ATHENA

Aplikacja Auto CAD wspomagająca projektowanie konstrukcji metalowych oraz konstrukcji elewacji

W zasadzie aby stworzyć dokumentację nawet najbardziej skomplikowanych fasad trzeba niezbyt wiele: fachowy konstruktor z odpowiednim
doświadczeniem i wyczuciem w zakresie pomysłowych rozwiązań technicznych oraz sprawnym posługiwaniem się w programach typu CAD,
które przystosowane są dokładnie na potrzeby konstruktora. Programy
te wspomagają konstruktora w fachowym, terminowym i bezbłędnym
konstruowaniu oraz zaoszczędzają mu ogromną ilość pracy.
W ten właśnie obszar wkracza ATHENA – aplikacja AutoCAD, jako
kompletne rozwiązanie programowe dla konstrukcji:
• metalowych
• fasadowych
• szklanych
• przemysłowych
• lekkich konstrukcji stalowych

4 – krotnie dobrze!

Grupa funkcji nr 2: Konstrukcje 3D

Grupa funkcji nr 3: Obróbka blach

ATHENA zawiera w sobie 4 grupy funkcji,
które pokrywają obszary przygotowania
dokumentacji osiągane zwykle dopiero przy
użyciu czterech oddzielnych programów.

Konstrukcje 3D służą do swobodnego projektowania skomplikowanych geometrii, jak np.: skośnych
fasad poligonalnych, piramid, świetlików, krytych
balkonów itd. W tym celu układa się profile lub grupy
profili na siatkę osi modelu prętowego. Listy cięć
mogą być automatycznie obliczane i poszczególne
elementy (np. profile) będą wydawane z pokazaniem
cięcia w zestawieniach lub w rysunkach warsztatowych.

Przy pomocy programu do obróbki blach mogą
być w prosty sposób konstruowane elementy
z blachy. Z elementów tych można w sposób
automatyczny pozyskiwać rozwinięcia blach.
Nasz wkład we wzrost produkcyjności konstrukcji z blach to: przejrzyste okienka dialogowe do wprowadzania danych podstawowych
blach i ich obróbki, 3D–Viewer do kompletnej
kontroli wizualnej, wielorakie możliwości importu i eksportu danych rysunkowych.

Grupa funkcji nr 1: Konstrukcje 2D
Funkcje do rysowania 2D są ukierunkowane do sprawnego tworzenia rysunków
przekrojów i widoków, zarysów ogólnych
oraz rysunków produkcyjnych. Szczególnie zwiększające produktywność są liczne narzędzia pomocnicze rysujące, takie
elementy jak półprodukty, folie, izolacja
termiczna, spawy lub procedury tworzenia paneli i bardzo obszerna biblioteka
części standardowych, które oprócz wyglądu i oznakowania części zawierają również
informacje o aprobatach i wskazówki montażowe. Zawiera narzędzia do zarządzania
materiałami, warstwami i blokami.
Specjalne korzyści: wszystkie obiekty
ATHENA są inteligentnymi obiektami ARX
i mogą być po podwójnym kliknięciu oznakowane i edytowane!

Można zrobić wyciąg danych, które zawierają
geometrię profili, właściwości materiałowe, zasady
konstrukcyjne lub wymagania dotyczące produkcji.
Na bazie takich danych podstawowych oprócz
elementów przestrzennych można konstruować
również elementy płaskie jak okna i drzwi.
Konstrukcje 3D uwzględniają grupy profili, przycięcia, obróbki, blachy, oszklenia jak również
elementy złączne. Mogą one być przedstawione
jako widoki 3D, jako widoki 2D, jak również jako
przekroje w dowolnych miejscach. Z konstrukcji
tych można pozyskiwać wyciągi list produkcyjnych jak również rysunki produkcyjne.
Opcjonalnie jest dostępny generator NC-X, który
może generować dane NC do obrabiarek. Interfejsy
do LogiKal (ORGADATA) i ERPlus (TA Projekt) są
również dostępne.

