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Látványos és jól működő homlokzatok tervezéséhez két alapvető 
összetevőre van szükség. Az egyik egy tapasztalt tervező és az 
ő kreatív technikai megoldásai. A másik egy erőteljes CAD alkal-
mazás, amely pontosan a tervező elvárásaihoz igazítható és olyan 
korszerű eszközökkel tudja támogatni a technikailag hibamentes 
tervek elkészítésében, amelyekkel pontosan tarthatók a határidők.

Ez az a pont, ahol előkerül AutoCAD alkalmazásunk, az 
ATHENA, a sokoldalú szoftvermegoldás

• fém- és homlokzati szerkezetekhez

• függönyfalakhoz és üzletportálokhoz

• üvegszerkezetekhez

• ipari szerkezetekhez

• könnyűacél szerkezetekhez.

Az ATHENA tervezőprogram a függönyfal és homlokzati megoldások terén piacvezető, és nem 
ok nélkül. Szoftverünk több mint húsz éve fejlődik és használják fémszerkezeteket gyártó cégek, 
tervezőirodák és egyetemek – tíz nyelven és több mint harmincnyolc országban elérhető.

A felhasználók pontos igényeihez igazítva, az ATHENA egy komplett programcsomag, olyan meg-
oldást kínál mindenre, amelyek egyszerüsítik a tervezők napi munkája során felmerülö tervezési 
feladatokat:

• 2D tervezési környezet praktikus automatizmusokkal és könyvtárakkal, homlokzatok, metszetek 
és részletrajzok létrehozásához.

• Sokoldalú 3D tervezési környezet rész elemlisták és részletrajzok létrehozásának képességével 
egyenesen a 3D tervből. 

• Bonyolult számításokat elvégző eszközök szerkezeti elemzésekhez és épületfizikai számításokhoz.

• Lemezszerkesztő program, tervezéshez és fejlesztéshez.

Továbbá az ATHENA független a profilrendszerek gyártóitól, így egyedi igényeket is ki tud szolgálni.



Ideális nemzetközi tervezéshez: az ATHENA a felhasználó minden 
objektumát automatikusan címkézi és képes lefordítani a rajzot mind 
a tíz nyelvre, amelyet jelenleg az ATHENA tartalmaz. 

4. Funkciócsoport: Mérnöki számítások
Mindig a biztonságos oldalon. Az ATHENA 
szerkezetelemző és épületfizikai számítási 
funkciói megfelelő eszközök a pontos szá-
mítások elvégzéséhez, mint például a tömeg-
középpont várható értékei, a hőátbocsátási 
ellenállások és a hangszigetelési értékek. 
Kényelmesen számolhatók a szükséges 
inerciaértékek vagy a maximális alakválto-
zás. Ezen túlmenően elvégezhetők hőhíd- 
számítások is (izotermák számítása). Ezzel 
már a tervezési fázisban kiküszöbölhetők a 
hőhidak. 

Négyféle sokoldalúság!
Az ATHENA négy funkciócsoportot tar-
talmaz, amelyek olyan területeket fednek 
le, amelyek miatt egyébként több külön-
álló programot kéne beszerezni.

1. Funkciócsoport: 2D tervezés
A 2D rajzfunkciók a gyors metszet-, hom-
lokzat-, alaprajz- és részletrajzkészítést 
szolgálják. Számos kisebb eszköz segíti 
a hatékonyság növelését. Például auto-
matizmusok a félkész termékek, memb-
ránok, hőszigetelések, hegesztett varra-
tok, panelek esetében, vagy a nagy szab-
ványos elemeket tartalmazó könyvtárak, 
amelyeknél az elemek ábrája és címkéi 
mellett információk találhatók a engedé-
lyekre és a beépítésre vonatkozóan is. 
Ilyenek továbbá az anyagok, fóliák és 
blokkok kezelését szolgáló eszközök. 

Különösen előnyös, hogy minden ATHENA 
objektum olyan intelligens ARX objektum, 
amely dupla kattintással szerkeszthető 
és címkézhető.

