsoby nabízejí identické funkce, jediný rozdíl je typ prohlížeče - výběr závisí na předvolbách
uživatele.
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Interaktivní úpravy výztuže jsou provedeny podle desky, a to výběrem v okně Revitu®. Tlačítka na levé straně
zobrazení slouží k výběru typu vyztužení:
Přidává novou vrstvu výztuže – pro případy, kdy je výztuž již definována v
některých oblastech, a je nutné místně umístit další výztuž ve stejném
směru;
Přidá novou oblast s pruty podél hlavního směru (osa X;
Přidá novou oblast s pruty podél sekundárního směru (osa Y);
Přidá novou oblast s pruty podél obou směrů.
Přidá novou oblast s KARI sítěmi.
Během interaktivních úprav je možné zobrazit hodnotu chybějící výztuže (vypočtené jako rozdíl mezi
požadovanou hodnotou v daném bodě a hodnotou vyplývající ze zadaného vyztužení). Hodnoty se aktualizují v
reálném čase, umožňují vhodný výběr průměrů a rozteče prutů nebo typu sítě.
Příklad:
 Krok 1 – spočívá v otevření interaktivního okna editace s požadovanou oblastí spodního vyztužení ve
směru X.
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Krok 2 – vytvoření jedné zóny pro celou desku (stačí stisknout klávesu ENTER a vybrat celou desku),
pak zvolit průměr a rozteče prutů. V průběhu procesu výběru se mění mapa barev a hodnoty zobrazující
oblast chybějícího vyztužení.



Krok 3 – protože vybraná výztuž pro první zónu plně nepokrývá požadovanou oblast, je vytvořena druhá
vrstva, kde je definována další zóna. V důsledku toho je v této konkrétní oblasti pokryta požadovaná
plocha na 100%.
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Krok 4 – vytvořením další zóny je požadovaná teoretická výztuž plně pokryta skutečnou výztuží.



Nakonec – přijetím výše uvedené definice a definováním výztuže v kolmém směru se podobným
způsobem na modelu Revitu© vytvoří spodní výztuž.
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Pokud se místo prutů používají sítě, provedou se podobné kroky. V tomto případě, kdy je definována výztužná
zóna (může se jednat o celou desku), může být zvolen vhodný typ sítě, aby se pokryl požadovaný výztužný
prostor.

Zároveň je možné vybrat výchozí bod pro rozvržení sítí – přesunutím ukazatele myši se rozložení sítí zobrazí v
reálném čase spolu s podrobnými informacemi o něm. Každé následující rozložení představuje odlišný způsob
rozdělení sítí získaných z procesu optimalizace pomocí opakovaného použitízbytky sítí.
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Po přijetí navrhovaného rozložení je možné získat informace o vybrané části (včetně grafického náhledu řezání
sítí).

Nakonec se na modelu Revitu© vytvoří vhodné vyztužení pomocí sítí.
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Bez ohledu na metodu použitou ke generování výztuže, informace o prutech nebo sítích lze zkontrolovat pomocí
speciálního okna vyztužovacích zón. Pomocí tohoto dialogového okna je také možné upravit průměry prutů a
typy sítí pro vybranou zónu.
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Nové možnosti & vylepšení – Concrete Series
Advance BIM Designers 2020 přináší mnoho nových možností a vylepšení modulů obsažených v RC Series
(Footing Designer, Beam Designer a Column Designer), které běží jak na samostatné platformě, tak jako
nadstavba na aplikaci Autodesk Revit®.

Krátká konzola
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Návrh a vytváření výztuže pro krátkou konzolu
 Konstantní nebo proměnlivá výška
V modulu BIM Designers je k dispozici nový typ geometrie nosníku: Krátká konzola. Umožňuje návrh krakorce
(krátké konzoly) podle EN 1992-1-1 nebo ACI/CSA.

Rozpětí může být definováno na jedné straně podpory a může mít buď pevnou nebo proměnlivou výšku. Definice
geometrických parametrů se provádí v Hlavním okně.
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Je možné nastavit jeden ze dvou typů tvaru hlavní výztuže: buď Otevřený, nebo Uzavřený.

Výběr se provádí pomocí dialogového okna Předpoklady vyztužení.

Podobně jako u standardních trámů je výsledkem návrhu 3D armokoš krátké konzoly.
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Návrh krátké konzoly vychází z EN 1992-1-1 (článek J. 3) a podle normy ACI/CSA.

Nové prefa průřezy nosníků
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Nové průřezy typické pro prefabrikované trámy
 Podrobná definice parametrů vyztužení
Advance BIM Designers 2020 nabízí čtyři nové typy průřezů pro prefabrikované nosníky: Asymetrické, Drážkové,
Konzolové a Prefabrikované desky. Všechny nové typy průřezů jsou plně podporovány z hlediska definice
geometrie, ověření, vyztužení a tvorby výkresů.
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Výběr prefabrikovaného průřezu pro pole se provádí pomocí rozevíracího seznamu dostupného na pásu karet
(panel geometrie pole):

Výběrem zaškrtávacího políčka v seznamu se nastaví tento typ průřezu pro aktivní rozsah, zatímco stisknutím
ikony umístěné vedle tohoto zaškrtávacího políčka se otevře dialogové okno pro definování príslušných
parametrů. Pro uvažované pole může být aktivován pouze jeden typ prefabrikovaného průřezu, s výjimkou
kombinace prefabrikovaného nosníku a prefabrikované desky na stejném poli. Výběr typu průřezu
prefabrikované desky (poslední v seznamu) je k dispozici pouze pro pole s definovaným T průřezem. Uvědomte
si prosím, že v předchozí verzi byl již k dispozici typ průřezu prefabrikovaný nosník.
Každý nový typ má zvláštní dialog pro nastavení geometrie a parametrů výztuže:


Asymetrický prefabrikovaný trám:



Ozub:
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Konzola:



Prefabrikované desky:

Příklady generovaného vyztužení pro různé konfigurace:
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Podobně jako u jiných typů průřezů jsou ve výpisech k dispozici podrobnosti o návrhu, a výztuž je uvedena na
výkresech:

Otevřené třmínky v trámech
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost definovat otevřené třmínky
Nová verze modulu Beam umožňuje definovat otevřené třmínky zvlášť pro každé pole nosníku. Volba se aktivuje
v dialogovém okně Otevřené třmínky:

V závislosti na nastavení parametrů mohou být příčné pruty buď definovány se zachováním jejich výšek nebo s
rozšířenými rameny nad horním okrajem nosníku. Pro druhý případ je také možné prodloužit spony nebo třmínky.
Rovněž je možné zajistit uzavření horizontálních spon na horních otevřených třmíncích.
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Otevřené třmínky jsou definovány po celém poli.

Automatické dělení prutů v trámech
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost ověření maximální délky prutů
 Automatické rozdělování příliš dlouhých pruhů



Možnost definovat přesahy, svařované nebo mechanické spojení děleného prutu

Nová verze nabízí možnost ověřit maximální délku prutů a také možnost automatického dělení příliš dlouhých
prutů. K dispozici jsou také tři způsoby spojování děleného prutu: svařováním, mechanickými spojkami a
přesahem.
K aktivaci a nastavení parametrů se používá nové okno stykování prutů, které je k dispozici na pásu karet (na
panelu Předpoklady výpočtu).
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Ověření maximální délky prutů je aktivováno volbou 'zkontrolovat maximální výrobní délku prutů', zatímco
hodnotu této délky lze nastavit podle potřeb.

Je-li tato délka překročena, objeví se příslušné varování:

V tomto případě je možné také další řešen í -automatické rozdělení členů, které jsou příliš dlouhé. K tomu je nutné
aktivovat možnost rozdělit pruty, které jsou delší než maximální výrobní délka.
Pro zachování kontinuity rozdělených členů jsou k dispozici tři metody:
- spojování prutů svařováním;
- spojení výztuže pomocí mechanických spojek;
- stykování přesahem.
K dispozici jsou další parametry specifické pro jednotlivé metody.


Svařování
Pruty jsou stykovány na definovanou délku a spojeny svařováním.



Mechanické spojky
Pruhy jsou posunuté o definovanou délku mezery a jsou pak mechanicky spojeny pomocí spojek.

Poznámka: Díky možnosti definovat mezeru a ke skutečnosti, že mechanické spojky jsou prezentovány
symbolickým způsobem, modul neomezuje výběr výrobce konektorů použitý v projektu.
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Stykování přesahem
Výztuž je stykována přesahem. Délku přesahu lze definovat pomocí jedné ze tří metod:
 automaticky, podle ustanovení v normě;
 jako násobek průměru děleného prutu;
 jako definovanou jedinečnou hodnotu bez ohledu na pruty.

Je také možné nastavit další možnosti, které zabrání dělení všech členů v jednom místě a k definování přídavných
příčných prutů v zóně přesahu.

Další metoda kopírování pole nosníku
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Rychlejší definice vícepolových nosníků
Na pás karet je přidán nový příkaz Kopírovat geometrii, který usnadňuje různé scénáře pro snadnější definování
vícepolového nosníku.

Pro přidání/kopírování pole jsou nyní k dispozici následující příkazy:


Přidat -> přidá prázdné pole s výchozí geometrií;
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Kopírovat geometrii -> kopíruje aktuální geometrii pole bez zatížení;



Kopírovat-> zkopíruje geometrii pole společně s zatížením.

Grafická definice otvorů v trámech
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Nová, rychlá metoda pro definování otvorů v trámech
Kromě přidání otvorů v poli pomocí dialogového okna je nyní možné je definovat graficky.
K tomuto účelu jsou použity dva nové příkazy z pásu karet: Přidat kruhový otvor a Přidat obdélníkový otvor.

Po vybrání příkazu by měl uživatel postupně zadat dva rohy obdélníkového otvoru nebo středu a poloměr
kruhového otvoru. Hodnoty příslušných vzdáleností (např. poloha prvního bodu od okrajů nosníku) se zobrazuje
v reálném čase a lze ji upravovat přímo z klávesnice. Při úpravách hodnot se přechod z jedné souřadnice na jinou
provádí pomocí klávesy TAB, zatímco přijetí definice daného bodu se provádí pomocí klávesy ENTER. To
umožňuje přesné a rychlé určení polohy bodů.
Graficky přidané otvory jsou k dispozici také v tabulce v okně Otvory. To umožňuje úpravu a nastavení
dodatečných parametrů pro vyztužení otvorů.
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Podélné pruty přes celý nosník
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Možnost vytvoření podélných prutů jako souvislé přes mezilehlé podpěry
Nová verze modulu BIM designers Beam nabízí možnost definovat podélné a proti trhlinové pruty po celém
vícepolovém nosníku.
Nové možnosti lze nalézt na příslušných kartách v dialogovém okně Předpoklady vyztužení:


pro podélné pruty výztuže:



a pro pruty proti trhlinám:

Poznámka: Tyto možnosti jsou povoleny na základě série geometrických ověření, jako jsou:
 přítomnost vícepolových nosníků;
 omezení týkající se geometrie pole (výška, posun, přítomnost prohlubní nebo otvorů, přítomnost
prefabrikovaného průřezu).
Tyto nové možnosti určují, zda mají být podélné pruty definovány jednotlivě (samostatně) pro každé pole nebo
jako průběžné přes více polí.

