
Aplikace AutoCAD pro kovové a fasádní konstrukce
ATHENA



K projektování náročných fasád není potřeba vlastně mnoho: 
Schopný konstruktér s praxí a s citem pro technicky důmyslná 
řešení a výkonná CAD aplikace, která je přesně přizpůsobena 
požadavkům konstruktéra a která jej podpoří při profesionálním, 
rychlém a bezchybném projektování a převezme za něj velké 
množství práce.

Zde nasadíme naši AutoCAD aplikaci ATHENA, kompletní 
softwarové řešení pro projektování

• kovových konstrukcí

• fasádních konstrukcí

• skleněných konstrukcí

• průmyslových konstrukcí

• lehkých ocelových konstrukcí

ATHENA je přední konstrukční software pro kovové a fasádní konstrukce - a ne bez důvodu. Již 
více než 25 let je náš software pečlivě zdokonalován a používán ve zpracovatelských firmách, v 
projekčních kancelářích a na odborných školách - v 10 jazycích a ve více jak 70 zemích.

Co nejpřesněji na požadavky našich uživatelů je přizpůsobena ATHENA - kompletní sada programů, 
která nabízí téměř vše, co usnadňuje projektantu plnění jeho každodenních konstrukčních činností:

• 2D výkresové prostředí s praktickými rutinami a knihovnami k vytvoření pohledů, řezů a 
výrobních výkresů

• Všestranná možnost využití konstrukční oblasti 3D, ve které je možné u každé 3D-Konstrukce 
automatické generování kusovníků a výrobních výkresů 

• Výkonné výpočtové pomůcky pro statiku a stavební fyziku

• Program pro opracování a rozvinutí plechů

Kromě toho je ATHENA nezávislá na systému profilů a může být přizpůsobena individuálním po-
třebám.

Ideální pro mezinárodní projektování: ATHENA popisuje všechny 
vlastní objekty zcela automaticky a je schopna, pouze stisknutím 
tlačítka, přeložit popis výkresu do kteréhokoliv z 10 jazyků, které 
momentálně ATHENA obsahuje.

Funkční skupina 4: Inženýring
Vždy na straně bezpečnosti: Funkce statických 
a stavebně fyzikálních výpočtů v programu 
ATHENA jsou technicky osvědčené nástroje pro 
předdimenzování ve fázi projektování. Pomocí 
nich lze stanovit např. určení těžiště, momentu 
setrvačnosti – resp. průřezového modulu, prů-
hybu, tepelného odporu nebo neprůzvučnosti, 
nebo je zde možné provést tepelně vlhkostní 
analýzu (výpočet průběhu izoterm). Takto mohou 
být již ve fázi projektování eliminovány tepelné 
mosty.

Funkční skupina 3: Zpracování plechu
S programem pro opracování plechů je nyní 
možné plechy jednodušeji navrhovat a automa-
ticky rozvinout. Náš přínos k růstu produktivity u 
konstrukcí z plechu: Přehledné dialogové okno 
pro zadání základních údajů o plechu a  zpra-
cování, 3D- prohlížeč pro stálou vizuální kontro-
lu, bohatá možnost importu a exportu výkreso-
vých dat. 

Funkční skupina 2: 3D-Konstrukce
3D-Konstrukce slouží k volnému projektování 
komplikovaných geometrických tvarů, jako 
např. šikmých polygonních fasád, pyramid, 
prosklených střech, arkýřů, atd. Do těchto tvarů 
jsou profily nebo soubory profilů vkládány osově, 
na základě drátového modelu. Přířezy mohou 
být přepočítány automaticky a prvky (např. 
profily) jsou s řezy vydány jako kusovník nebo 
ve formě výkresu.
Mohou zde být vložena vlastní data, která obsa-
hují geometrie profilů, vlastnosti materiálů, 
konstrukční pravidla nebo doporučení z výroby. 
Na základě těchto dat je možné, kromě prosto-
rových elementů, konstruovat ve 3D také plošné 
elementy jako jsou okna a dveře. 
3D-konstrukce zahrnují profilové skupiny, přířezy, 
opracování, plechy, zasklení a spojovací materiál. 
Tyto konstrukce mohou být vykresleny jako 
3D-pohledy, nebo 2D-pohledy s libovolnými 
řezy. Volitelně je k dispozici generátor NC-X, 
jehož pomocí mohou být generována NC data 
pro obráběcí centra profilů. 
Jsou rovněž k dispozici rozhraní ke LogiKal 
(Orgadata) a ERPlus (T.A.Project).