2. Funkciócsoport: 3D tervezés
A 3D tervezés az egyedi, bonyolultabb geometriák 
esetén használatos, mint például döntött sokszög 
alakú homlokzatoknál, piramis alakzatoknál, üvege-
zett tetőknél és egyéb speciális esetekben. Ennek 
elérésére profilok és profilcsoportok kerülnek elhe-
lyezésre a drótvázmodell tengelyei fölé. A kivágandó 
részek automatikusan számíthatók össze. Az alkotó-
elemek (pl. profilok) a vágott elemekkel kerülnek 
kiadásra az elemlistákban és a műhelyrajzokon.

Kitüntetett alapadatok hozhatók létre, amelyek tartal-
mazzák a profilok geometriáját, az anyagok tulajdon-
ságait, a tervezési szabályokat vagy éppen a gyár-
táshoz szükséges további adatokat. Ezekből az 
alapadatokból és a térbeli elemekből kiindulva lehet 
lapos elemeket tervezni, úgymint ablakokat és ajtó-
kat.

A 3D tervezés figyelembe veszi a profilcsoportokat, 
a vágott részeket, az eljárásokat, a fémlemezeket, 
az üvegezést és a vasalatot is. Megjeleníthető, mint 
3D nézet, 2D nézet és bármilyen helyen felvett met-
szet. A kiadott dokumentációk lehetnek elemlisták 
vagy gyártmánytervek.

Opcionálisan egy NC-X generáló is elérhető, amely-
lyel a profilok feldolgozásának NC adatai hozhatók 
létre. LogiKal (Orgadata) és ERPlus (T.A. Project) 
kapcsolat szintén rendelkezésre áll.

3. Funkciócsoport: Lemezszerkesztés
Az ATHENA komplett lemezszerkesztő prog-
ramot tartalmaz, amellyel gyorsabban lehet a 
kapcsolódó részekkel együtt lemezeket ter- 
vezni. A hatékonyabb lemezszerkesztő jól 
áttekinthető párbeszédablakokból áll, ame-
lyekben megadhatók a méretek és az alkal-
mazott eljárások. 3D nézegető segíti a folya-
matos vizuális visszacsatolást és sokoldalú 
export-import lehetőségek állnak rendelke-
zésre.



Csavarozott kapcsolat 
Az ATHENA része az a program is, amely-
lyel csavarozott kapcsolatokat lehet létre-
hozni. A csavarozott kapcsolatokban 
ATHENA elemek (csavarok, anyák, aláté-
tek, lyukak) hozhatók létre és szerkeszt-
hetők. A gyakran használt csavarkapcso-
latok könyvtárakba menthetők. A csava-
rozott kapcsolatok 6 különböző nézetben 
és 3D-ben is beilleszthetők a rajzokba 
vagy a modellbe.

Profilozott lemez
A profilozott lemezgeneráló segítségével gyorsan 
beilleszthetők a különböző gyártók trapéz- és 
hullámlemezei. A lemezparaméterek egy párbe-
szédablakban adhatók meg.

Homlokzati nézetek
Az ATHENA sok parancsot kínál ablakok, ajtók és homlokzati nézetek elké-
szítésére.  Ezek kényelmesen elkészíthetők, később is adhatunk hozzájuk 
profilokat és betéteket. Metszeteket és diagramokat készíthetünk.

2D tervezés
A klasszikus kétdimenziós tervezés a tervezők munkaidejének jelentős részét teszi 
ki – nézetekrajzok, metszetek, részletek megrajzolása, gyártmánytervek készítése. A 
helyzet nem valószínű, hogy rövidtávon megváltozik. A munkafolyamat optimalizálása 
egy speciális szoftvermegoldással nagyobb hatékonysághoz és magasabb minőségű 
végeredményhez vezet. Ez a tervező számára nagy előnyt jelent, mert a továbbiakban 
nem kötik meg a kezét a tervezési eszközök és egy olyan segítséget kap, amely leveszi 
válláról a munka nagy részét.

Az ATHENA az eltelt évek folyamán bizonyította képességeit és a 2D metszetkészítési 
folyamat különösen sokat profitált a program folyamatos fejlesztéséből. 

Számos automatizmus egyszerűsíti a panelek, hőszigetelések, membránok, hegesztések, 
lemezek vagy üvegtáblák metszeteinek rajzolását. Világos, jól áttekinthető párbeszéd-
ablakok tartalmazzák a szükséges információkat és a fogópontok segítségével az ele-  
mek kényelmesen a helyükre illeszthetők a rajzban. Minden mást az ATHENA elvégez.

