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Mediální knihovna Lons-le-Saunier – Campenon Bernard
Management
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RYCHLÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCE
A ZATÍŽENÍ
Program obsahuje kompletní knihovny konstrukčních prvků, podpor a zatížení.
Parametry těchto prvků můžete snadno přizpůsobit všem návrhovým situacím:
excentricita, táhla, vzpěry ...
CAD modelář disponuje pokročilými funkcemi pro rychlé a jednoduché modelování
konstrukce. Například, pokud má model definované podlaží, Advance Design vkládá
prvky automaticky do nastavených výškových úrovní. Tímto způsobem můžete
vytvořit stěnu pomocí 2 kliknutí!
Generování klimatických a seizmických zatížení je taky plně automatizované. Koncept
„rodin zatížení“ pak automatizuje tvorbu kombinací.
Jakmile je model dokončen, Advance Design jej zkontroluje. Pokud se v něm nenacházejí
chyby... Váš model je připraven pro výpočet!

VÝPOČET KONSTRUKCE A POSOUZENÍ
PRVKŮ JEDINÝM KLIKNUTÍM

Sekvence výpočtu Advance Design automaticky propojuje generování sítě, statický
výpočet a posouzení materiálu (železobeton / ocel / dřevo). V rámci výpočetních
nástrojů programu Advance Design můžete využít pokročilé funkce:
• Globální a lokální nastavení sítě konečných prvků, nebo použití geometrických
prvků (bod, křivka). Statické a dynamické výpočty, lineární a nelineární analýza,
velké deformace, analýza vzpěru, časová analýza, apod.
• Výpočet požadovaných ploch výztuže a návrh reálné výztuže železobetonových
prvků, interakční diagramy pro libovolný průřez, výpočet šířky trhlin, betonářské
průhyby, atd.
• Posouzení vzpěru, klopení a průhybu ocelových prvků, optimalizace profilů,
posouzení přípojů, atd.
• Posuzování dřevěných prvků podle EC5, včetně optimalizace průřezů, posouzení
požární odolnosti a detailních posudků.

GRAITEC vyvíjí, distribuuje a podporuje
řadu BIM softwarových řešení pro návrh,
projektování a výrobu železobetonových,
ocelových a dřevěných konstrukcí.

KONSTRUKČNÍ BIM ŘEŠENÍ
PRO PROFESIONÁLY VE STAVEBNICTVÍ
Lepší nástroje, rychlejší pracovní postupy, vyšší produktivita...
• 100% zaměření na návrh konstrukcí, projektování a detailování
• Automatická tvorba a aktualizace projektové dokumentace
• MKP výpočty a optimalizace prvků
• Podpora práce více uživatelů a integrovaná správa dokumentů
• Výkonné technologie, snadné ovládání, rychlé nasazení
Advance Design

GRAITEC Advance Design je speciálně navržen pro potřeby statiků a
projektantů, kteří vyžadují profesionální a snadno ovladatelné řešení pro
statickou analýzu a optimalizaci všech svých projektů. Advance Design
obsahuje: přehledný modelář konstrukcí, automatické generátory zatížení,
výkonné výpočetní jádro MKP, komplexní průvodce pro posuzování
železobetonových, ocelových a dřevěných prvků podle Eurokódů a efektivní
zpracování výsledků a generátor dokumentů.

Autodesk Advance Steel®
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POST-PROCESSING VÝSLEDKŮ:
VYHNĚTE SE OPAKUJÍCÍM ÚKOLŮM!
Všechny naše analýzy dokazují, že naprostou většinu Vašeho projekčního času strávíte
zpracováním výsledků, výpočty a tvorbou statické zprávy.
Post-processing všech výsledků (statický výpočet, posouzení materiálů) v jednotném
prostředí programu usnadňuje pochopení chování konstrukce a tvorbu kompletní a
ucelené dokumentace.
Advance Design navíc obsahuje revoluční řešení pro automatizaci! Pomocí technologie
„paměti výsledků“ již nemusíte po novém výpočtu manuálně vytvářet nové
dokumenty... Advance Design se postará o vše za Vás!
Přejete si jednoduše a srozumitelně prezentovat Váš projekt? Rozmístěte několik
kamer kolem modelu a vytvořte video (formát AVI) deformované konstrukce!
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Autodesk Advance Steel® je speciálně navržen pro potřeby projektantů a
konstruktérů ocelových konstrukcí, kteří vyžadují profesionální a snadno
ovladatelný 3D software pro zpracování dokumentace ocelových konstrukcí,
který dokáže automaticky generovat výkresy, výkazy materiálu a NC data.
Advance Steel® dokáže výrazně zvýšit produktivitu a kvalitu výkresů, při
současném snížení rizika chyb.