Horní a dolní pruty definované samostatně pro každé pole

Horní a dolní pruhy se prodloužily přes celý nosník
Poznámka: Aktivace volby pro horní pruty v případě, že je při výpočtu uvažována výztuž 'Sestavy', může vést k
nevygenerování dodatečného zesílení výztuže přes horní podporu. V tomto případě se horní vrstvy montážních
prutů započítávají tak, jak je stanoveno, a zbývající požadovaná výztuž přes horní podpory nebude požadována.
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Nové metody pro definici délky přesahu pro dělené pruty v nosníku
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Lepší kontrola hodnoty délky přesahu pro stykované pruty
V případě spojovacích prutů, které zajišťují kontinuitu podélné výztuže nad mezilehlými podpěrami, může být
délka jejich překrytí plně řízena novými možnostmi dostupnými v dialogu Předpoklady výztuže na kartě
Spojovací pruty.

Volba 'Automatická definice' způsobí, že délka přesahu se určí automaticky podle ustanovení obecného předpisu.
Pokud není zaškrtnuto, jsou k dispozici dvě další metody pro určení délky přesahu:



zadáním násobitele nebo průměru;
přímým zadáním hodnoty délky přesahu.
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Vylepšení ve výpisech – rozšířená tabulka pro průhyby
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Více podrobností o výsledcích průhybu nosníku
Byla rozšířena tabulka ověřování průhybu ve zprávě nosníků, která obsahuje výsledky analýzy průhybu nosníku.
Nyní obsahuje další informace i mezilehlé výsledky uspořádané do dvou samostatných tabulek.

Vylepšení ve výpisech – kompaktní souhrnné tabulky
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Kratší a jasnější souhrnné tabulky
Tabulky sestav se souhrnem výsledků pro každou kapitolu byly revidovány tak, aby byly zobrazeny pouze
výsledky pro rozhodujícíprůřezy pro danou podmínku. Tím se tyto tabulky zkracují a vyjasňují, protože jsou
prezentovány pouze odpovídající výsledky.

48

Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2020
Zlepšení ve výpočtu voděodolnosti nosníků (Francouzský NA EC2)
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Lepší posouzení voděodolnosti pro nosníky
Zavádí se řada vylepšení pro ověřování týkající se hydroizolace v nosnících (je-li vybrána francouzská národní
příloha k Eurokódu 2).

Mezi tato zlepšení patří:
 lepší nakládání s vodními břemeny, jako například zamezení situacím, kdy je jedno pole nezatíženo,
zatímco přilehlé pole je zatíženo;
 zlepšení při generování výztuže, pokud zatížení působí směrem nahoru;
 zlepšení při ověřování napětí.
Kromě toho je přidána nová možnost Auto pro průměr prutu použitého při výpočtu vodotěsnosti. Tato nová volba
je dostupná na kartě Podélná v okně Předpoklady výztuže. Umožňuje porovnat konečný (skutečný) průměr
výztuže při ověřování napětí pro hydroizolaci provedením druhé iterace výpočtů.

Další možnosti pro definování prutů proti trhlinám přes okraje podpory
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Větší kontrola nad umístěním výztuže proti trhlinám v podpěrách.
Pro pruty proti prasklinám v nosnících se přidávají nové doplňkové možnosti týkající se délky přesahů přes
mezilehlé podpěry. Nové možnosti jsou k nalezení na kartě proti trhlinám v okně nastavení výztuže.
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Prodloužit přes mezilehlé podpěry - dává možnost definovat délku přesahu jako násobek průměru
tyče.



Celá podpora - protáhne pruty proti prasklinám přes mezilehlé podpěrné hrany, takže jejich délka
přesahu se stane šířkou podpěry.

Nový parametr pro zvětšení kotevních délek v trámech (EC 8)
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 S ohledem na dodatečnou standardní podmínku pro kotevní délky v seismických podmínkách
Na modulu nosník se do záložky Kotvení v dialogu Předpokady výztuže přidává nová možnost Zvětšení délek
ukotvení pro seismické prvky. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je aktivována volba 'seizmické
dispozice' (k dispozici v dialogu předpoklady výpočtu pro Eurocode).
Pokud je aktivována volba 'Zvětšení kotevních délek pro seismicitu', budou délky kotevních vzpěr zvětšeny o
50%, než jsou stanoveny v EN 1992-1-1, podle ustanovení EN 1998-1.
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Nová záložka v pásech karet
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snadnější hledání příkazů
Chcete-li rozlišit rozsah operací, které jsou k dispozici na pásu karet, byla přidána nová karta Nastavení.
Obsahuje příkazy používané ke konfiguraci projektu a samotného programu.

Nové rychlé příkazy v zobrazení výkresu
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Rychlejší tisk výkresů
K usnadnění přípravy a tisku výkresů byly do seznamu rychlých příkazů viditelných v okně Výkresu přidány nové
příkazy:
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Náhled tisku - otevře dialog pro náhled výkresu připraveného k tisku.



Obnovit výkres - umožňuje regeneraci výkresu po provedení změn, které nezpůsobí automatickou
obnovu (např. po změně názvu prvku).



Tisknout všechny pole – dostupné pouze na modulu nosník, umožňuje přímý tisk výkresů pro všechny
pole vícepolového nosníku.



Tisknout sítě - dostupné pouze pro modul stěna, umožňuje uložit obrázek obsahující způsob řezání a
použití zbytků sítí.