Hatalmas beépített bővíthető elemtár teszi egyszerűvé az objektumok rajzba illesztését, 
mint például a profilrendszereknél, a szabványos elemekét és csavarokét, vagy csava-
rokét és más összetevőkét. Emellett többféle nemzetközi szabvány is rendelkezésre áll. 

Az ATHENA-val a méretezés is kellemes: az AutoCAD funkciókat kiegészítve, hatékony 
csatlakoztatott méretek, teljesen automatikus objektumméretek, szint és megszakított 
méretek kerültek a programba, amelyek a rajzlapok nézetablakaiban is működnek, és 
emellett asszociatívak, azaz követik a geometriát, ha az esetleg változik.

Minden ATHENA objektum ARX objektum, ezért dupla kattintásra szerkeszthetővé válik. 
Az objektumok címkézése automatikusan követi a méretek változását. Az ATHENA 
erőteljes 2D eszközei növelik a munka hatékonyságát, időt, pénzt takarítanak meg és 
segítik a tervezőt abban, hogy a munkafolyamat lényeges részeire jobban koncentrál-
hasson. 

Szabványos elemek/megmunkált elemek
A szabványos elemek elérhetők a DIN, ISO, EN, GOST 
(orosz), GB/T (kínai) és AISC (USA) szabványok szerint. 
A kiválasztott szabványos vagy megmunkált elemek-
nek párbeszédablakban megjelenő képe egy 
illusztrációt vagy kiválasztási listát használ fel. A 
megjelenítés variálható a címkézés típusával és a 
tengelyvonalak, rejtett- és segédvonalak, lyukak 
középvonalainak megjelenítésével. Fontos: az elemek 
nem „buta” blokkok, hanem intelligens „variánsok”. Ezál-
tal kezelhető például a csavarok nyújtása a szabványnak 
megfelelő méretsorok szerint. Nem szabványos méretek 
szintén megadhatók.
Sok elem áll rendelkezésre és számuk rendszeresen bővül. 
Könnyen megtalálhatók a szokásos kereső és szűrő funk-
ciókkal. A szabványos elemek hat különböző nézetben és 
3D elemként állnak rendelkezésre. A profilok (pl. acélprofi-
lok) egyből 3D modellbe illeszthetők.
Újdonság: további információk érhető el a megmunkált 
elemek estében, úgymint az engedélyezési és beépítési 
adatok.
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Hőszigetelés
Attól függően, hogy hogyan jött létre a hőszigetelés, 
fogópontokkal vagy a nyújtás paranccsal módosítható 
és pontosan beállítható egy szabálytalan területre is. A 
szigetelés mélysége a szegetelőlemezek vastagságá-
tól függetlenül adható meg. A szigetelés megjeleníthető 
kemény és lágy szigetelésként is. A legkülönfélébb formák 
képzelhetők el: egyenes, íves, ék alakú, gyűrűs és lapos, 
de lehet akár több szigetszerű része is. 

Alkotóelemek címkézése
Minden elem intelligens, automatikusan cím-
kézhető és kétnyelvű. A mutatókon lévő fel-
iratok automatikusan változnak, ha az adatott 
elem módosul. A szerkesztés szintén gyerek-
játék.

Fémlemez metszet
Fémlemezek metszeteinél megjeleníthetők az 
anyagok, amelyek lehetnek összetett lemezek 
is, mint pl. az Alucobond. A lemezvégek lehet-
nek egyenesek vagy ívesek. A lemez-meg-
munkálási munkafolyamatokkal a keresztmet-
szetek (a kompozit panelek szintén) anyagtól 
függően alakíthatók ki. A lemezek szintén 
teljesen automatikusan használhatók fel a 3D 
modellekben.

Lezárás
Szilikonos lezárás létrehozásához kat-
tintson két vonalra (vagy vonalláncra), 
hogy létrejöjjön köztük a szilikonos lezá-
rás. Ez utána fogópontok segítségével a 
megfelelő alakúra formálható.

