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Vítejte v programu Advance PowerPack pro Advance Steel 2020
GRAITEC s potěšením uvádí nejnovější verzi aplikace Advance PowerPack 2020, která je součástí sady
Graitec Advance.
PowerPack pro Advance Steel je UŽIVATELSKY ORIENTOVANÉ VÝKONNÉ RPZŠÍŘENÍ k aplikaci Autodesk®
Advance Steel, která zahrnuje unikátní a nezbytné nástroje, šablony a připojení, které intenzivně zvyšují
schopnosti uživatele, jeho produktivitu a efektivnost.
PowerPack verze 2020 přichází s mnoha novinkami a vylepšeními stávajících nástrojů:
-

Export do 3D PDF
Knihovna přípojů PowerPack
Správce zvláštních dílů
Zakrytí plošin a podlah – nová kritéria pro tvorbu
a další...

Novinky
Knihovna přípojů PowerPack
Nová Knihovna přípojů PowerPack organizuje sadu 29 spojů dostupných v programu GRAITEC PowerPack pro
Advance Steel.

Spoje jsou uspořádány podle jejich typu a/nebo jejich vstupu. Proto je k dispozici více kategorií, podle kterých
lze nalézt specifické spoje:



Plechy obecně



Nosník k nosníku



Spoje pro složené/svařované
nosníky



Ztužidla



Vaznice



Zakrytí plošiny



Spojovací prvek



Opracování obrysu



Konstrukce



Tenkostěnné
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Paleta je uspořádána následovně:




Na levé straně: Kategorie s odpovídajícími přípoji;
Pravá strana, horní část: příslušné obrázky vybraného spoje;
Pravá strana, dolní část: krátký popis vybraného spoje;

Export modelu do 3D PDF
soubory 3D PDF jsou skvělým nástrojem pro usnadnění zobrazení 3D modelů pro ty, kteří nemají přístup k
aplikaci společnosti Autodesk Advance Steel. Proto, počínaje verzí 2020, mohou být 3D modely z Advance
Steelu nyní exportovány do souborů 3D PDF díky příkazu GRAITEC PowerPack:3D PDF.
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Správce zvláštních dílů
Správce zvlášních dílů, který je novou funkcí PowerPacku pro Advance Steel 2020, umožňuje uživateli správu
speciálních dílů používaných pro specifická připojení prostřednictvím intuitivního dialogu.

Na základě vstupu uživatele sestaví manažer specifikované zvláštní díly, které mohou být následně použity v
určitých přípojích.
Uživatel může přidat nestandardní zvláštní díl nebo zvláštní díly od specifického dodavatele nebo katalogu.Typ
speciálního dílu (komponenta) je připojen ke spoji; Po přidání do Správce zvláštních dílů budou tyto zvláštní díly
k dispozici v přípoji jako specifická komponenta.
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Ve verzi 2020 mohou být zvláštní díly v přípoji závitová tyč, matice a podložky jsou řízeny pomocí tohoto
nového nástroje.
Zvláštní díly definované v dialogu Správce jsou pak načteny v okně vlastností přípoje pro odpovídající
komponentu spoje:

Asymetrické pole
Pro urychlení modelování a zvýšení flexivility bylo vytvořeno nové připojení:Asymetrické pole.Nový příkaz
umožňuje uživateli vytvořit nepravidelně rozmístěné šrouby, kotvy, díry a spřahovací trny.

Asymetrické vzory mohou být použity pro každý profil a desku. Uživatel může přepínat mezi typ spojovacích
objektů přímo z okna vlastností spoje:
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Kontrola výkresů JD a HD
Proč ztrácet čas kontrolou, zda jsou vytvořeny výkresy všech dílů v modelu, když to lze provést jediným
kliknutím?
Dvě nové možnosti, Zkontrolovat výkresy položek (JD) a Zkontrolovat výkresy dílců (HD) dostupné v
kategorii Nástroje, umožňují rychle určit, které prvky nejsou vykresleny.

Příkazy ověřují, zda všechny Jednotlivé díly a Dílce v modelu mají ve Správci dokumentů odpovídající dílenský
výkres.
Po dokončení hledání, pokud existují JD nebo HD, které nejsou vykresleny na žádném dílenském výkresu,
budou prvky v 3D modelu označeny a poté mohou být vybrány a vykresleny.
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Vylepšení
Šrouby na okrajích zakrytí plošiny a podlahy
V přípojích Zakrytí plošin a Pokrytí podlah mají nyní uživatelé při výběru nosníků možnost vytvářet šrouby.
• Zakrytí plošiny
V přípoji Zakrytí plošiny spojují šrouby každý okraj zakrytí s nosníky. Vlastnosti šroubů lze ovládat skrze zakrytí
a jejich umístění lze nastavit jednotlivě na jednu hranu, nebo lze použít stejné parametry pro všechny okraje a
zakrytí.