Kromě toho je nyní možné tisknout přímo výkresy bez náhledu tisku pomocí klávesové zkratky <CTRL+P> nebo
příkazu tisknout výkres z kontextové nabídky.
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Aktualizované šablony výkresů
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Zlepšení vzhledu výkresů
Šablony výkresů pro železobetonové prvky byly vylepšeny, aby urychlily tvorbu výkresů a usnadnili tak uživatelům
úpravy šablon.
Kromě toho byly výchozí šablony použité ve výkresech pro francouzskou lokalizaci upraveny podle návrhů
uživatelů. Změny se týkají hlavně stylů kreslení (včetně nových barev a písem) a obsahu rozpisek.

Výkresové styly dostupné pro dvě jednotky
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Rychlý výběr jednotek pro kóty geometrie na výkresech
Na rozdíl od jiných typů hodnot viditelných ve vygenerovaných výkresech, pro které lze nastavit jednotky v
nastavení programu, jsou jednotky pro kóty geometrie prvků závislé na souboru šablony stylů kreslení (DWT).
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Protože výchozí šablona stylu kreslení používá centimetry pro geometrické rozměry, bylo nutné upravit soubor
šablony pomocí CAD softwaru a nastavit milimetry jako jednotku měření.
Aby se zabránilo nutnosti ručního upravování šablon uživateli, byly vytvořeny dvě verze šablon, jedna pro cm a
jedna pro mm. Výběr šablony je k dispozici v dialogovém okně nastavení výkresu pomocí seznamu styl kreslení:

Počet generovaných kombinací zatížení
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snadnější kontrola kombinací
V tabulce "kombinace zatížení" je k dispozici nové pole pro zobrazení počtu generovaných kombinací zatížení.
Lze jej použít k rychlému zhodnocení správnosti definovaných případů zatížení a kombinací.

Vylepšené zobrazení uzavřených prutů
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Vzhled třmenů podle skutečného tvaru
Ve 3D zobrazeních s generovaným vyztužením jsou nyní zavřené pruty (například třmeny) zobrazeny ve své
skutečné poloze, tak jak jsou uzavřeny v různých vrstvách.
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Aktualizace výkazů výztuže podle normy ISO 3766
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Generování tabulky výztuže podle normy ISO
Výkaz výztuže generovaný na výkresy pomocí šablony ISO 3766 byl aktualizován tak, aby odpovídal šabloně
ISO3 3766 tabulky 6.

Zahrnuté změny:
 Nový sloupec "člen" - Pro identifikaci konstrukčního prvku, ve kterém se prut nachází;
 Nový sloupec "koncový hák" - pro zobrazení kódu typu háku, odděleně pro oba konce:
o 0 pro úhel háku 0;
o 1 pro úhel háku 90;
o 2 pro úhel háku mezi 90 a 180;
o 3 pro úhel háku 180;
o -1 pro jakoukoliv jinou hodnotu.
 Nový sloupek "h" - pro délku háku. Pokud jsou obě délky háků stejné, je hodnota "h" rovna hodnotě
počátečního háku, jinak je zobrazeno *.

Souhrnná definice velikosti je k dispozici pro všechny RC moduly
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Lepší kontrola nad parametry betonu pro všechny moduly
Hodnota agregované velikosti, přístupná pro úpravy v dialogu železobeton, je nyní k dispozici pro všechny RC
moduly (dříve byla k dispozici pouze pro modul Beam).
Maximální velikost agregace se použije pro výpočet jasné vzdálenosti mezi jednotlivými rovnoběžnými tyčemi
(nebo vodorovnými vrstvami paralelních tyčí) v souladu s bodem 8.2 (2) EN 1992-1-1.
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Seznam pro snadný výběr dílčích faktorů pro kontrolu seismických ložisek
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Rychlá definice dílčího faktoru pro kontrolu seismického ložiska
Pro usnadnění definice modelu dílčího faktoru (Rd), který se používá pro výpočty seizmických únosností, je do
dialogu EC8 seismických parametrů na základním modulu přidán nový výběr. Obsahuje seznam typů půd podle
EN1998-5.

Vybraná další vylepšení
Advance BIM Designers 2020 obsahuje mnoho menších vylepšení a oprav, které jsou uvedeny níže.

Automatická aktivace neodvodněných výpočtů v případě definice vody
Když je v základním modulu aktivována hladina vody v průběhu definování profilu půdy, automaticky se aktivuje
analýza neodvodněných podmínek.

Redukce konstrukční třídy
V definičním okně krytí výztuže je k dispozici nová funkce pro redukci konstrukční třídy. Konstrukční třída může
být snížena podle tabulky 4.3 N z EN1992-1-1 na základě třídy expozice a odolnosti betonu. Nižší konstrukční
třída umožňuje použití menšího krytí výztuže.
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Vylepšení ve výpisech a výkresech modulu základy
Do zpráv a výkresů modulu Footing byla zahrnuta sada malých vylepšení, včetně (mimo jiné): zakrytí symbolu
průřezu na půdorysném pohledu (pokud není vytvořen příslušný úsek), korekci zobrazení háků pro ohyby, korekci
na sestavách, několik vzorců a aktualizaci vybraných odkazů na kódy.

Korigované hodnoty půdních parametrů v půdních databázích
Hodnoty půdních modulů (Young, Odometrical a Menard) byly revidovány pro výchozí databázi půd a nyní
používají jednotné a správné jednotky. Předchozí hodnoty byly v mnoha případech příliš velké a to vedlo k
přeceňování hodnot.

Další vzorce pro minimální podélnou výztuž v seismických dispozicích
Na podrobné zprávě modulu Nosník byly vzorce týkající se výpočtu minimální výztužné plochy podélné výztuže
rozšířeny o kritérium v důsledku seizmických podmínek (když je aktivováno).