Kitöltő elemek kezelése
Bármilyen kitöltő elem, mint például üveg, fémpanel vagy kő párbeszédablakokon keresztül 
érhető el. A kitöltési tulajdonságok adatbázisba menthetők és utána a 3D modulban bármilyen 
másik rajzban felhasználhatók. Mód van olyan összetett kitöltések elkészítésére is, mint 
például a különböző bevonatú üvegek.
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Betétek 
Bármilyen olyan betét is létrehozható, amely külön-
böző fóliákat tartalmaz, például paneleket. Ezek a 
betétek a határoló objektumokhoz rendelődnek hozzá, 
azaz a függőleges és vízszintes osztóbordákhoz, hogy 
így szabadon lehessen megadni a közéjük kerülő 
kitöltőelemeket.

Összeállítások 
Mostantól eltekintve a 3D rúdelem-összeállításoktól (pl. profilok) és a 
terület objektumoktól (pl. üvegezés vagy panelek) helyi összeállítások, 
pl. csatlakozások és olyan munkafolyamatok, mint a csatlakozó elemek 
vagy az üvegezés rögzítők, hozhatók létre. Ehhez minden szabványos 
ATHENA elem (csavarok, alátétek stb.), lyukak, meghosszabbított lyu-
kak, lemez és egyedi keresztmetszetek is felhasználhatók. Az összeál-
lítások pozícionálhatók a 3D profilokon egyenként vagy egy megadott 
raszter szerint. Az összeállítások elemei a 3D profilok 2D dokumentálá-
sa során (gyártmánytervek) is elhelyezhetők. A szerkezeti elemlistában 
az összeállítások a profil vagy a betét szerint kerülnek besorolásra, 
amely lehetővé teszi ERP rendszerekben való részletes értékelésüket.

3D tervezés
Soha nem volt még ilyen egyszerű a három dimenziós homlok-zattervezés. Nehézségek nélkül létrehozhatók szögben 
döntött sokszög alakú homlokzatok, gúlák, íves beugrók és más bonyolult geometriák.

A kiterjedt 3D modellezés alapjaként tengelymodellt használunk. Ennek során a tengelyvonalakra profilok vagy komplett 
profilcsoportok helyezhetők. Egy egyszerű eszköz révén elvégezhetjük a tengelymodell vizsgálatát arra vonatkozóan, 
hogy melyik a külső és belső oldal. Az ATHENA a tengelymodellben érzékeli a szögeket, mennyiségeket és irányokat. 
Következetes szerkesztéssel és a megfelelő munkafolyamat kialakításával nagyfokú automatizmus érhető el. Például 
egy különböző profilokból álló függönyfal, minden vágásával együtt gyorsan kialakítható.

Csupán néhány lépés szükséges egy teljes tengelymodell profilokkal együtt történő létrehozásához, beleértve a kap-
csolódó elemeket és kiegészítőket, a sarokpontok kialakítását, a betétek megadását, legyen az üveg vagy tömör panel, 
és mindebből gyártmányterv és kimutatás generálását. Arra is lehetőség van, hogy profilcsoportokat és összeállításokat 
társítsunk a csatlakozó elemekhez, fúrt lyukakhoz, más elemekhez vagy folyamatokhoz, amelyeket az ATHENA auto-
matikusan tud átadni a 3D rúdkapcsolatoknak, utána pedig a dokumentáláshoz.

Az ATHENA 3D funkcionalitása a komplex háromdimenziós tervezés és az abból a gyártás felé történő adatszolgáltatás 
irányába fejlődik. A költségbecslő és ERP/PPC rendszerekkel kapcsolatot teremtő kezelőfelületek rendelkezésre állnak. 
Ebben új elem az NC-X vagy SAT-kimenet kimenet lehetősége a gyártás felé.

Összeállítás készítése
A Rúd Összeállítás Kezelő megkönnyíti, hogy számos különálló profilból 
egységes összeállítást készítsünk, mint például egy rúd esetében lezáró 
sávokkal, szigeteléssel és lefedéssel. Egy összeállításon belül az 
alkótóelemek módosíthatók és újra hozzárendelhetők más elemekhez. 
Továbbá az elemek forgathatók, tükrözhetők, és a beillesztési pontok 
áthelyezhetők.

Gyártmánytervek
A profilok ábrái a profilok automatikus vágása után (pl. ferdén vagy egyenesen vágva) állíthatók elő. A 
profilok 2D gyártmánytervei a hosszakkal, szögekkel, feldolgozási munkafolyamattal, elemszámozással 
és a munkafolyamat adataival teljesen beméretezve automatikusan állnak elő.