Wśród programów do konstrukcji metalowych i fasadowych ATHENA jest produktem wiodącym
na rynku – i to nie bez powodu. Od ponad ponad 25 lat programy nasze są z wielką starannością
rozwijane i stosowane przez firmy branży metalowej, biura projektowe oraz szkoły – w 10 językach
i ponad 70 krajach.
Wychodząc dokładnie naprzeciw wymaganiom naszych użytkowników ATHENA jest kompletnym
pakietem programowym, który zawiera ułatwienia potrzebne do codziennego konstruowania:
• w obszarze rysunków 2D z odpowiednimi komendami praktycznymi i bibliotekami do tworzenia
widoków, przekrojów i rysunków warsztatowych
• w obszarze konstrukcji 3D z możliwością generowania z modelu automatycznych list i rysunków
produkcyjnych
• w postaci fachowych narzędzi obliczeniowych do statyki i fizyki budowli
• w postaci modułu do obróbki blach – tworzenie blach i ich rozwinięć
Dodatkowo ATHENA jest zupełnie niezależna od poszczególnych systemów profili i daje się do
nich w sposób prosty indywidualnie dopasować.

ATHENA jest wprost idealnym narzędziem do tworzenia dokumentacji technicznej w wykonaniu międzynarodowym. Opisuje wszystkie swoje obiekty w sposób
w automatyczny. Przy pomocy kliknięcia myszką jest w stanie przetłumaczyć
opisywane obiekty na każdy z 10 dostępnych w obecnej chwili języków.

Grupa funkcji nr 4: Programy inżynierskie
(Zawsze po bezpiecznej stronie). W programie
ATHENA znajdują się funkcje obliczeniowe
do statyki i fizyki budowli jak również dojrzałe
narzędzia do wstępnego wymiarowania podczas projektowania. Można pozyskiwać informacje o środku ciężkości, o momentach bezwładności, ugięciu, oporze przenikania ciepła
czy izolacyjności akustycznej. Można również
przeprowadzać analizę wilgotnościowo-cieplną (obliczenia izoterm). W ten sposób mostki
termiczne daje się wyeliminować już na etapie
projektowania.

Konstrukcje 2D
Podczas codziennego dnia pracy konstruktora bardzo istotny udział zajmują konstrukcje 2D: kreślenie widoków, generowanie przekrojów, przygotowanie rysunków detali,
tworzenie podstaw dokumentacji produkcyjnej. Prawdopodobnie nie będzie się to tak
szybko zmieniać. Jeżeli przy użyciu rozwiązań programowych ktoś dokonuje optymalizacji przepływu pracy, zwraca uwagę nie tylko na wydajność ale również na jakość
uzyskiwanych wyników. Konstruktorom bardzo się to podoba, jeśli nie są hamowani
przez niedogodności swojego stanowiska pracy, ale jeżeli po swojej stronie mają
sprawnych, wydajnych asystentów, którzy przejmują za nich bardzo dużą ilość pracy.
Od ponad 25 lat służy Athena swoją praktycznością z dowodami. Obszar działania 2D
dzięki jego starannemu pielęgnowaniu i rozszerzaniu zyskuje w tej ocenie całkiem
istotną pozycję.
Liczne komendy ułatwiają kreślenie np.: paneli, izolacji termicznych, folii, spawów, uszczelek, przekrojów blach lub szkła. Przejrzyste okienka dialogowe pytają o niezbędne dla
poszczególnych elementów informacje. Obiekty są umieszczane na rysunkach w prosty
sposób, przy użyciu elementów pomocniczych służących do pozycjonowania. Resztę
wykonuje ATHENA.
To naprawdę duża przyjemność dla użytkownika kiedy wstawia do rysunku obiekty
znajdujące się w licznych bibliotekach elementów znormalizowanych (stale zresztą
rozszerzanych), w bibliotekach elementów standardowych czy systemowych, zależnych od norm i producentów. W ten sposób wstawiane są również inne akcesoria.
Ponadto w bibliotekach dostępne są również różne normy międzynarodowe.
Dodatkowo do funkcji wymiarowania w AutoCAD są dodane wydajne łańcuchy wymiarowe, w pełni automatyczne wymiarowanie obiektów, koty wysokościowe i wymiary
przerywane, które realizowane są także w rzutni i wykonywany są asocjacyjnie wraz
ze zmianami geometrii.
Wszystkie obiekty ATHENA są obiektami ARX a ich edycja jest wywoływana przez
podwójne kliknięcie na obiekcie. Automatyczne opisywanie obiektów (również dwujęzyczne) jest zmieniane równocześnie wraz ze zmianą rozmiarów obiektów.
Wydajne narzędzia ATHENA-2D podnoszą produktywność, oszczędzają czas pracy i
koszty, pomagają również, aby skoncentrować się na sprawach naprawdę istotnych.