Funkční skupina 1: 2D-Konstrukce
2D-výkresové funkce jsou nastaveny na 
rychlé vypracování výkresů s řezy a s po-
hledy, půdorysů a výrobních výkresů. 
Produktivitu zvláště podporuje mnoho po-
můcek, jako např. rutiny základních profilů, 
folií, tepelných izolací, svarů nebo panelů a 
velmi rozsáhlá knihovna normových prvků, 
které kromě znázornění a popisu prvků 
poskytují také informace o schválení, resp. 
montážní pokyny. Nebo nástroje pro správu 
materiálů, hladin a bloků. 
Mimořádná výhoda: Všechny objekty ATHENA 
jsou inteligentní ARX objekty a mohou být 
popisovány a editovány dvojklikem!

4-násobně mnohostranný!
ATHENA obsahuje čtyři funkční skupiny, 
které pokrývají takový rozsah výkonů, pro 
který je jinak často nutné pořízení čtyř růz-
ných programů.



Náhledy fasád
ATHENA nabízí několik příkazů k vytvoření oken, dveří a náhledů fasád. 
Ty mohou být pohodlně vytvořeny a následně obloženy profily a výplněmi. 
Je možné generování řezů a rovněž výňatky.

Tepelná izolace
Nezávisle na tom, jak byla izolace vytvořena, lze ji 
uchopením nebo protažením změnit a vytvořit z ní 
nepravidelnou plochu. Tloušťku izolace lze stanovit 
nezávisle na tloušťce izolačních desek. Tepelné izola-
ce mohou být vykresleny jako měkké nebo tuhé v 
různých tvarech: rovné, oblouky, klíny, kruhy včetně 
různých prostupů. 

Šroubové spoje
Rutina pro rychlou tvorbu a změnu šrou-
bových spojů vytvořených z více ATHENA 
prvků (např. šroub, podložka, matice, ot-
vor). Nejčastěji používané šroubové spoje 
lze uložit do knihoven a jsou tak rychle 
opět použitelné. Šroubová spojení mohou 
být nyní vložena do výkresu v 6-ti různých 
pohledech nebo jako 3D objekt.

Normované prvky / prvky výrobců
Normované prvky jsou uvedeny v normách DIN, ISO, 
EN, GOST (rusky), GB/T (čínsky) a AISC (USA). Výběr 
normovaných prvků, resp. prvků výrobců se provádí v 
dialogovém okně pomocí vyobrazení nebo ze seznamů. 
Zobrazení lze změnit pomocí typu popisu a zob-
razení osových čar, neviditelných čar, čar závitů a 
osy vrtání. Důležité: Prvky nejsou „prosté“ bloky, 
ale inteligentní „varianty“. To umožňuje např. protahování 
šroubu do normovaných délek. Jsou rovněž možné i 
nenormované délky.
Počet prvků je obrovský, pravidelně přibývají další. Ma-
nipulace s nimi je díky komfortním vyhledávacím a filtro-
vacím funkcím snadná. Normované prvky jsou dostupné 
v šesti různých náhledech a jako 3D prvky. Profily (např. 
ocelové profily) lze převzít ihned do 3D modelů.
Nyní nově: Pro prvky výrobců jsou nyní dostupné další 
informace jako např. schválení, montážní pokyny atd.

Profilovaný plech
Generátor profilovaných plechů umožňuje rych-
lé vložení trapézových nebo vlnitých plechů od 
různých výrobců. Parametry plechu jsou nasta-
veny v dialogovém okně.