Megjelenítési módok
Alternatív lehetőségként a profilok egyszerű és részletes módon is megjeleníthetők. Több-
féle részletességi szint áll rendelkezésre. A legegyszerűbb megjelenítés (négyszögek) a 
fájlnagyságot 1/15 részére csökkenti, és ezzel fordítottan arányosan növekszik a rajz szer-
keszthetőségének sebessége is.

Üvegezés
Az üvegezési összeállítás metszete, szigeteléssel és gumile-
zárásokkal az alapmodelltől külön hozható létre. Osztóbordák 
és rudak rendelhetők hozzá ehhez az összeállításhoz a 3D 
modellben, amelyek különösen előnyösek amikor egyforma 
üvegezés mellett különböző osztóbordák és rudak kerülnek 
felhasználásra a homlokzat kialakításában. Emellett különböző 
nagyságú szerelési hézagok adhatók meg.
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Gyártmánytervek
A profilok ábrái a profilok automatikus vágása után (pl. ferdén vagy egyenesen vágva) állíthatók elő. A 
profilok 2D gyártmánytervei a hosszakkal, szögekkel, feldolgozási munkafolyamattal, elemszámozással 
és a munkafolyamat adataival teljesen beméretezve automatikusan állnak elő.

Elemlisták készítése
Elemlisták közvetlenül a 3D-s rajzból készíthetők a szerkezetben előforduló bármelyik elemről. Betét- és rudlisták 
hozhatók létre a nyers és vágott hosszakat is belevéve. Itt is alkalmazásra kerül az egyfomra elemek azonosítása, 
azaz még a komplex 3D részelemek is ugyanazt az azonosítót kapják, ha megegyezőek, és persze a listák számo-
zása növekvő. A kigyűjtések Microsoft Excel formátumban jönnek létre, amik magukban foglalják a profilokat, leme-
zeket, üvegezést és minden hardver elemet, mint például a csatlakozó elemek és a csavarok.

NC-X vagy SAT-exportálás (opcionális)
Ezzel a két opcionális programmal NC-adatok generálhatók ATHENA 3D-profilokhoz NC-X formátumban. Az 
NC-adatok az összes geometriai információ, például a vágási és megmunkálási információk mellett a megrende-
lési és alkatrészadatokat is tartalmazzák, és a gyártáshoz használhatók fel, például egy profilkészítő gépen. 
Emellett az ATHENA 3D profilokból SAT-fájlok is exportálhatók, amelyek egy profilkészítő gépen utófeldolgozó 
használatával szerkeszthetők.

BIM kezelőfelület
Az ATHENA tartalmaz BIM (IFC) kezelőfelületet. Az IFC az 
Industry Found Classes rövidítése és a szerkezettervezésben 
ez a digitális épületmodellek, azaz a BIM (Building Information 
Modeling) modellek szabványos fájlformátuma. A kezelőfelület 
használatával lehetséges az ATHENA 3D homlokzati modellek 
átadása az úgynevezett BIM programok felé, mint például az 
Autodesk Revit, és ezáltal ütközésvizsgálatot végezni a projekt 
többi alkotóelemével. A 3D objektumokkal együtt átküldésre 
kerülnek feladatspecifikus adatok is, mint az elem- és pozíció-
számok.
A Revit objektumok szintén átküldhetők az ATHENA-ba és 
elláthatók profilokkal, betétekkel, lemezekkel stb.. Ezután pedig visszaadhatók.



Lemezszerkesztés
Az ATHENA komplett lemezszerkesztő programot is tartalmaz a lemezek és 
kapcsolataik gyorsabb megtervezhetősége érdekében.

Az első lépés az alapadatok megadása, például lemezvastagság és hajlítási 
sugár, a megtervezendő lemez alapján. Az alapformát egy párbeszéd ablakon 
keresztül, vagy egy szabad ATHENA lemez kontúron keresztül adhatjuk meg. 
Ezután a különböző élek beállításra kerültek és a legegyszerűbb módon kerül-
nek átadásra a csatlakozó vagy ellentétes oldalhoz.

A hajlításokhoz sok különböző típusú csatlakozás áll rendelkezésre. Az elsőd-
leges felülethez csatlakozó hajlítások vághatók és a vágás szöge beállítható.

A dinamikus 3D nézegetőn keresztűl azonnali vizuális visszacsatolást kapunk, 
amely segíti a hibák megelőzését.