Uszczelnienie

Częsci standardowe / Części producenta
Części standardowe według norm DIN, ISO, EN, GOST
(rosyjski ), GB / T (chiński ) i AISC (USA ) są dostępne.
Wybór standardowych części lub części producenta
odbywa się w oknie dialogowym z obrazów lub pola wyboru. Prezentacja może mieć wpływ na rodzaj
opisu i pokazanie linii środkowych, linii ukrytych,
linii gwintu, osi wiercenia.

Tworzenie dowolnych uszczelnień silikonowych. Aby narysować uszczelnienie
– np. uszczelnienie silikonowe – wymagane jest tylko kliknięcie na dwie linie.
Uszczelnienie to może zostać następnie doprowadzone do odpowiedniego
kształtu.

1

Izolacja termiczna
Obojętnie w jaki sposób została narysowana izolacja
termiczna – może ona zostać zmieniona przy pomocy
przesuwania uchwytów lub rozciągania. Może ona także
zostać zamieniona na powierzchnię o kształtach nieregularnych. Grubość izolacji cieplnej może być ustalona
niezależnie od grubości płyt izolacyjnych. Izolacja może
być przedstawiona jako miękka lub twarda. Jest możliwe
tworzenie różnych kształtów izolacji termicznej:
prostych, łuków, klinów, pierścieni i wypełnień
powierzchni (również z pominięciem wysp).

2

Opisy części/ prowadzenie
Wszystkie części są inteligentne i mogą być
znakowane automatycznie, również dwujęzycznie. Monity dostosowują się automatycznie,
gdy oznaczone części zostaną zmienione.
Edycja również jest dziecinnie łatwa.

3
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Ważne: Elementy nie są „głupimi” blokami , ale inteligentnymi „wariantami” . Pozwala to, na przykład na rozciąganie
do odpowiedniego wymiaru śruby. Niestandardowe długości
są również możliwe.
Liczba części jest ogromna, regularnie dodawane sa nowe.
Mogą być łatwo obsługiwane za pomocą filtrów wyszukiwania i przyjazne dla użytkownika funkcje. Części
standardowe są dostępne w sześciu różnych podglądach
i dostępne jako części 3D. Profile (np. profile stalowe)
można natychmiast przejąć w modelach 3D.
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Teraz nowość: Dostępne są informacje uzupełniające,
takie jak instrukcje montażu, aprobaty, itp.
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Przekrój blachy

3

Tworzenie dowolnych, zależnych od rodzaju
materiału przekrojów blach oraz płyt kompozytowych, np. Alucobond. Poszczególne
płaszczyzny mogą przebiegać prosto lub
łukowo. Blachy mogą być również w pełni
automatycznie stosowane w modelach 3D.

Przykręcanie

Blachy kształtowe
Generator blach kształtowych umożliwia szybkie
wstawianie blach trapezowych lub falistych różnych producentów. Parametry poszczególnych
blach są określane w okienkach dialogowych.