Nové klávesové zkratky pro modul RC Beam
Na modulu Beam jsou přidány dvě nové klávesové zkratky: <Alt+Z>, pro otevření dialogu Předpoklady výztuže
a <Alt + X> pro otevření dialogu Nastavení výkresu.
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Nové možnosti & vylepšení – prostředí Revitu®
S verzí Advance BIM Designers 2020, byly významně zvýšeny možnosti modelování výztuže v aplikaci Autodesk
Revit®. Kromě možností generování výztuže v deskách, popsaných dříve v tomto dokumentu, byla zavedena řada
novinek, včetně generace výztuže ve stěnách, generace výztuže v souvislých základech a nový nástroj pro
stykování prutů.

Kompatibilita s Revitem® 2019 a Revitem® 2020
Advance BIM Designers 2020 je kompatibilní s Autodesk Revit® 2019 a Autodesk Revit® 2020.

Změny na pásu karet
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Snadnější hledání příkazů
Pro snazší nalezení příkazů typických pro různé konfigurace balíčků GRAITEC BIM Designers byly provedeny
změny v distribuci příkazů dostupných na pásech BIM Designers.
Nyní jsou k dispozici tři pásy:

Na pásu GRAITEC Concrete mohou uživatelé najít příkazy pro navrhování armokošů podle mezinárodních
návrhových kódů, které jsou k dispozici v balíčku Rebar Design and Detailing.

Na pásu karet GRAITEC Detailing mohou uživatelé najít příkazy pro vytváření parametrických 3D klecí pro
výztužné pruty, pro automatizaci vytváření rozkreslení výztuže, podrobností ohybu 2D výztuže a tabulek se
schematy ohybu, jak je k dispozici v balíčku Rebar Detailing.

Na pásu GRAITEC Slab mohou uživatelé najít příkazy pro generování výztuže v deskách.
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Rozdělení výztuže
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Automatické stykování prutů, které jsou příliš dlouhé
 Možnost propojení dělených prutů pomocí přesahu, mechanických spojek nebo skrepováním.
 Plná kontrola díkynáhledu v reálném čase a možnost úprav hodnot
 Automatický a ruční režim
Nová funkce Rozdělit výztuž umožňuje rozdělit stávající výztužné pruty s použitím více možných pravidel, včetně
zachování kontinuity rozdělených prutů.
K dispozici jsou dva nové příkazy, které umožňují dva způsoby rozdělení:
•

Rozdělit výztuž - jedná se o automatický režim pro spojování rovných tyčí (s / bez háky) definovaných
jednotlivě nebo v sadě (včetně pravidelného a proměnlivého typu sady délek), respektující sadu pravidel
a různé způsoby připojení.

÷
•

Rozdělit v čarách - toto je manuální režim dostupný ve 2D pohledech, který rozdělí pruty (jednotlivé
nebo ředy) pomocí předem definovaných čar.

Příkazy Rozdělit výztuž otevře konfigurační dialog, který obsahuje nastavení pro volbu metody dělení nebo
metody připojení; náhled je založen na reálné geometrii a nabízí možnost úpravy délek dělených prutů.
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K dispozici jsou tři metody rozdělení prutů:
 Přesný počet dělení - pruty jsou rozděleny do několika segmentů zadaných uživatelem, které mají
stejnou délku;
 Přesná délka dělení - pruty jsou rozděleny na segmenty, které mají stejnou délku jako zadaná hodnota.
Pro tuto metodu jsou pruty vždy přesaženy;
 Maximální délka rozdělení - pruty se dělí s ohledem na maximální (výrobní) délku.
Poslední metoda má dvě další funkce:první funkce zahrnuje výběr směru dělení:
Od začátku do konce
Od konce do začátku
Od konců do středu
Od středu ke konci
Druhou funkcí je výběr metody pro správu proměnné (zbývající) délky:
 Minimální délka – používá se k zamezení vytváření příliš krátkých pruhů. Pokud je zbývající délka
menší než zadaná hodnota, bude prodloužena, zatímco sousední prut bude zkrácen.
 Symetrie - používá se k tomu, aby se zabránilo tvorbě příliš mnoho tyčí s různými délkami,
nastavením stejné délky pro tyče sousedící s tyčí se zbývající délkou.
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Příklady:
o Minimální délka je menší než zadaná minimální hodnota:

o

Minimální délka je větší než zadaná minimální hodnota:

o

dvě poslední části mají stejnou délku:

K dispozici jsou čtyři typy spojení rozdělovaných prutů:
•

Stykované pruty – tyče jsou spojeny přesahem. Délku přesahu lze definovat buď přímo, nebo jako
násobitel průměru prutu.

•

Mechanické spojky – tyče jsou spojeny pomocí mechanických spojek. Podporuje používání spojek
již existujících v projektu i vytváření nových.

•

Jednoduchý styk – pruty jsou rozděleny v linii s volitelnou mezerou mezi nimi.
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•

Krepované pruty – je to metoda podobná Stykovaným prutům, ale jeden z prutů je v zájmu zachování
kolinearity vyhnut. Je vhodná pro definování délky přesahu a pro nastavení parametrů
geometrie.

Krepované pruty definované na nosníku
Pro případy dělení všech prutů v sadě, pokud jeden řádek není žádoucí, existuje možnost definování
prostřídaných prutů, když pruhy v sudých a lichých řádcích jsou posunuty o zadanou hodnotu:

÷
Abyste měli plnou kontrolu nad délkami rozdělených prutů, zobrazí se v okně živý náhled, zatímco všechny
hodnoty lze upravovat pomocí tabulky.
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Volba 'Rozdělit výztuž' poskytuje možnost automatického dělení (k dispozici na 2D a 3D pohledech) nebo pouze
generování dělicích čar (k dispozici na 2D pohledech). Dělicí čáry lze ručně nastavit a použít jako vstupní čáry
pro příkaz rozdělit v čarách.
Příkaz 'Rozdělit v čarách' lze použít na 2D pohledech a je založen na čarách Modelu nebo Detailu.