A lemeztesten lyukak és kivágások bármikor megadhatók. Erre a célra vannak 
alapformák, mint a kör, a négyszög, de lehetnek szabadon formált kontúrok 
is. Az egyedi kontúrok könyvtárakba menthetők a későbbi felhasználhatóság 
érdekében. A szerkesztő folyamatok lehetnek abszolútak vagy asszociatívak 
és a kivágások több sorban is elhelyezkedhetnek. 

A csatlakozó megmunkálás leírása, amely a gyártás számára fontos, egysze-
rűen beállítható egy párbeszédablakban, mint például a hézag mérete vagy a 
sarkok típusa. A számítás menete a fémszerkezetek tervezésében használt 
tényező táblázatok szerint történik és az eredmények a kívánt formátumban 
menthetők. 

A létrehozott lemez módosított elemként vagy 3D modellként illeszthető be. 
A részegység szintén menthető DXF fájlként vagy kiadható MS-Excel-be. 

A lemezszerkesztő program előnyeit az alábbiakban lehet 
összefoglalni: 
• Mindenféle elsődleges felület, hajtás, 
• Lemezgenerálás a 2D metszetek vagy irányok jóváhagyása 

párbeszédablakban. 
• Folyamatos vizuális ellenőrzési lehetőség zoom funkciókkal, a 

3D nézegetőn keresztűl. 
• Az összeállítások számítása a fémszerkezetek tervezésében 

használt táblázatokkal.
• A létrehozott lemezek könyvtárakba rendezhetők (sorrend, 

részleges sorrend, stb.).
• Az összeállítás automatikusan DXF formátumot hoz létre az 

NC gépek számára.
• Teljesen kompatibilis az ATHENA 3D-vel.
• Nincs szükség kiegészítő lemezszerkesztő szoftverrre, hacsak 

nem extrém módon bonyolult lemezről van szó.

Réteges panelek
A normál lemezektől eltérő, összetett 
paneleket is lehet készíteni. Például 
Alucobond és Reynobond paneleket. 
Különféle típusú csatlakozások szin-
tén rendelkezésre állnak. 



Kiosztás
Az „Array Division” funkcióval bármilyen 
felületet fel lehet osztani egységes 
négyzetekre adott szögben, egy meg-
adott kezdőpontból kiindulva. A gyakor-
latban ez nagyon hasznos funkció. 

Legjellemzőbb alkalmazásmódjai a 
homlokzati kiosztások, profilozott fém-
lemez homlokzatok, dupla padlóleme-
zek, falpanelek és mennyezeti panelek 
felosztása. A kimenetben elhelyezkedé-
si kiosztás, elemlista és alkatrészrajzok 
hozhatók létre.

Lépcsőház
A “Lépcsőház” modul 3D-ben kezeli a lépcsőházak tervezési folyamatát 
és utólagos vizsgálatát. Az értékelés eredményei kiadhatók 2D-ben és 
3D-ben, amely tartalmazza az alaprajzot, rasztervonalakat, lépcsőkarokat 
és lépcsőfokokat. Nincs szükség további lépcsőszerkesztő programra 
lépcsőházak tervezéséhez!

Profillemez-lerakási terv
Ez az eszköz lehetővé teszi a profillemezek 
teljesen automatikus lerakását bármilyen 
kontúron belül, pl. falak vagy tetők kontúrjai 
között, valamint a részletes kiértékelést.
A lerakási irány (vízszintes vagy függőleges) 
meghatározásáról, a profillemez ATHENA-
adatbázisból történő kiválasztásáról és a két 
átlós sarokponttal definiált kontúrról felirato-
zott lemezlerakási terv jön létre. Az eljárás 
során meghatározhatók a túlnyúlások, a 
tűrések és a lemezvastagságok. A lemezle-
rakási tervből egyetlen lépéssel létrehozha-
tó a tétellista, amelyben az azonos elemek 
összegezve vannak. A lemezek az „Objek-
tum térbeliesítése” paranccsal 3D- objektu-
mokká alakíthatók át, például egy BIM- pro-
jektben való felhasználáshoz.



Tömör testek vastagságszá-
mítása
Panel vagy tömör test vastagsá-
gának számítása egy meghatáro-
zott teherállásban. A számítás a 
Bach lemezszámító képlet szerint 
történik.