Funkcja ta przyspiesza tworzenie i zmianę
złączy śrubowych, które składają się z kilku
części ATHENA, np.: śruba, nakrętka,
podkładka, otworowanie... Często używane
złącza śrubowe mogą być zapisywane w
bibliotekach i w szybki sposób wykorzystane podczas dalszej pracy. Wkręty mogą
być umieszczane w rysunkach w 6 różnych
widokach, jak również w postaci obiektów
3D.
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Wypełnienia

Widoki elewacji
ATHENA oferuje kilka komend do tworzenia widoków okien, drzwi i elewacji.
Mogą być one z łatwością generowane i następnie uzupełnione profilami i
wypełnieniami. Generowanie przekrojów i fragmentów jest oczywiście możliwe.

Zarządzanie dowolnymi wypełnieniami, np. szybami czy panelami,
następuje przy pomocy okienek dialogowych. Wypełnienia mogą zostać
zapisane do bazy danych i w ten sposób wykorzystane do dowolnych
rysunków (również w module 3D). Istnieje również możliwość tworzenia
wypełnień specjalnych, np. szyb powlekanych lub stepowanych.

Konstrukcje 3D
Jeszcze nigdy tworzenie konstrukcji 3D fasad nie było tak proste jak teraz. Skośne fasady poligonalne, piramidy,
świetliki, wykusze i inne skomplikowane geometrie dają się tworzyć w sposób szybki i nieskomplikowany.
Podstawą do tworzenia licznych konstrukcji 3D jest model osiowy, na którym do linii osiowych przyporządkowuje
się poszczególne profile lub grupy profili. Przy pomocy prostych funkcji daje się w ATHENA przeprowadzać analizę
modelu osiowego, przy której zostaje również zdefiniowana strona zewnętrzna konstrukcji (strona narażona na warunki
atmosferyczne). Po tym procesie ATHENA zna już wszystkie kąty, rozmiary pól i wyposażenie w obrębie modelu
osiowego. W ten sposób wykorzystując własne grupy elementów konstrukcji dają się tworzyć fasady słupowo-ryglowe.
Praca ta przebiega w niezwykle szybki sposób.
Tylko kilka kroków jest niezbędne w celu uzupełnienia modelu osiowego o grupy profili wraz z połączeniami i małymi
częściami, docięcia węzłów, wstawienia wypełnień takich jak szkło czy panele i wykonania kompletnych rysunków
z zestawieniami. Istnieje również możliwość przypisania grupom profili czy elementów, otworów, części lub innych
obróbek, które ATHENA może automatycznie przenieść do konstrukcji 3D.
Funkcjonalność ATHENA 3D jest przeznaczony do tworzenia kompletnych przestrzennych elewacji i przygotowania
do produkcji. Interfejsy transferu do systemów kalkulacyjnych i systemów ERP / PPS są dostępne. Od teraz nowa
opcja NC-X lub SAT wydania plików dla produkcji.

Oszklenia
Niezależnie od konstrukcji głównej może zostać wstawiona grupa
oszklenia z listwami zewnętrznymi, izolatorem i uszczelkami
gumowymi. Ta grupa może zostać powiązana ze słupem lub
ryglem w konstrukcji 3D, co jest szczególną zaletą jeżeli fasada
zawiera różne profile słupów i rygli. Oszklenie jednak występuje
zawsze tak samo. W ten sposób daje się wstawiać również
różne grubości wypełnień w fasadach.

Tworzenie grup elementów konstrukcji
Manager grup prętów umożliwia zestawienie wielu profili do jednej grupy elementów konstrukcji, np. rygli z uszczelkami, izolatorem, listwami
dociskowymi i maskującymi. Wewnątrz poszczególnych grup elementy
można zmieniać, przyporządkowywać, obracać i odbijać lustrzanie.
Punkty wstawienia są przesuwalne.