2D-konstrukce
V běžném pracovním dni konstruktéra převažují řešení klasických dvojrozměrných 
konstrukcí - vykreslování pohledů, provedení řezů, vytvoření detailů, vyhotovení vý-
robních podkladů. Předběžně se na tom také nebude nic tak rychle měnit. Kdo zde 
optimalizuje pracovní postup pomocí speciálního softwarového řešení, zvýší nejen 
produktivitu, ale i kvalitu výsledku. Software si konstruktér velmi oblíbí, neboť není 
bržděn nedostatky svého pracovního prostředku, nýbrž má na své straně výkonného 
pomocníka, který mu ubere velké množství práce.
Důkazem praktické použitelnosti programu ATHENA v praxi je jeho mnohaleté použí-
vání a 2D- oblast profituje zvláště z pečlivé údržby a dalšího zdokonalování.
Početné rutiny usnadní kreslení, např. panelů, izolací, fólií, svarů, řezů plechy nebo 
skly. Přehledná dialogová okna se dotazují na důležité informace a s pomůckami pro 
umístění se objekt pohodlně osadí na svoje místo ve výkresu. ATHENA zařídí zbytek.
Mnoho knihoven, většinou již dobře naplněných a neustále se rozšiřujících, poskytuje 
potěšení při vkládání objektů do výkresu: např. systémy profilů, normové prvky nebo 
šrouby a jiné drobné prvky. Jsou k dispozici rovněž různé mezinárodní normy.
ATHENA je rovněž přátelská při kótování: Navíc k funkcím kótování AutoCAD existují 
efektivní řetězová kótování, plně automatická kótování objektů, výškové kótování – a 
přerušované kótování, které se realizuje i přes náhledová okna layoutů a při změnách 
geometrie je asociativně propojeno.
Všechny ATHENA-objekty jsou ARX-objekty, což umožňuje jejich editování pomocí 
dvojkliku. Popis objektu je při změně rozměrů automaticky upraven.
Výkonné 2D- nástroje programu ATHENA zvyšují produktivitu, šetří odpracovaný čas a 
náklady a přitom pomáhají projektantovi soustředit se na podstatnou stránku jeho 
práce.

Popis prvků/správa
Všechny prvky jsou inteligentní a mohou být 
popisovány plně automaticky, a to i dvouja-
zyčně. Popisné texty se automaticky přizpů-
sobí při změně popisovaného prvku. Velmi 
snadná je i editace.

Příčný řez plechem
Vytvoření libovolného a na materiálu závislé-
ho příčného řezu plechem. Jednotlivé části 
plechu mezi ohyby mohou být rovné nebo do 
oblouku. Pomocí programu rozvinutí plechu 
lze příčné řezy, v závislosti na materiálu, 
rozvinout do plochy (i u kompozitních desek). 
Plechy lze také plně automaticky použít pro 
3D modely.

Silikonová těsnění
Vytvoření libovolného silikonového těs-
nění. Pouze kliknutí na 2 čáry (polyčáry) 
je potřeba, aby bylo vytvořeno silikonové 
těsnění (zatmelení), které lze upravit pro- 
tažením do požadovaného tvaru.

Správa výplňových konstrukcí
Správa libovolných výplní, např. skel nebo panelů, je pomocí dialogové 
nabídky. Výplně lze uložit do databanky a použít kdykoliv v jiném výkre-
su, také v 3D-modulu. Lze použít komplexní výplň, například s pokove-
ným nebo ofsetovým zasklením.
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3D-konstrukce
Ještě nikdy nebylo projektování 3D-fasádních konstrukcí tak snadné jako je nyní.  Je možné rychle a jednoduše zhotovit 
šikmé polygonální fasády, pyramidy, prosklené střechy, arkýře a jiné složité geometrie.