Použití čar detailu dává další výhody, protože pro takové čáry mohou mít přiřazeny speciální styly, které umožňují
definovat, zda je indikován začátek nebo konec prutů.

Použitím různých kombinací je možné dosáhnout jednoduchého dělení nebo stykování, nebo dokonce krepování,
když jsou dělené liché a liché čáry pruhů různými liniemi.
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Průběžné základy
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Navrhování a detailování konstrukčních základů hostěných stěnami
 Celá škála nastavení pro automatickou generaci výztuže
Verze Advance BIM Designers 2020 zavádí možnost vytvoření výztuže na průběžném základu (konstrukční
základy umístěné na stěnách) v aplikaci Autodesk Revit®. Oba způsoby vytváření jsou k dispozici: výpočet a
vyztužení podle návrhových pravidel s režimem Design & Detailing nebo modelování výztuže pomocí režimu
Detailing.

Pro režim Design & Detailing, podobně jako u patek, je možné definovat sadu požadovaných parametrů včetně
zatížení, půdního profilu, návrhu a nastavení podrobností.
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Nastavení výztuže pokrývá celou škálu parametrů týkajících se podélné nebo příčné výztuže v patní části, stejně
jako startovacích tyčí, nebo v souvislosti s výztuží ve stěně.

K dispozici je široká škála výsledků pro navržené spojité patky, včetně souhrnu ověření, diagramů a podrobných
zpráv o výpočtu.
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Je k dispozici sada nových dialogů, které automaticky generují nové vyztužení v režimu Deatailing nebo upravují
existující výztuž vytvořenou během procesu návrhu. K dispozici je odlišný typ výztuže typický pro spojité patky,
včetně horních a spodních tyčí v patkách a podélných a příčných tyčí v podepřeném prvku (stěně).
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Podobně jako nosníky, sloupy a patky pod sloupy lze výkresy výztuže pro spojité základy generovat automaticky
podle výkresových šablon.

Stěny
Hlavní vlastnosti a vylepšení:
 Návrh a posouzení konstrukčních stěn
 Celá škála nastavení pro automatickou generaci výztuže
Verze Advance BIM Designers 2020 přináší možnost vytvoření výztuže v betonových stěnách v aplikaci Autodesk
Revit®. Oba způsoby vytváření jsou k dispozici: výpočet a výztuž generovaná podle návrhových pravidel pomocí
režimu Design & Detailing, nebo modelování výztuže pomocí režimu Detailing.
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Pro režim Design & Detailing, podobný režimu používanému pro nosníky/sloupy/základy, je možné buď zadat
hodnoty zatížení, nebo použít výsledky získané výpočtem MKP v Advance Design. U druhého případu výsledky
obsahují výsledné síly vypočítané jak na horní, tak na spodní straně stěny, proto je během importu nutné vybrat
požadovaný balíček.

Podporován je také výpočet skupin stěn, jejichž definice může být importována z Advance Design nebo
definována na úrovni Revitu®.

Modul BIM Designers Wall nabízí celou řadu možností pro editaci / vytváření výztuže pomocí dialogových oken,
což zajišťuje významné zrychlení procesu modelování.
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÷

Poznámka: Další podrobnosti týkající se funkcí modulu Wall naleznete v příslušné kapitole v tomto dokumentu.

Vylepšení ve viditelnosti výztuže
Do dialogového okna příkazu 'Viditelnost výztuže' bylo přidáno malé vylepšení odstraněním tlačítek pro výběr
úrovně podrobnosti a přeskupením obsahu. Výběrem libovolné možnosti viditelnosti v dialogovém okně se
automaticky nezmění aktuální úroveň podrobností, s výjimkou výběru typu zobrazení 3D Solid, který použije
úroveň Jemné detaily.
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Vítejte v Advance BIM Designers – Steel Series 2020
GRAITEC je velmi potěšen, že prezentuje nejnovější verzi Advance BIM Designers – Steel Series 2020, která je
součástí sady GRAITEC Advance.
Sada GRAITEC Advance BIM Designers je kolekcí pokročilých aplikací pro automatizaci projektování od
navrhování konstrukcí až po detailní postupy BIM a vytváření technické dokumentace.
Verze 2020 přináší nové funkce a větší flexibilitu, nabízí nové inovační moduly a skutečně zlepšuje pracovní
postupy BIM pro železobetonové a ocelové konstrukce.

Advance BIM Designers 2020 přináší mnoho nových funkcí a vylepšení modulů Steel Connection Designer a
Stairs and Railings.
Verze 2020 zavádí zcela nové GUI jak pro modul Steel Connection tak i pro modul Schodiště a Zábradlí.
Kromě nového vzhledu přijíždí na 2020 verze ocelové série s novým připojením, HSS bracing a nové návrhové
metody pro schody.
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Steel Connections Designer
Steel Connections Designer 2020 přichází s novým GUI, novým spojem a mnoha vylepšeními stávajících spojů.

Novinky
Nové grafické rozhraní
Uživatelské rozhraní je důležitou součástí jakéhokoli softwarového produktu. Pro zvýšení šancí na úspěch při
vytváření uživatelských rozhraní se většina designérů řídí zásadami návrhu rozhraní.
Nové GUI modulu Steel Connections Designer 2020 nabízí:
 Vložit uživatele do ovládání rozhraní vytvořením snadno navigovatelného rozhraní;
 Zpříjemnit uživateli interakci s modulem odstraněním všech prvků, které nepomáhají;
 Snížit kognitivní zatížení dodržováním konvenčních vzorců a snížit počet úkonů potřebných k dokončení
úkolu.