Generowanie list materiałowych
Z projektu 3D mogą być generowane zestawienia użytych elementów. Dodatkowo mogą być generowane wykazy
profili z listami cięcia oraz zestawienia elementów wypełniających. Do tego dochodzi bezpośrednie wyszukiwanie
użytych elementów, tj. nawet skomplikowane części 3D uzyskują jednakowy kod i są zliczane globalnie. Listy
eksportowane są do Microsoft Excel i zawierają oprócz profili, blach i szkła, także wszystkie małe części, takie
jak łączniki i śruby.

Wypełnienie
Możliwe jest generowanie dowolnych wypełnień, które mogą się składać z wielu przekrojów, np. panele.
Te wypełnienia są przyporządkowane przez dowolnie
definiowane zachodzenie przypisane do obiektów
granicznych, takich jak słupki i rygle. Szyby stepowane
również są możliwe.

Zespoły
Oprócz zespołów prętowych 3D (np. profile) oraz obiektów płaskich
(np. szkła lub paneli) mogą być tworzone teraz lokalne grupy elementów takich jak złącza lub podpórki pod szkło. Mogą być stosowane
wszystkie części standardowe ATHENA (śruby, nakrętki itp.), otwory i
otwory owalne, przekroje blach i własne kontury. Moduły mogą być
wprowadzane pojedynczo lub zgodnie z wcześniej ustalonym rozstawem profili 3D. W analizie 2D (rysunki warsztatowe) profili 3D części
zespołu rozmieszczane są wspólnie. W ustrukturyzowanych listach
materiałowych zespoły będą przyporządkowane odpowiednio do profili
lub wypełnień, co umożliwia szczegółową ocenę w systemach ERP.

Eksport NC-X lub SAT (opcja)
Te dwa opcjonalne programy mogą być używane do generowania plików NC dla profili ATHENA 3D w formacie
NC-X. Pliki NC zawierają, oprócz wszystkich informacji geometrycznych, takich jak np. przycięcia i obróbki,
także informacje dotyczące zamówień oraz zamówień częściowych, które są wykorzystywane do produkcji, np.
dla centrum obróbczych profili. Z drugiej strony pliki SAT mogą być wygenerowane z profili ATHENA 3D, które
można również edytować w centrach obróbkowych profili za pomocą postprocesora.

Interfejs BIM

Uproszczona wizualizacja

Rysunki warsztatowe

Profile mogą w zależności od wyboru zostać rozdetalowane i przedstawione w sposób
uproszczony. Istnieją różne poziomy prezentacji konstrukcji. Przy najprostszym trybie wyświetlania – jako prostokąty – rozmiar pliku maleje 15-krotnie i w związku z tym odpowiednio
wzrasta prędkość pracy.

Po wykonaniu automatycznego docięcia profili (np. profilowane lub skośne) mogą być produkowane
wyglądy profilu. Rysunki produkcyjne 2D profilu z długościami profilu, kątami, obróbkami, numerami
katalogowymi i danymi zlecenia są tworzone automatycznie. W analogiczny sposób powstaną rysunki
produkcyjne wypełnień (np. szyb, paneli).

ATHENA zapewnia interfejs BIM (IFC). IFC oznacza “Industry
Foundation Classes” i jest w budownictwie standardem opisu
cyfrowych modeli budynków, zwanym również BIM (Building
Information Modeling). Z interfejsem jest możliwe, żeby modele
elewacyjne ATHENA 3D do tzw programów BIM takich jak
Autodesk Revit przesłać i przeprowadzić kontrolę kolizji z
innymi elementami budowli. Przekazane, obok obiektów 3D
także danych do zamówienia, takie jak artykuł lub numerów
artykułów itd.
Mogą być również objekty przekazane z Revit do ATHENA, a
następnie uzupełnione o profile, panele, blachy itp.. Następnie
mogą być one wysyłane z powrotem.

Plan ułożenia blach profilowych

Obróbka blach

Nowe narzędzie pozwala na w pełni automatyczne ułożenie płyt blach profilowych wewnątrz
dowolnych konturów, np. ze ścian lub dachów
oraz szczegółową ocenę.