Jako základ pro vytvoření rozsáhlých 3D konstrukcí slouží osový model, na jehož osách mohou být osazeny jednotlivé 
profily nebo celé skupiny profilů. Jednoduchou funkcí lze provést analýzu osového modelu, její pomocí lze také definovat 
vnější stranu. ATHENA následně rozezná všechny úhly, veličiny pole a zarovnání v osovém modelu. Při použití vlastních 
sestav pak může konstruktér dosáhnout vysoké úrovně automatizace, například neuvěřitelně rychle vytvořit fasádu na 
principu sloup – příčka se všemi přířezy.

Pomocí několika málo pracovních kroků lze opatřit osový model kompletně skupinami profilů včet. spojovníků a 
malých prvků, rozstřihnout uzly, výplně, nastavit výplně jako např. skla nebo panely a generovat výrobní výkresy, 
resp. kusovníky. Existuje také možnost přiřazení konstrukčních sestav ve formě spojovníků, vrtání nebo ostatních 
prvků, resp. zpracování ke skupinám profilů, které ATHENA může automaticky přenést do spojování profilů v 3D 
konstrukcích a vyhodnotit.

Funkčnost využití programu ATHENA-3D je založena především na kompletní konstrukci prostorových fasád a 
přípravě pro výrobu. Jsou k dispozici rozhraní pro předání k výstupům do systémů kalkulace a ERP/PPS. Nově 
je nyní volitelný výstup NC-X nebo SAT pro výrobu.

Výplň
Je možné vytváření libovolných výplní, které se mohou 
skládat z různých vrstev, např. z panelů. Tyto výplně 
se přiřazují pomocí libovolně definovatelných shod 
mezních objektů, jako například sloupků a západek. 
Jsou možná i vícevrstvá skla.

Vedle tyčovitých 3D- konstrukčních sestav (např. profily) 
a plošných prvků (např. skla nebo panely) se mohou nyní 
vytvářet také místní sestavy, tedy spojení a opracování 
jako např. držák skla. Lze využít všechny ATHENA nor-
mové prvky (šrouby, matice, atd.), vrtání, oválné otvory a 
řezy plechy, jakož i vlastní tvary. Konstrukční sestavy 
mohou být umístěny na 3D profilech samostatně nebo 
v rastru. Prvky konstrukční sestavy jsou také umístěny 
během 2D využití (projekce) 3D profilů. Ve strukturova-
ném kusovníku jsou konstrukční sestavy uspořádány 
podle profilů resp. výplní, což umožňuje detailní vyhodno-
cení v ERP systémech.

Zasklení 
Nezávisle na základní konstrukci může být sestaven zasklíva-
cí soubor s krycí lištou, izolátorem a těsnícími gumami. Takto 
vytvořenou skupinu je možné osadit do sloupku nebo příčníku 
ve 3D-konstrukcích, což je velkou výhodou, pokud je u fasády 
používáno více typů sloupkových a příčníkových profilů, přičemž 
je ale zasklení pořád stejné. Také je možné používat různé 
tloušťky výplní v jedné fasádě.

Vytvoření konstrukční sestavy
Dialogová nabídka umožňuje sestavení více prvků, např. příčník 
s těsněním, izolátorem a krycím profilem, do sestavy. Stavební 
prvky v rámci jedné konstrukční sestavy mohou být změněny 
nebo jinak přiřazeny. Stavební prvky lze otáčet a zrcadlit a lze 
posouvat body vložení.

Zjednodušené vyobrazení
Profily mohou být podle zadání zobrazeny detailně nebo zjednodušeně. Jsou čtyři 
různé stupně zobrazení. Při nejjednoduším zobrazení se zmenší 15x velikost sou-
boru a odpovídajícím způsobem se zrychlí zpracování.

Export NC-X nebo SAT (volitelně)
Pomocí těchto dvou volitelných programů lze vytvářet jednak NC údaje 3D profilů ATHENA ve formátu NC-X. 
NC data obsahují kromě všech geometrických informací, jako např. řezy a zpracování také informace o zakázkách 
a zakázkách prvků a slouží pro výrobu, např. na profilovém obráběcím centru. 
Na druhé straně lze generovat soubory SAT 3D profilů ATHENA, které mohou být rovněž zpracovány na profi-
lovém obráběcím centru pomocí postprocesoru.