Tömegközéppont és nyomaték
A parancs kiszámítja a tömegközéppontot, az erő nyomatékát, 
a tengelyek súlypontját, a tehetetlenség sugarát, a kereszt-
metszeti adatokat – például a területet –, a külső kerületet, 
és egy vagy több profil súlyát. A tömegközéppont automati-
kusan megjelölésre és méretezésre kerül. Ez projektspeci-
fikus profilok készítéséhez is ideális.

A szükséges inercia  / alakváltozás
Egy gerenda szükséges inerciáját, maximális alakváltozását és a maximális lendüle-
tét 18 különböző tehereloszlási esetből számolhatjuk belevéve a törési határállapotot 
is. Az eredményeket tartalmazó táblázat mellé beszúrható a teherállást mutató ábra is.

Ucw – Átlagos hőátbocsátási együttható
Ezzel a paranccsal kiszámítható egy ablak vagy 
egy homlokzat átlagos hőátbocsátási együttha-
tója. Az eredményeket tartalmazó táblázat igény 
szerint beilleszthető a rajzba.  

Rw – Becsült hangszigetelési tényező 
Ezzel az eljárással közelítő értéket lehet számolni a 
szerkezet hangszigetelési tényezőjére. Az eredményeket 
tartalmazó táblázat igény szerint beilleszthető a rajzba.

Mérnöki számítások

Statikus terhelés
Ezzel a statikai programmal a rudak terheléses számításai végezhetők 
el nagy szabadságfok mellett kiválasztható feltételekkel. A követelmé-
nyek vagy feltételek meghatározása párbeszédpanelen történik. Az 
eredmények jelentésként adhatók hozzá a rajzhoz. Az alábbi funkciók 
állnak rendelkezésre:

• Tetszés szerinti számú támasz

• Különböző tárolástípusok

• Terhek tetszés szerinti kombinációja (pont- és sávterhelés)

• Különbségtétel a rakományok és az állandó terhelések között

• Biztonsági tényezők figyelembe vétele (akár szabadon is definiálható)

• A megadott értékek ellenőrzése a követelmények és az 
elfogadhatóság alapján

• A feltételek teljesülésének megjelenítése

• Kihasználtsági százalék

• A hajlítófeszültség és a hajlítási erő kiszámítása

•  Jelentés: Számítási ered-
mények táblázatként vagy 
grafikaként (pl. max. elhajlás, 
max. keresztmetszeti feszült-
ség, reakcióerők stb.)



Interfészek

Eleminterfész a LogiKal és az 
ERPlus programokhoz (síkelemek)

Az ATHENA-felhasználóknak háromirá-
nyú interfész áll rendelkezésére, így az 
ATHENA, a LogiKal és az ERPlus valós 
idejű kapcsolatban állnak egymással. Ez 
azért nagyon hasznos, mert mindhárom 
termék az adatok azonos verziójához fér 
hozzá. Egy homlokzati elem módosítása 
a programok egyikében automatikusan 
frissíti azt a másik két programban is, le-
gyen szó akár profilmódosításról, mező-
változtatásról (pl. forgatás/döntés helyett 
forgatás), geometriai módosításokról 
vagy darabszámokról. Ezzel rengeteg 
idő takarítható meg, és kiküszöbölhetők 
a hibalehetőségek.

LogiKal konstrukciós interfész (3D 
modellek)

A LogiKal-profiltörzsadatok segítségével 
az ATHENA programban komplex és in-
telligens 3D modelleket lehet létrehozni. A 
modellek elkészítését követően lehetőség 
van azok LogiKal programban történő 
kiértékelésére.

A 3D modellek opcionálisan az ATHENA 
programban kiegészíthetők (pl. alapszer-
kezet, falkapcsolatok, födémek stb.), majd 
az IFC-interfészen keresztül egy „BIM-
szoftverbe” (pl. Revit vagy Navisworks) 
vihetők át.

ERPlus-interfész
Az ATHENA a következő funkciókkal rendelkező ERPlus-interfészt tartalmaz:
• A standard ATHENA-elemek (pl. szabványelemek) szinkronizálhatók az ERPlus 

programmal, és le is kérdezhetők (pl. raktárkészletben való rendelkezésre állás 
szerint).

