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Advance BIM Designers - moduly železobeton 

Update 1 pro Advance BIM Designers 2020 zahrnuje následující nové volby, vylepšení a opravy pro 
moduly železobeton: 

Zobrazení popisu výztuže v pohledech  

Ve všech pohledech obsahujících generovanou výztuž je nyní zobrazen popis výztuže: 

 
Generovanou ýztuž tak lze snadno identifikovat a vybrané výztuži jednoduše získat základní informace. 
Dochází tedy k výraznému urychlení práce, jelikož není nutné pro získání informací o výztuži generovat 
kompletní výkres, zejména pak při opakovaných výpočtech. 

V případě potřeby lze označení výztuže snadno zapnout/vypnout: 

 

Dále byla doplněna nová nastavení popisu výztuže a kótovacích čar (pomocí dialogového okna nastavení 
zobrazení kót), mezi něž patří možnost zvolit jednu ze tří úrovní podrobností popisu: 

 
 

 Krátký – pouze číslo položky     

 Střední – číslo položky, počet a průměr   

 Plné - číslo položky, počet, průměr a délka   
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Tipy pro vyztužení 

Dalším vylepšením, které umožňuje rychlou kontrolu generované výztuže, je nápověda, která se zobrazí 
při umístění kurzoru nad výztuž: 

 

Obsahuje základní informace o zvýrazněných čpoložkách včetně popisu jejich typu či použití. Další 
výhodou je automatické zvýraznění těchto položek, které usnadňuje rozpoznání jejich polohy a tvaru ve 
3D zobrazeních. 

Změna výchozího rozvržení pohledů 

Výchozí rozvržení pohledů bylo změněno tak, že 2D pohled na prvek je umístěn na levé straně, nad 
tabulkou a souhrnem výsledků. 

Je to zvláště výhodné pro analýzu nosníků, zejména pro nosníky o více polích, jelikož usnadňuje kontrolu 
tabulky výsledků a 2D pohledu současně. 
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Uložení pozice pohledů 

Uživatelé mohou pracovat s vlastní předvolbou rozložení pohledů,veškeré změny nastavení rozložení 
pohledů se automaticky ukládají. Při novém spuštění programu je zachováno předešlé nastavení 
rozložení pohledů. 

 

 

ŽB modul Stěna - export z Arche Ossature 

Počínaje aktualizací BIM Designérs 2020.1 je možné exportovat stěny a smykové stěny mezi Arche 
Ossatury 2020 a BIM Designery ŽB modul Stěna. 
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ŽB modul Patka - možnost úpravy 2D zobrazení 

Počínaje touto verzí ŽB modulu Patka, je možné zvolit směr zobrazení pohledu. Výběr se provede pomocí 
seznamu v dolní částipohledu,je ožné zvolit příčná nebo podélná pohled. 

       

  

 

ŽB modul Trám – symbol výškové úrovně na výkresech 

Ve výkresu trámů je nyní přidána možnost volby zobrazení symbolů a hodnot výškových úrovní v 
pohledech. Hodnota je nastavena podle dat z nastavení projektu. 

 

Kromě toho je v okně Nastavení výkresu nově k dispozici volba pro zobrazení symblu výškové úrovně.  
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BD v REVITu - nový dialog mapování 

Velkou výhodou REVITu je možnost tvorby modelu za využití vlastních nebo modifikovaných rodin. 
Pro správné rozpoznání geometrie těchto konstrukčních prvků v BIM Designers je však nutné přiřadit 
nebo mapovat některé geometrické parametry těchto rodin na odpovídající parametry v BIM Designers. 
Toto je zvláště důležité, pokud jsou použity uživatelské názvy parametrů, kde není možné použít 
automatické mapování. 

U verze 2020.1 byl mechanismus a dialog pro mapování zcela změněn, takže proces je nyní velmi 
jednoduchý a spolehlivý. 

Okno mapování je rozděleno na 3 svislé části: 
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 Na levé straně je zobrazen seznam mapovaných rodin. Ve výchozím nastavení obsahuje 

skupiny podporovaných kategorií, které jsou již použity v aktuálním projektu. Po zrušení 

zaškrtnutí políčka Zobrazit pouze použité rodiny je možné zobrazit úplný seznam všech rodin, 

které mají mapování. 

Po výběru rodiny ze seznamu je možné přejít na další část. 

 Obsah prostřední části závisí na kategorii zvolené rodiny - je odlišný pro trámy, sloupy, nebo 

základy.V horní části je výběr typů tvarů podporovaných BIM Designers pro aktuální kategorii. 

 
Výběrem typu se změní seznam dostupných parametrů v pravé části. 

 

Ve spodní části je grafický náhledupravených parametrů a dvě tlačítka - jedno pro obnovení 

původního/výchozího mapování pro danou rodinu, zatímco druhá je použita k vymazání veškerého 

existujícího mapování. 