Vytvoření kusovníku
Z 3D konstrukcí lze vytvářet kusovníky použitých prvků. Přitom mohou být generovány seznamy tyčí s údaji o 
profilech s řeznými údaji a seznamy prvků výplní. Přitom se uplatňuje rozpoznání stejných prvků, tzn. že 
samotné komplexní 3D prvky získají při stejnosti stejné označení a jsou sčítány počty kusů. Seznamy jsou 
připravovány pro Microsoft Excel a obsahují kromě profilů, plechů a skel také všechny malé prvky, např. 
svorníky a šrouby.

Konstrukční sestavy
Kromě tyčovitých 3D konstrukčních sestav (např. profily) a plošných 
prvků (např. skla nebo panely) se mohou nyní vytvářet také místní 
konstrukční sestavy, tedy spojení a opracování jako např. svorník 
nebo držák skla. Lze využít všechny normové prvky ATHENA (šrouby, 
matice atd.), vrtání a oválné otvory, řezy plechů a vlastní tvary. Kon-
strukční sestavy mohou být umístěny jednotlivě nebo podle předem 
definovaného rastru na 3D profilech. Prvky konstrukční sestavy jsou 
také umístěny během 2D vyhodnocení (výrobní výkresy) 3D profilů. 
Ve strukturovaném kusovníku jsou konstrukční sestavy uspořádány 
podle profilů, resp. výplní, což umožňuje detailní vyhodnocení v ERP 
systémech.

Výrobní výkresy
Podle provedení automatických řezů profilů (např. profilované nebo zkosené) lze vytvářet ukázky 
profilů. 2D výrobní výkres s profily s délkami, úhly, zpracováním, čísly prvků a údaji zakázek jsou vy-
tvářeny automaticky kompletně okótované. Rovněž jsou generovány také výrobní výkresy výplní (např. 
skla nebo panelů).

Rozhraní BIM
Aplikace ATHENA disponuje rozhraním BIM (IFC). IFC je zkrat-
ka pro „Industry Foundation Classes“ a ve stavebnictví se jedná 
o standard pro popis digitálních modelů budov, známý také jako 
BIM (Building Information Modeling). Pomocí tohoto rozhraní je 
možné přenést 3D modely fasád ATHENA do tzv. programů 
BIM, jako je Autodesk Revit, a provést například kontrolu kolizí s 
podčástmi jiného projektu. Společně s 3D objekty se přesunou 
také data dané úlohy, jako jsou čísla položek nebo pozic apod.
Objekty lze také převést z programu Revit do aplikace ATHENA 
a poté doplnit profily, výplněmi, plechy atd. Ty lze posléze vrátit.



Zpracování plechů
ATHENA obsahuje kompletní program opracování plechů pro zrychlení pro-
jektování plechových konstrukcí a jejich rozvinutých pohledů.

Základní údaje, jako např. materiál, tloušťka plechu a poloměr ohybu, jsou 
základem pro návrh plechu. Svůj základní tvar dostane plech pomocí dia-
logové nápovědy nebo přímo z obrysů plechu programu ATHENA. Potom 
jsou stanoveny různé ohyby a jednoduchým způsobem jsou zkopírovány na 
sousedící nebo protilehlé strany.

K dispozici je velké množství typů napojení hran. Dodatečně mohou být 
zkráceny nebo pod úhlem zkoseny na ploše vyznačené hrany. 

Vizuální kontrola tvaru plechu pomocí dynamického 3D- prohlížeče zabezpečí 
bezchybnou práci.

Vždy mohou být zadány otvory nebo perforace v plechu. Jsou k dispozici zá-
kladní tvary jak kruh, obdélník nebo jiné obrysy (například výřezy pro závě-
sy). Lze vytvořit vlastní obrysy a pro opětovné použití je uložit do knihovny. 
Zpracování lze zadat absolutně nebo asociativně, jsou možné i řady otvorů.