ATHENA zawiera kompletny program do obróbki blach – do szybkiego konstruowania blach wraz z ich rozwinięciami.
Dane podstawowe, jak np. materiał, grubość blachy, promień cięcia – są
podstawą do konstruowania blach. Kształt podstawowy zawiera blachę
utworzoną w okienku dialogowym lub przejętą z wolnego konturu blachy
ATHENA. Następnie są umieszczone różne zagięcia i w prosty sposób
kopiowane na sąsiadującą lub przeciwległą stronę.

Poprzez ustalenie kierunku układania (poziomo
lub pionowo), wybór blachy profilowej z bazy
danych ATHENA i konturu poprzez dwa
przekątne punkty narożne, tworzony jest plan
ułożenia blach wraz z opisem. Podczas tego
przebiegu można określić okapy, tolerancje i
grubości blachy. W tylko jednym kroku można
z planu ułożenia blachy utworzyć zestawienie
materiałów, w którym zestawiono te same
części. Blachy można przy pomocy polecenia
„obiekt jako forma pojemnościowa” przekształcić
na obiekty 3D, celem ich wykorzystania np. w
projekcie BIM.

Do dyspozycji jest wiele różnych sposobów łączenia zagięć. Zagięte półki
dołączone do powierzchni bazowej mogą być w dalszej kolejności skracane i ukosowane o zadany kąt.
Kontrola wizualna kształtu blachy przez podgląd dynamiczny 3D gwarantuje
pracę pozbawioną błędów. Równocześnie jest możliwe umieszczenie otworów
lub wycięć w powierzchni blachy. Do tych celów do dyspozycji są kształty
podstawowe, jak koło, prostokąt, wolne kontury (np. otworowanie pod wkładkę
kluczową). Można tworzyć kontury własne i zapisywać je do bibliotek w celu
ponownego użycia. Obróbka (wycięcia) blach może być umiejscowiona wg
współrzędnych bezwzględnych lub skojarzonych. Można również tworzyć
otworowania szeregowe.
Złącza zagiętych półek ważne dla wykonania prawidłowego rozwinięcia połączenia są definiowane przy pomocy przejrzystego okna dialogowego – np.
rozsunięcie krawędzi oraz wzajemny układ narożny zagięcia. Obliczenie
rozwinięcia blachy następuje wg tabeli ze współczynnikami zwykle przyjmowanymi przez zakłady wykonujące gięcia blach. Tabele takie mogą w zależności od potrzeb zostać przez użytkownika zmienione i zapisane.

Podział rastra
Dzięki funkcji „podział rastra” dowolny
obszar można podzielić na jednolite
prostokąty pod dowolnym kątem z
definiowalnym punktem początkowym.
Ta funkcja jest bardzo wszechstronna;
typowymi obszarami zastowań są np.
panele ścienne i sufitowe, fasady
elementowe, fasady blaszane, panele
podłogowe i wiele więcej. Elementem
wyjsciowym może być plan pozycji,
listy części oraz kontury poszczególnych
części.

Produkowane blachy można wstawiać do rysunku jako rozwinięcia lub modele 3D. Rozwinięcie można dodatkowo zapisać w postaci pliku DXF. Dane
rozwinięcia można również przesłać do programu Excel.

Schody
Moduł „schody” umożliwia budowę schodów w 2D lub 3D i późniejszą ocenę
wyników. Wyniki analizy mogą być pozyskiwane w 2D i 3D i zawierają
rzut, linie biegów, policzki i stopnie. Do skonstruowania schodów nie jest
już potrzebne dodatkowe oprogramowanie!

Płyty warstwowe
Oprócz normalnych blach w module
do obróbki blach można również tworzyć elementy z płyt warstwowych,
np. Alucobond i Reynobond. Do
dyspozycji są również różne sposoby
dochodzenia do siebie krawędzi.