GUI bylo znovu vytvořeno jako klasický navigační ovládací prvek Tree-View, který slouží k seskupení a zobrazení
hierarchického seznamu položek, ale byl vylepšen o několik dalších „magických schopností“:
 Šíření stavů parametru mezi všemi podřízenými položkami nadřazené položky a všemi nadřazenými
položkami stromové rodiny;
71

Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2020
 Samorozbalovací/sbalovací mechanizmus každé rodičovské úrovně, funkce stavu parametru jeho
podřízené položky.

Nové přípoje - HSS zavětrování
Spoj HSS Bracing spojuje výztužné prvky s dutými profily, kruhovými nebo čtvercovými. Počet diagonál ztužidla
se může pohybovat od jedné do tří.

Spoj je navržen podle Eurokódu 3 a provádí se vícenásobná posouzení, jako například:
 Posouzení svarů mezi hlavním členem a klínem;
 Posouzení styčníkového plechu vystavené kombinaci axiálního a ohybového zatížení;
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 Posouzení svařovaných dílců (styčník. plech + sendvičové plechy / praporek);
 Posouzení distačního plechu (v závislosti na konfiguraci spoje – uživatel musí nastavit distanční
plech);
 Lokální posouzení na smyk stěny z HSS;
 Posouzení svarů mezi praporkem/sendvič. plechem a víčkem;
 Posouzení svarů mezi víčkem a diagonálou.
Nový spoj HSS Bracing je také propojen s Advance Design, stejně jako všechny spoje BIM Designers Steel
Connections.
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Nová možnost – Redukované připojení patním plechem
Přípoj Patní plech může mít nyní jinou konfiguraci:Patní plech se šikmými nebo svislými výztuhami.

Počínaje verzí 2020 může být velikost patního plechu menší než velikost sloupu, což umožňuje uživatelům
zachovat kloubové spojení sloupů z velkých profilů.
Používá se například pro profily sloupů větší než 300 mm – je to přijatelný limit pro kloubové připojení.
Šikmé výztuhy přenášejí vertikální zatížení z přírub sloupu na zmenšenou patní desku.

Vylepšení
Nová posouzení pro svařované spoje Kloubový spoj úhelníkem, Spojení příložkami, Připojení 3
diagonál ke styčníkovému plechu
Byla doplněna následující posouzení svařovaných dílů:
 Posouzení svarů mezi prvky a plechy;
 Posouzení styčníkového plechu na kombinaci axiálního a ohybového zatížení
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 Posouzení svařovaných dílců (např.:styčníkový plech + diagonála, příložky + nosník)

 Mez kluzu v tahu a mez kluzu v talku jsou k dispozici také pro přivařované úchyty z úhelníků,
přivařované diagonály ke styčníkovému plechu nebo pro nový spoj HSS Bracing.
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Patní plech - možnost zadání délky kotvy
Počínaje verzí 2020 lze délku kotev pro spoj Patní plech zadávat ručně a může se lišit od standardních hodnot.
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Krycí plech pro připojení MEP
Připojení MEP může být konfigurováno s Krycím plechem a všechna posouzení jsou provedena odpovídajícím
způsobem.

Kloubový spoj úhelníkem - U profil pro hlavní prvek
Hlavní prvek z přípoje úhelníkem lze definovat z profilu U.

Nová posouzení pro přípoje MEP, Hřebenový styčník a Sloup štítové stěny
1. Posouzení výztuh externích šroubů
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Toto posouzení se týká únosnosti výztuh a svarů a zahrnuje:
 výpočet vnější výztuhy
 výpočet svarů mezi výztuhou a EP / pásnicí

2. Posouzení výztuh mezi šrouby vnějších řad
Toto posouzení je posouzením únosnosti (ve srovnání se zatížením v tahu od šroubů), které je omezeno pouze
na řadu šroubů s největším napětím a zahrnuje:
 výpočet vnější výztuhy
 výpočet svarů mezi výztuhou a EP / pásnicí

Vylepšení výkresů
S každou novou verzí jsou výkresy automaticky generované aplikací BIM Designers Steel Connection vylepšeny.
V této verzi jsou zobrazení lépe zarovnána a prostor na papíře je optimalizován.
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Stairs and Railings Designer
Novinky
Nové grafické rozhraní
Pro lepší uživatelský zážitek má Stair Designer pro rok 2020 aktualizované GUI s celou novou organizací a
podrobnými obrázky.
Konzistentní design je intuitivní design, proto bylo rozhraní pro Schodiště kompletně přepracováno, poskytuje
informace konzistentnějším způsobem s reprezentací, která je pro uživatele snadněji srozumitelná.

S důrazem na vizuální a funkční konzistenci se klíčové body stávají použitelností a naučitelností, což vytváří
uživatelsky přívětivé rozhraní, které podporuje prozkoumávání.
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Pokročilý výpočetní algoritmus, obsažený v záložce Ergonomics, umožňující automatické i ruční úpravy,
to vše v rámci rozsahů obsažených v podzáložce Omezení.
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Podzáložka Omezení
Schodiště jsou základní složkou oběhu a únikových systémů většiny budov, průmyslových nebo obytných. Jsou
také místem nehod; z tohoto důvodu je design řízen souborem předpisů, shromážděných v záložce Omezení.
Tyto rozsahy jsou uživatelem definované schodišťové meze, které určují rozměrové meze výšky stupně, šířky
stupně nebo délky kroku, které jsou dodrženy buď u možnosti „Automaticky přizpůsobit“, nebo u ručně
nastavených hodnot.
„Automaticky přizpůsobit“ je metoda výpočtu, která vyhledává optimální sadu parametrů (vzestup, průběh,
počet stupňů) v souladu s přednastavenou prioritou (šířka stupně, výška stupně, délka kroku). Pokud je
vypočítaná hodnota mimo rozsah přijatelných výsledků definovaných na kartě Omezení, zobrazí se upozornění:
hodnota je zbarvena červeně a tooltip vás bude informovat o přijatelném rozsahu.