GRAITEC
dodává vysoce výkonné
CAD a výpočetní software pro oblast
stavebnictví, který je používán více
než 40 000 inženýry a projektanty na
celém světě a který pomáhal při realizaci
mnoha mimořádných projektů. Kompletní
řešení společnosti GRAITEC přispívá k
řešení zásadních výzev v oblasti AEC,
od zvyšování produktivity při návrhu a
tvorbě dokumentace, až po redukování
chyb při výrobě a výstavbě.
GRAITEC dokázal za posledních 25 let
přesáhnout zažité standardy a kvalitativní
požadavky v odvětví permanentním
úsilím poskytovat nejlepší podporu
uživatelům. S ústředím ve Francii, GRAITEC
působí
celosvětově
prostřednictvím
13 společností v oblastech Evropy,
Severní Ameriky, Asie a Pacifiku a
úzce spolupracuje s celosvětovou sítí
autorizovaných prodejců.
GRAITEC je jedinečným specialistou na
konstrukční BIM software pro oblast
stavebnictví, dodávající nejlepší řešení
pro návrh, projekci a výstavbu konstrukcí.
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Statické výpočty konstrukcí
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Mezinárodní normy

Autodesk Advance Concrete®

Autodesk Advance Concrete® je speciálně navržen pro potřeby projektantů
a konstruktérů železobetonových konstrukcí, kteří vyžadují profesionální
a snadno ovladatelný 3D software, který dokáže automaticky generovat
výkresy, výkazy materiálu a NC data. Advance Concrete® dokáže výrazně
zvýšit produktivitu a kvalitu výkresů, při současném snížení rizika chyb.

Softwarová řada, která optimalizuje návrh konstrukcí a zpracování
dokumentace!
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GRAITEC s.r.o.
Jeremenkova 90a
140 00 Praha 4
Česká Republika
Telefon: +420 244 016 050
Email: graitec@graitec.cz

BIM SOFTWARE PRO STATICKÉ VÝPOČTY MKP
A NÁVRH KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

Železobeton/Ocel/Dřevo

TECHNOLOGIE BIM

Advance Design je součástí řešení GRAITEC Advance BIM. Vytvořený prostorový
model můžete obousměrně propojit s těmito CAD aplikacemi: Advance Steel,
Advance Concrete a Autodesk Revit®.
Advance Design umožňuje taky import a export prostorového modelu pomocí
standardních formátů, jako IFC, CIS/2, SDNF, PSS, čím je umožněná datová
výměna v rámci BIM rozhraní.

GRAITEC je ADN (Autodesk Developer Network)

Authorized ISV
Authorised
Developer
Partner

GRAITEC est ISV (Independent Software Vendor)

Minimální doporučená konﬁgurace:

Prosím navštivte http://www.graitec.com/en/advance_installation.asp
Heliport - Stahlbau Ziemann GmbH
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Authorized Developer

Nezávazný dokument - Dostupnost zmíněných funkcí je závislá od verze komerčního paketu - © Září 2013 Graitec, SA
Advance je ochranná známka společnosti GRAITEC. Logo Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky společnosti Autodesk Inc. - Produkty označené tímto logem nemusí být produkty společnost
Autodesk a proto společnost Autodesk za ně neručí. Všechny další ochranné známky patří jejich vlastníkům.
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Generátor dokumentů

Zobrazení výsledků

Uniformní nebo progresivní síť

Souhrnné nebo detailní zprávy
výpočtu MKP a posouzení

Všechny dostupné výsledky lze rychle
vykreslit pomocí kontextové palety nástrojů

Automatická aktualizace

Otáčení modelem v prostoru s vykreslenými
výsledky

Generátor sítě Rastr nebo Delaunay
Statické / Dynamické / Nelineární výpočty

Šablony Microsoft Word®

Sloup vtvořte 1 kliknutím,
stěnu 2 kliknutími.

Realistické zobrazení

Technologie paměti
výsledků
Ukládejte postprocessingové grafické
pohledy a aktualizujte je
automaticky po změnách
modelu

Statické zprávy

Advance Design umožňuje provádět posuzování železobetonových,
ocelových a dřevěných konstrukcí v jednotném prostředí aplikace a vytvářet
odpovídající dokumenty.

Advance Design nabízí inteligentní a výkonný generátor dokumentů. Jejich
obsah se vždy vztahuje k modelu a lze jej efektivně filtrovat na základě různých
kritérií.