• Az ATHENA segítségével létrehozott 3D modellekből az egyes elemek (rudak, 
kitöltések, kis elemek) átadhatók az ERPlus számára.

IFC-interfész (BIM)
A program saját IFC-interfészén keresztül lehetőség van az 
ATHENA 3D modellek (üvegtetők, homlokzatok, elemek stb.) 
BIM-szoftverbe (pl. Revit vagy Navisworks) való átvitelére a 
kívánt megjelenítési minőségben (LOD) és az összes fontos 
információval együtt. Akár a nem grafikai elemek is átadhatók. 
Az ATHENA így ideálisan használható a BIM-folyamat részeként.

Revit-alkalmazás BIM-hez (opcionális)
Az ATHENA és a Revit közötti egyszerűbb és gyorsabb BIM-adatcsere érdekében 
fejlesztettük ki a „Family/DWG Exporter Importer” Revit-alkalmazást. Ez a beépülő 
modul például akkor használható, ha a Revit építészeti tervben az ablakok és 
homlokzati elemek már elérhetők négyszögletes profil típusú helyettesítő objek-
tumként („dummy”). Ezeket típus szerint át lehet adni az ATHENA számára, ahol 
„valódi” intelligens homlokzati elemekre konvertálják őket, amelyeket aztán vissza-
küldenek a Revit programba. Így a csere mindig azonos típusokra történik. A „kon-
vertált” elemek kiértékelése az ATHENA programban történik.
Az alkalmazás a https://apps.autodesk.com webhelyről tölthető le (keresési kifeje-
zés: athena).



• Független a profilrendszertől
• Könnyű megtanulni
• Nagyfokú általános használhatóság
• Mérnöki tervezéshez, vagyis nemcsak rajzokhoz, hanem számításokhoz is (statikai 

vizsgálatok, izotermák stb.), valamint modellezéshez (3D)
• Kitűnő referencialista!
• Piacvezető pozíció az AutoCAD alatt futó fémszerkezettervező alkalmazások piacán
• Az ATHENA nyelvektől független. Nyelvet váltani még tervezés közben is lehetséges. 

A program az alábbi nyelveken érhető el:

CAD-PLAN GmbH 
Hanauer Landstrasse 174 
60314 Frankfurt 
Németország

Tel. +49-69-800-818-0 
Fax +49-69-800-818-18

info@cad-plan.com 
www.cad-plan.com

- Német
- Angol GB
- Francia
- Olasz

- Holland
- Spanyol
- Cseh
- Lengyel

- Orosz
- Kínai

CAD-PLAN értékesítési hálózat világszerte:

Hollandia, Belgium, Luxemburg: CAD-PLAN Benelux

Németország: CAD-PLAN

Csehország, Szlovákia: CAD-PLAN Czechia

Oroszország: CAD-PLAN Russia

Spanyolország, Portugália: MEGA Ingenieras

USA, Kanada: CAD-PLAN 

Törökország: Orgadata Turkey

Kína: CAD-PLAN China

Svájc, Franciaország: ACOSOFT

Közel-Kelet: Orgadata Middle East

Orgadata Middle East India

Litvánia, Lettország: AGA-CAD

Ausztria: Grabmayer & Sommer

Malajzia: IAN Metall Engineering

Olaszország: CAD-PLAN Italia

Bulgária: STUDIO CAD

Románia: Window & Facade Technology

Magyarország: HungaroCAD Informatics

ATHENA – a megoldás függönyfal tervezéshez és homlokzati tervekhez.

Rendszerkövetelmények

AutoCAD Windows alatt

Az aktuális követelmények online 
a következő oldalon találhatók: 
www.cad-plan.com/systemrequirements

Hardver: 
Az ATHENA hardverigénye megegyezik az AutoCAD 
igényével.
AutoCAD, Revit, Navisworks – az Autodesk Inc. bejegyzett védjegyei. 
Windows, Excel – az Microsoft Inc. bejgyzett védjegyei. 
LogiKal – az Orgadata AG bejgyzett védjegye. 
ERPlus – az T.A.Project GmbH. bejgyzett védjegye.

További információ: www.cad-plan.com

Szlovénia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 
Macedónia, Montenegró, Szerbia: DevASI Projektiranje

Dél-Afrika: Orgadata Middle East

Lengyelország: CAD-PLAN Poland