Zalety programu do obróbki blach w zarysie:
• dowolne powierzchnie podstawowe, gięcia, obróbki (wycięcia),
ustawienia dowolne, ustawienia styków
• tworzenie blachy w okienkach dialogowych lub przez przejęcie
z rysunku przekroju 2D
• całkowita kontrola wizualna poprzez 3D-Viewer z funkcjami
zoom i przesuń
• obliczenie rozwinięcia z użyciem tabeli współczynników zwykle
przyjmowanych przez zakłady wytwórcze
• zarządzanie blachami w bibliotekach (zlecenie, zlecenie częściowe)
• automatyczne rozwinięcie w formacie DXF dla maszyn sterowanych numerycznie
• w pełni kompatybilny z ATHENA 3D
• jeśli nie mamy doczynienia ze szczególnie skomplikowanymi
kasetami z blach, nie ma konieczności nabywania dodatkowego oprogramowania służącego do rozwinięć blach.

Programy Inżynierskie

Interfejsy

Środek ciężkości i momenty
To polecenie pozwala obliczyć środek ciężkości, momenty statyczne, oś środka ciężkości, promień bezwładności, informacje
przekroju zewnętrznego, takie jak jak powierzchnia, kontur
zewnętrzny oraz ciężar jednego lub kilku profili. Środek ciężkości profilu jest zaznaczony i automatycznie zwymiarowany. To
idealne rozwiązanie do opracowania profili użytych w projekcie.

Aplikacja Revit dla BIM (opcjonalnie)
Aby umożliwić łatwiejszą i szybszą wymianę danych BIM między programami ATHENA
i Revit, opracowano aplikację Revit „Familie/DWG Exporter Importer“. Wtyczka jest
używana, gdy w projekcie architekta w programie Revit elementy okna lub fasady są
już dostępne jako elementy „ Dummies „ (prostokątne profile). Są one przekazywane
do ATHENA w sposób zorientowany na typ, gdzie są przekształcane w „prawdziwe”
inteligentne elementy fasady i przenoszone z powrotem do Revit w zależności od ich
typu. Wszystkie elementy tego samego typu są wymieniane na elementy przekształcone. Analiza elementów „przekształconych” ma miejsce w ATHENIE.

Wymagany moment bezwładności / Ugięcie
Obliczenie niezbędnych wartości momentu bezwładności, maksymalnego ugięcia i
momentów belki w 18 różnych przypadkach obciążenia, wraz ze sprawdzeniem przegubów. Dodatkowo (opcjonalnie) do wyników obliczeń można dołączyć również graficzne
przedstawienie schematu obciążenia.

Obciążenie statyczne
Za pomocą tego programu statycznego, obliczenia wielkości obciążenia
prętów można przeprowadzić, wybierając warunki o wysokim stopniu
swobody. Wymagania lub warunki są definiowane w oknie dialogowym.
Wyniki można wstawić jako raport na rysunku. Oto funkcje:
• Dowolna liczba podpór
• Różne rodzaje sytuacji
• Dowolna kombinacja obciążeń (obciążenie punktowe i liniowe)

Interfejs IFC (BIM)
Korzystając z własnego interfejsu IFC, możliwe jest przesyłanie
do oprogramowania kompatybilnego z BIM, np. Revit lub Navis
works modeli 3D ATHENA (szklane dachy, fasady, elementy
itp.) w pożądanej jakości wyświetlania (LOD) wraz z wszystkimi
istotnymi informacjami. Nawet elementy, które nie są grafiką
mogą zostać przekazane. Dlatego ATHENA może być idealnie
wykorzystywana w procesie BIM.

• Rozróżnienie pomiędzy obciążeniami użytkowymi a ciągłymi
• Uwzględnianie czynników bezpieczeństwa (również dowolnie
definiowalnych)
• Sprawdzanie wprowadzonych wartości z wymaganymi
ub dopuszczalnymi
• Wskazanie, czy spełnione są kryteria wymagań
• Procentowe wskazanie obciążenia
• Obliczanie naprężenia wyboczeniowego oraz siły
wyboczeniowej
• Raport: wyniki obliczeń
jako tabela lub grafika
(np. maksymalne ugięcie,
maksymalne naprężenie w
przekroju, siły reakcji itp.)