 
 V seznamu na pravé straně jsou zobrazena aktuální mapování všech  požadovaných 

geometrických parametrů pro vybraný typ tvaru. V prvním sloupci jsou uvedeny požadované 

parametry, ve druhém sloupci jsou přiřazeny názvy parametrů REVITu pro každý z nich.V 

případě chybějících mapování bude zobrazen text Není mapováno!.  

 

Tlačítko Map slouží k výběru požadovaného parametru ze seznamu parametrů dostupných v aktuální 

rodině REVITu. 
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Po nastavení si BIM Deigners pamatuje mapování pro další projekty.  

Je nutné připomenout, že veškeré další požadované parametry jiné než geometrické (např. krytí výztuže 
nebo materiál) jsou mapovány automaticky. 

BD v REVITu – nové spárování rodin obdélníkových sloupů se stejnými rozměry 

Tam, kde jsou čtvercové ŽB sloupy modelovány v REVITu pomocí rodiny obdélníkových sloupů se dvěma 
stejnými rozměry , byly doposud tyto sloupy mapovány v BIM Designers  jako obdélníkové sloupy se 
dvěma stejnými rozměry.Počínaje verzí 2020.1 jsou tyto sloumapovány jako sloupy čtvercového 
průřezu.To umožňuje pro tyto sloupy přístup k nastavením výztuže, které jsou specifické pro čtvercové 
sloupy. 
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Opravy 

Kromě výše uvedených vylepšení a nových voleb obsahuje Update 1 pro Advance BIM Designers 2020 

opravu řady drobných chyb, jejichž stručný popis naleznete níže: 

 vylepšení a opravy textů a překladů, zejména ve zprávách; 

 vylepšení týkající se zobrazení při vyšších rozlišeních (2K a 4K); 

 vylepšení ve výchozím nastavení (šablonách), zejména pro Francii; 

 zlepšení zobrazení kót v pohledech; 

 zlepšení vnávrhu výztuže, zejména u stěn; 

 vylepšení generace výztuží ve stěnách pro různá specifická nastavení; 

 vylepšení, která zabrání pádu programu při určitýpostupech; 

 vylepšení návrhu výztuže, zejména u stěn. 
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Advance BIM Designers - Ocelové přípoje 

Update 1 Advance BIM Designers 2020 obsahuje následující vylepšení a opravy modulu Ocelové 
přípoje: 

Nová možnost pro sloupy - ohybově tuhý přípoj s čelní deskou nosníku 

U přípoje s čelní deskou nosníku je nyní možné definovat sloupy bez horních ztužení nebočelních desek 
sloupů. 

 
 

Sada malých vylepšení uživatelského rozhraní 

Z mnoha změn lze vypíchnout: 

 filtrování dostupnosti parametrů pro otvory v závislosti na typu otvorů 

 nové vysvětlující tipy pro vybrané volby 

 aktualizované popisy definice rozmístění šroubů 

Nový typ zkosení pro styčníkové plechy 

V případě jedné diagonály je možné definovat spodní hranu styčníkového plechu rovnoběžně s 
diagonálou. 
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Zdokonalení výpočtů kotev u kotevní desky 

Řada vylepšení ve výpočtech přípoje s kotevmí deskou bez smykové zarážky s kotvou. 

 

Vylepšení pro přípoje ztužidel ze čtvercových trubek 

Novou konfiguraci zavětrování ze čtvercových trubek lze získat definováním svarů mezi styčníkovou 
deskou a příložkami. 

 

U ztužidel ze čtevrcových trubek byla rovněž odstraněna chyba, která způsobovala neočekávaný pád 
programu. Kromě toho byla učiněna řada zlepšení, jejichž výsledkem je zkvalitnění výkresových výstupů. 
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Advance BIM Connect 

Spolu s Update 1 pro Advance BIM Designers 2020 byla vydána aktualizace programu Advance BIM 
Connect 2020 (který je součástí PowerPack pro Revit 2020.1). Zahrnuje následující vylepšení a opravy: 

Export modelu REVITu do Advance Design bez definovaných zatěžovacích stavů 

Export modelu z aplikace Revit do Advance Design pomocí přímého propojení je nyní možný rovněž v 
případě, že zdrojový Revit model neobsahuje žádné zátěžovací stavy a kombinace zatížení načtení nebo 
pokud jsou zatěžovací stavy smazány. 

Opravená synchronizace ocelových L profilů z Advance Design do REVITu 

Synchronizace ocelových L profilů L, které se dříve při exportu z Advance Design do REVITu převáděli na 
ŽB průřezy, je nyní opravena a funguje korektně. 

Import teoretické plochy výztuže desky do REVITu pomocí synchronizace 

Při  synchronizaci modelu s výsledky mezi Advance Design a Revitem jsou nyní pro desky k dispozici 
hodnoty teoretické výztuže. To umožňuje několikanásobnou synchronizaci modelu s výsledky teoretického 
vyztužení, které lze poté použít ke generování výztuže v Revitu pomocí modulu BIM Designers. 

 