Pro rozvinutí plechu důležitý popis řešení spoje je zadán dialogovým ok-
nem, např. rozměr mezery a vlastnosti ohnutých rohů. Výpočet rozvinutí 
je proveden podle u kovových konstrukcí běžně používaných tabulek se 
součiniteli a může být přímo uložen.

Vyrobený plech se nechá vložit do programu ATHENA jako rozvinutí nebo 
3D-model. Rozvinutí lze navíc uložit do paměti jako DXF soubor nebo jej 
lze převést do MS-Excel.

Kompozitní desky
Kromě normálních plechů mohou být 
zpracovány i kompozitní desky, např. 
Alucobond, Reynobond. K dispozici 
jsou zde rovněž různé typy spojů.

Přehled výhod programu zpracování plechu:
• Libovolné plochy, ohyby, zpracování, dělení a typy 

spojů
• Vytvoření plechu převzetím 2D-řezu nebo v dialogo-

vém okně
• Stálá vizuální kontrola pomocí 3D prohlížeče 

s zoom/pan funkcemi
• Výpočet rozvinutí pomocí tabulek se součiniteli, jak je 

běžné u kovových konstrukcí 
• Plechy jsou uloženy v knihovnách (zakázka, dílčí 

zakázka, ...)
• Rozvinutí automaticky v DXF-formátu pro NC říze-

né stroje
• Plně kompatibilní s ATHENA 3D
• Není již potřeba dodatečně kupovat „program na 

rozvinutí plechů“, pokud nejsou zpracovávány tvaro-
vě obzvlášť komplikované plechy.

Výhody programu pro zpracování plechů jsou shrnuty zde:
• Libovolné primární povrchy, ohyby, procesy, odštěpení a 

typy spojení.
• Vytvoření plechu potvrzením 2D příčného řezu nebo 

pokynů v dialogovém okně.
• Stálá vizuální kontrola v 3D prohlížeči díky funkcím 

přiblížení/posunutí.
• Výpočet rozvinutí prostřednictvím tabulek koeficientů, jak je 

použit v kovové konstrukci.
• Plechy jsou spravovány v knihovnách (pořadí, částečné 

pořadí atd.) 
• Rozvinutí je automaticky uchováno ve formátu DXF 

určeném pro ovládání číslicově řízených strojů.
• Plná kompatibilita s ATHENA 3D.
• Není třeba kupovat dodatečný „software pro rozvoj plechů“, 

pokud výroba nevyžaduje extrémně komplexní plechy.

Členění rastrů
Funkcí „Členění rastrů“ lze rozdělit 
libovolnou plochu na rovnoměrné 
pravoúhlé části s definovatelným 
počátečním bodem. Tato funkce má 
mnohostranné využití; typickými 
oblastmi využití jsou např. stěnové a 
stropní panely, elementové fasády, 
fasády z tvarovaných plechů, dvojité 
podlahy a mnoho jiných. Jako výstup 
mohou být generovány poziční sché-
ma, kusovníky a výkresy jednotlivých 
prvků.

Schody
Modul „schody“ umožňuje konstrukci schodů a následné vyhodnocení 
jednotlivých prvků. Výsledek vyhodnocení může být generován jak ve 
2D, tak i ve 3D a obsahuje půdorys, výstupní čáru, schodnice a stup-
ně. Pro konstrukci schodů již není potřebný dodatečný software pro 
schody!

Plán pokládky pro profilované plechy
Tento nástroj umožňuje plně automatickou 
pokládku tabulí profilovaného plechu ja-
kýchkoli obrysů, např. stěny nebo střechy, 
a podrobné vyhodnocení.
Na základě stanovení směru pokládky 
(horizontální nebo vertikální), výběru 
profilovaného plechu z databáze ATHENA 
a obrysu pomocí dvou úhlopříčných roho-
vých bodů se vytvoří plán pokládky plechu 
s označením. Během tohoto procesu lze 
určit přesahy, tolerance a tloušťky plechu. 
Jediným krokem lze z plánu pokládky 
plechu vyhotovit kusovník se shrnutím 
stejných dílů. Plechy lze změnit na 3D 
objekty příkazem „Objekt na objemové 
tělesa“, aby je bylo možno použít např. v 
projektu BIM.