Poznámka:Automatický výpočet poskytne optimální výsledek podle nastavené priority a omezení
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Jakmile není automatický výpočet zaškrtnutý, je povoleno žonglovat s hodnotami parametrů a přitom stále
zajišťovat celkovou geometrii schodů (celkovou výšku, celkové délky). Upravený parametr se také přizpůsobí na
nejbližší správnou hodnotu, například výšku, která je násobkem výšky stupně, nebo délku, která je násobkem
šířky stupně.

Poznámka: Jakmile možnost "Automaticky přizpůsobit" není zaškrtnuta, parametry schodiště jsou k dispozici pro úpravy

Výsledky posouzení
Mechanismus pro posuzování výsledků označuje hodnoty, které nejsou ve stanovených rozsazích; značky jsou
v červené barvě a podrobné vysvětlivce.
Minimální/maximální povolený krok, výška stupně nebo šířka stupně mají výchozí sadu hodnot, ale mohou být
také definovány uživatelem, pokud jsou současnému projektu uložena jiná omezení. Nové rozsahy budou
zohledněny při informování uživatele, zda parametry schodiště odpovídají těmto limitům.
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Grafická reprezentace získaných výsledků
Nové karty Protractor a Graph nabízejí grafické znázornění získaných výsledků, aby bylo možné rychle ověřit,
zda je schodiště pohodlné nebo ne.
Pohyb lidského těla určuje rozměry a vztahy schodišťových stupňů, které byly regulovány tak, aby byl vertikální
pohyb bezpečný a snadný. Díky strmým schodům je výstup únavnější a nebezpečnější, zatímco mělké schody s
malými úhly jsou pro lidský krok neefektivní.Při zohlednění minimálních a maximálních rozměrů stupňů dávají
obecně pokyny a normy pro schodiště přednost úhlu v rozmezí 30-35°.
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Schéma ukáže, zda je modelované schodiště pohodlné či nikoli, a to porovnáním s obecnými pokyny týkajícími
se minimálních nebo maximálních hodnot výšky stupně, šířky stupně nebo kroku.U optimálního schodiště by se
měla výška a šířka stupně sbíhat do prostoru označeného zeleně.
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Vylepšení
Vylepšený algoritmus pro schodiště se smíšenými tupni se 3 rameny
Byl vylepšen algoritmus pro tříramenné schodiště se smíšenými stupni (pro schodiště ve tvaru U a Z), který
umožňuje souvislou vyrovnávací plochu od prvního do posledního ramene (bez rovných stupňů podél výstupní
čáry).
Stupně jsou tedy rovnoměrně rozloženy podél výstupní čáry, aby se vytvořila posloupnost výpočtů mezi dvěma
po sobě jdoucími rameny nebo souvislým vyvažováním.

Výška podesty - nový parametr
Výška podesty nabízí možnost odečítat a upravovat polohu mezipodesty v sestavě schodiště
Parametr výšky podesty je k dispozici v kartě Ergonomics a nejen jako informace pouze pro čtení, ale i jako
upravitelný.Konečná hodnota bude samozřejmě aproximována v závislosti na výšku a šířku stupňů.
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Poznámka: Výška podesty před úpravou

Poznámka: Výška podesty po úpravě

Poznámka: Poloha podesty před a po úpravě hodnoty výšky
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Nový typ stupňů (stupně z variabilních roštů)
Rošty jsou nyní k dispozici jako typ schodišťového stupně.Z knihovny lze vybrat různé rozsahy typů.

K dispozici jsou i speciální spoje pro stupně z roštů: s podpěrnými destičkou, buď přivařenou, nebo
přišroubovanou k schodnici.

Svařované připojení

Detail – svařované připojení

Šroubované připojení

Detail – šroubované spojení
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Profily pro schodnice: U profily, plocháče
Pro schodnice lze nyní zvolit nové typy profilů. Knihovny byly rozšířeny o U profily a plocháče.

Nové možnosti pro připojení stupňů: podpěry z úhelníků
Podpěru stupně lze nyní modelovat z úhelníku, nejen z plechu.
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Nová připojení stupňů (připojení pro podpěrné úhelníky)
L profil je k dispozici jako typ podpory, pro stupeň standardní nebo z ohýbaného plechu, který má specifické
spojení s stupněm nebo schodnicí:
- spojení podpory se stupněm může být provedeno svarem nebo šroubované;
- Spojení podpory se schodnicí může být provedeno svarem nebo šroubované.

Svařeno-svařeno

Svařované-šroubované

Šroubované-svařované

Šroubované-šroubované
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Zábradlí
Novinky
Správce zvláštních dílů
Správce shromáždí všechna potřebná nastavení, aby uživatelé mohli přidat a upravit výrobce nebo nestandardní
zvláštní díl v databázi, která je specifická pro připojení Zábradlí.Typ zvláštního dílu (komponenty) se odkazuje na
přípoj – po přidání do Správce zvláštních dílů budou zvšláštní díly dostupné uvnitř spoje, v rámci specifické
komponenty.
Následující komponenty lze upravit:
 Skleněné svorky
 Klíčové svorky
 Sloupek s kulovou spojkou
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Skleněné svorky

Typy a velikosti kulových spojek
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Nový výrobce může být doplněn
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