Interfejs elementów do LogiKal i
ERPlus
Użytkownicy ATHENA mają dostęp do
trójkierunkowego interfejsu, który umożliwia im komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem ATHENA, LogiKal
i ERPlus. Cechą szczególną jest to, że
wszystkie trzy produkty mają dostęp do
tych samych danych. Zmiana elementu,
zmiany profilu, zmiany pola (np. obrót /
pochylenie), zmiany geometrii lub ilości
sztuk fasady w jednym z programów
powoduje automatyczną aktualizację w
pozostałych dwóch programach. Oszczędza to dużo czasu i eliminowane są źródła
błędów.

Interfejs konstrukcyjny LogiKal
(modele 3D)
Korzystając z danych podstawowych
profili LogiKal, w ATHENA można tworzyć złożone i inteligentne modele 3D.
Po zakończeniu można je przenieść do
LogiKal i poddać analizie.

Obliczanie grubości bryły
Ucw – średni współczynnik przenikania ciepła
RW – wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej
Rutynowo, w sposób orientacyjny może zostać wyznaczony wskażnik izolacyjności akustycznej. Tabela wyników
może być opcjonalnie umieszczana na rysunku.

To polecenie wyznacza średni współczynnik przenikania ciepła dla okna lub fasady. Tabela wyników
może być opcjonalnie umieszczana na rysunku.

Obliczanie grubości szyby lub
bryły dla zadanych obciążeń. Za
podstawę obliczeń służy wzór
Bacha dla płyty.

Opcjonalnie modele 3D można uzupełnić
w ATHENA o np. podkonstrukcje, przyłączenia, blachy itp., a następnie poprzez
interfejs IFC przenieść do „oprogramowania BIM” jak np. Revit lub Navisworks.

Aplikację można pobrać pod adresem: https://apps.autodesk.com (Szukaj: athena).

Interfejs do ERPlus
ATHENA posiada interfejs do ERPlus o następującej funkcjonalności:
• Standardowe części ATHENA (np. części znormalizowane) można zsynchronizować z ERPlus oraz wysłać zapytanie (np. dostępność zapasów).
• Z modelu 3D zbudowanego przy pomocy ATHENA części (pręty, wypełnienia,
małe części) można przekazać do ERPlus.

ATHENA – rozwiązanie do konstrukcji metalowych i techniki fasadowej
• niezależna od systemów profili

Wymagania systemowe

• łatwa do nauki

AutoCAD w systemie Windows

• wysoki stopień przydatności ogólnej
• do projektowania technicznego, tzn. nie tylko do rysowania, ale także obliczeń (statyka,
izotermy itp.) oraz modelowania (3D)
• z listą referencyjną najwyższej klasy!
• wiodąca na rynku wśród programów konstrukcyjnych dla konstrukcji metalowych
pracujących pod AutoCAD i w ten sposób szczególnie bezpieczna inwestycyjnie
• niezależna językowo. Istnieje możliwość zmiany języka podczas konstruowania.
Dostępne są następujące języki:
- niemiecki
- angielski
- francuski
- włoski

- holenderski
- hiszpański
- czeski
- polski

- rosyjski
- chiński

Aktualny status można znaleźć w Internecie pod
adresem:
www.cad-plan.com/wymaganiasystemowe
Hardware:
ATHENA wymaga takiej samej konfiguracji sprzętowej jak
AutoCAD
AutoCAD, Revit, Navisworks – licencjonowane wersja ze znakiem towarowym Autodesk Inc.
Windows, Excel – licencjonowane wersje ze znakiem towarowym Inc. Microsoft Inc.
LogiKal – licencjonowane wersje ze znakiem towarowym ORGADATA AG
ERPlus – licencjonowane wersje ze znakiem towarowym T.A.Project GmbH

Więcej informacji na www.cad-plan.com
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