Výpočet tloušťky tělesa
Výpočet tloušky desky nebo tělesa 
při určitém zatížení. Při výpočtu 
je použit Bachův vzorec pro desky.

Tepelný odpor
Tepelný odpor lze stanovit pro libovolnou část stavby. Části stavby se mohou skládat 
z více vrstev (stavebních materiálů), které se volí z dialogové nabídky volně rozšiřitelné 
knihovny.

Těžiště a momenty
Tímto příkazem se vypočtou těžiště, statické momenty, osy 
těžiště, poloměr setrvačnosti, informace o průřezu jako 
plocha, vnější obrys a hmotnost jednoho nebo několika 
profilů. Těžiště profilů je označeno a automaticky okótová-
no. Ideální také pro vyvíjení vlastních profilů.

Ucw - Průměrný součinitel prostupu tepla
Tímto příkazem lze vypočítat průměrnou hodnotu 
součinitele prostupu tepla okna nebo fasády. Výsled-
ná tabulka může být vložena do výkresu.

Rw - Přibližné stanovení vzduchové neprůzvučnosti
Tímto programem lze přibližně stanovit vzduchovou 
neprůzvučnost konstrukce. Výsledná tabulka může být 
vložena do výkresu.

Statika zatěžovacích stavů
Tímto statickým programem lze provádět výpočty zatěžovacích 
stavů tyčí výběrem podmínek s vysokým stupněm volnosti. Poža-
davky, resp. podmínky se definují v dialogovém okně. Výsledky 
mohou být vloženy do výkresu jako zpráva. Následně funkce:
• libovolný počet vzpěr
• různé druhy skladování
• libovolná kombinace zatížení (bodová a traťová zatížení)
• rozlišení užitečných a trvalých zatížení
• zohlednění bezpečnostních faktorů (také libovolně 

definovatelných)
• kontrola zadaných hodnot požadavků, resp.  
  spolehlivosti
• zobrazení, zda jsou splněna kritéria požadavků
• procentuální údaj vytížení
• výpočet vzpěrného napětí a vzpěrné síly

•  zpráva: Výsledky výpočtů 
formou tabulky nebo 
graficky (např. max. 
prohnutí, max. napnutí v 
průřezu, reakční síly atd.)

Inženýring Rozhraní

Rozhraní k ERPlus
Aplikace ATHENA disponuje rozhraním k ERPlus s následujícími funkcemi:
• Standardní prvky ATHENA (např. normované prvky) lze synchronizovat s 

ERPlus a dotazovat se (např. na dostupnost na skladu).
• Z 3D modelu, zkonstruovaném aplikací ATHENA lze prvky (tyče, výplně, 

malé prvky) předávat do ERPlus.

Rozhraní IFC (BIM)
Prostřednictvím vlastního rozhraní IFC je možné předávat 
3D modely ATHENA (skleněné střechy, fasády, prvky atd.) v 
požadované kvalitě zobrazení (LOD) včet. všech relevant-
ních informací do softwaru kompatibilního s BIM, např. 
Revit nebo Navisworks. Mohou být předávány i negrafické 
prvky. Aplikaci ATHENA tak lze ideálně využít v procesu 
BIM.

Rozhraní prvků k LogiKal a ERPlus 
(rovinné prvky)
Uživatelé aplikace ATHENA mají k 
dispozici třísměrné rozhraní, jehož 
pomocí jsou tyto programy LogiKal a 
ERPlus v aplikaci ATHENA ve spoje-
ní v reálném čase. Zvláštností je, že 
pro všechny tři produkty je dostupný 
stejný stav dat. Změna prvků fasád v 
jednom z programů vede k automa-
tické aktualizaci v obou dalších pro-
gramech, ať už se jedná o změnu 
profilů, polí (např. otáčení/převracení 
k otáčení), změny geometrie nebo 
počtu kusů. To šetří velké množství 
času a jsou eliminovány zdroje chyb.