Advance Design nabízí špičkové nástroje, díky kterým lze výrazně snížit čas
potřebný k vytvoření modelů složitých projektů: k práci lze využít návrhové
šablony, které lze ukládat do knihoven a efektivně podle nich optimalizovat
konstrukci...

Statickou zprávu můžete vytvořit přesně podle Vašich požadavků a zahrnout
v ní:
•
Předpoklady a nastavení výpočtu
•
Detailní popis konstrukce a zatížení
•
Schémata konstrukce s popisem prvků
•
Výsledky v grafické formě nebo v tabulkách
•
Detailní posudky prvků

S programem Advance Design získáváte špičkový nástroj pro návrh a
optimalizaci všech Vašich projektů!

Jet Set Club – Pro Vedra SRL

Při násobném výběru více objektů se
zobrazí jejich sdílené vlastnosti, které
lze upravit najednou

Komerční, kancelářský a obytný komplex
-Pavial SRL

Pomocí technologie paměti výsledků lze uložené pohledy vkládat do
generovaných statických zpráv, kterých kompletní obsah a nastavení lze taky
uložit. Po každém novém výpočtu Advance Design znovu vytvoří všechny
uložené pohledy a přepíše statickou zprávu se zohledněním specifikovaných
nastavení.

Posuzování - železobeton/ocel/dřevo

Software dokáže automatizovat mnoho složitých výpočtů: posouzení na
protlačení, posouzení požární odolnosti železobetonových, ocelových a
dřevěných prvků, mezipodlažní posun při seizmickém zatížení...

Konstrukční prvky lze zobrazit
liniovými obrysy nebo realisticky,
bez ohledu na složitost modelu

Dynamické okno vlastností

Po uložení grafického pohledu ukládá Advance Design nejen aktuální
zobrazení, ale také veškeré související nastavení: úhel a přiblížení pohledu, filtr
zobrazených prvků, styl znázornění, typ výsledků a vybranou kombinaci nebo
obálku ...

Kancelářská budova - ALSTOM transport - RBS Structures

Vytvořte video (formát AVI)
s výsledky pomocí kamer
umístěných kolem modelu

Vytvářejte model ve 3D
zadáváním ve 2D pomocí
konceptu podlaží.

Advance Design obsahuje aktuální verze Eurokódů se zapracovanými českými
národními přílohami. Jedná se především o EC1 pro zatížení a kombinace, EC2
pro posuzování železobetonových konstrukcí, EC3 pro posuzování ocelových
konstrukcí a přípojů, EC5 pro posuzování dřevěných konstrukcí, EC8 pro
zatížení seizmicitou ...

Stadion Jeana Bouina - CTE Strasbourg

Nástroje pro animace

Koncept podlaží

Technologie paměti výsledků

Kromě Eurokódů včetně národních příloh mnoha dalších krajin (např. Francie,
Německo, Velká Británie, ...) disponuje Advance Design taky návrhovými
normami USA a Kanady pro posuzování železobetonových a ocelových
konstrukcí.

Advance Design byl navržen s ohledem na potřeby statiků a projektantů, kteří
vyžadují špičkové řešení pro statickou analýzu a posuzování železobetonových,
ocelových nebo dřevěných konstrukcí podle aktuálních verzí Eurokódů nebo
amerických norem.
Advance Design obsahuje nástroje umožňující snadné modelování, výkonné
výpočetní jádro konečných prvků, přehledné průvodce návrhem, automatické
zpracování výsledků a detailní statické zprávy. Postupte na novou úroveň výpočtů
s programem Advance Design!

Síť KP / Výpočty

Eurokód a mezinárodní normy

Automatická integrace externích souborů a použití šablon aplikace Microsoft
Word® Vám umožňuje definovat vlastní vzhled generovaných dokumentů.
Pomocí technologie „paměti výsledků“ lze pak celý obsah aktualizovat.
S pomocí programu Advance Design můžete vytvářet přehledné dokumenty v
průběhu minut!

Dynamická manipulace s modelem
Pomocí tohoto jednoduchého panelu
nástrojů model posouvejte, přibližujte
nebo otáčejte

Nastavitelné uživatelské rozhraní
Kontextová nabídka
Spouštějte odpovídající příkazy
(kopírování, posun, změna lokálních
os ...) z místní nabídky vybraného
objektu

Nastavte si uživatelské rozhraní změnou
obsahu a pozice nabídek, ikon, panelů
nástrojů

PROJEKTY NA TITULNÍ STRÁNCE
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© gui yong nian - Fotolia.com
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Malabata Hills - SGI Ingénierie
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Le phare - KEOPS Ingénierie
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Továrna a sila na koncentrované krmivo - ALFACON SRL

Jet Set Club – Pro Vedra SRL
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