Konstrukční rozhraní LogiKal (3D 
modely)
Pomocí kmenových dat profilů LogiKal 
lze v aplikaci ATHENA vytvářet kom-
plexní a inteligentní 3D modely. Po 
vytvoření je možné modely předat do 
programu LogiKal a tam vyhodnotit.
Volitelně lze 3D modely v aplikaci 
ATHENA doplnit, např. vnitřní kon-
strukcí, připojením na stěnu, plechy 
atd. a následně předat přes rozhraní 
IFC do „softwaru BIM“, jako např. Revit 
nebo Navisworks.

Aplikace Revit pro BIM (volitelná)
Pro umožnění snazší a rychlejší výměny dat BIM mezi ATHENA a Revit byla 
vyvinuta aplikace Revit „Familie/DWG Exporter Importer“. Tento plugin se 
používá, pokud jsou již např. v architektonickém schématu Revit k dispozici 
prvky oken/fasád formou „dummies“ (pravoúhlé profily). Ty pak jsou typově 
orientované předávány do aplikace ATHENA, tam převedeny na „reálné“ inte-
ligentní prvky fasád a v závislosti na typu přeneseny zpět do Revit. Přitom 
jsou vzájemně zaměňovány stejné typy. Vyhodnocení „převedených“ prvků 
probíhá v aplikaci ATHENA.
Stažení aplikace na https://apps.autodesk.com (hledejte jako: athena).
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CAD-PLAN celosvětová prodejní síť:

Nizozemsko, Belgie, Lucembursko: CAD-PLAN Benelux

Německo: CAD-PLAN

Česko, Slovensko: CAD-PLAN Czechia, TPF

Rusko: CAD-PLAN Russia

Španělsko, Portugalsko: MEGA Ingenieras

Turecko: ORGADATA

Čína: CAD-PLAN China

Švýcarsko, Francie: ACOSOFT

Střední východ: Orgadata Middle East

Jihoafrická republika: Orgadata Middle East

Indie: Orgadata India

Litva, Lotyšsko: AGA-CAD

Rakousko: Grabmayer & Sommer

Malajsie: IAN Metall Engineering

Itálie: CAD-PLAN Italia

Bulharsko: STUDIO CAD

USA, Kanada: CAD-PLAN

Maďarsko: HungaroCAD

Rumunsko: Window & Facade Technology

Slovinsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 
Makedonie, Černá Hora, Srbsko: DevASI Projektiranje

Systémové požadavky
AutoCAD ve Windows

Aktuální stav najdete na internetu na adrese:  
www.cad-plan.com/systemrequirements

Hardware: 
ATHENA vyžaduje stejnou hardwarovou konfiguraci 
jako AutoCAD.
AutoCAD, Revit, Navisworks – registrovaná obchodní značka Autodesk Inc.
Windows, Excel – registrovaná obchodní značka Microsoft Inc. 
LogiKal – registrovaná obchodní značka ORGADATA AG
ERPlus – registrovaná obchodní značka T.A.Project GmbH

ATHENA - řešení pro kovové a fasádní konstrukce

• nezávislost na systému profilů
• lehce se naučí
• s vysokou všeobecnou platností
• pro inženýrské konstruování, t.j. ne pouze kreslení, ale také výpočty (statika, isotermy, atd.)
• s vynikajícím seznamem referencí!
• vedoucí postavení mezi konstrukčními programy pro kovové konstrukce pod AutoCADem a 

tím zvláště bezpečná investice 
• ATHENA je nezávislá na jazyku. Změna jazyka je možná během konstruování. K dispozici 

jsou následující jazyky: 
• němčina 
• angličtina 
• francouzština 
• italština 

• holandština 
• španělština 
• čeština 
• polština 

• ruština 
• čínština

Polsko: CAD-PLAN Poland

Více informací na www.cad-plan.com