Poznámka: Při vytváření šroubů se berou v úvahu pouze předtím vybrané nosníky.
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• Pokrytí podlahy
U přípoje Zakrytí podlahy spojují šrouby zakrytí pouze při dotyku s nosníkem.Vlastnosti a umístění šroubů lze
ovládat podle každé hrany (na podpůrný nosník), nebo lze použít stejné parametry pro všechny hrany.

Nová kritéria pro vytvoření zakrytí plošiny a podlahy
Pro větší flexibilitu nabízejí nyní přípoje pro zakrytí plošin a podlah možnost vytvářet zakrytí na základě výběru
nosníku, a to i v případě, že vybrané prvky netvoří úplnou nebo uzavřenou plošinu.
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Aplikace funkce byla revidována tak, aby generovala požadované zakrytí bez uzavřeného obrysu. Byla přidána
další funkce "bod uvnitř obrysu".
Tento bod musí být správně zvolen podle těchto kroků:
1. Připevněte roh pomyslného obrysu, ohraničený POČÁTEČNÍM A KONCOVÝMI BODY vybraných nosníků, a
směr, kterým se má obrys sledovat, počínaje zvoleným rohem;
2. Zadejte bod uvnitř pomyslného obrysu a začněte "kreslit" čáry od bodu k rohům v pořadí, v jakém se objeví
při sledování obrysu, jak bylo popsáno výše;
3. Pokud v nějakém bodě "řez" vytvořený posledními 2 řádky obsahuje roh, který ještě není zpracován, je bod,
který jste zadali, považován za neplatný;
Je třeba se vyhnout bodům, které představují zakončení systémových os obrysových nosníků nebo které lze
promítnout na zakončení systémových os.
4. Pro nejlepší výsledek opakujte postup, dokud bod není platný.

Příklady bodů uvnitř obrysů:

Podpůrné prvky

Vybrané nosníky

 Chybný bod uvnitř obrysu:
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Vysvětlení krok za krokem:
• Krok 1: Volba rohu a směru

• Krok 2: Volba bodu a nakreslení imaginárních čar z tohoto bodu na konce vybraných paprsků ve
zvoleném směru

• Výsledné čáry definující obrys vytvořeného zakrytí:
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 Správný bod uvnitř obrysu:

Vysvětlení krok za krokem:
• Krok 1: Volba rohu a směru

• Krok 2: Volba bodu a nakreslení imaginárních čar z tohoto bodu na konce vybraných paprsků ve
zvoleném směru
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• Krok 3: výsledné přímky, které definují obrys vytvořeného zakrytí:

Rozdělit zakrytí podle bodů: Zakrytí plošiny a podlahy
Další novinkou, která nabízí větší flexibilitu modelování, je možnost při vytváření zakrytí rozdělit zakrytí plošiny a
podlahy podle výběru bodů navíc k možnosti výběru nosníku.
I když jsou zvolené body uvnitř obrysu, viz obrázek pod vztažným bodem "P2", výsledné dělení se rozšíří na
podpůrné prvky a "Rozdělení" se vždy vytvoří.

Rozdělení podle bodů funguje tak, že vyberete každý bod požadovaného tvaru ořezu:
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“Přípoj "Plech pro víceprvková ztužidla - profily zády k sobě"
Počínaje verzí 2020 může být spoj „Plech pro víceprvková ztužidla“ použito jak pro složené nosníky, tak pro
prvky ztužidla modelované jako nezávislé profily typu zády k sobě.
Tato nová možnost dává uživateli větší flexibilitu při modelování, při definování a výběru typů diagonál podle
požadavků projektu.
Volbou možnosti "Každý" může uživatel vybrat nezávislé profily zády yk sobě:
•
•
•
•

Vyberte prvky, které tvoří jednu rozdělené ztužidlo – klikněte pravým tlačítkem/zadejte
Vyberte průběžnou prvek ztužidla, nebo přeskočte – klikněte/zadejte pravým tlačítkem
Zvolte referenční prvek ztužidla – klikněte/zadejte pravým tlačítkem myši
Vybrerte středový plech
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Export modelu do ACIS - Rošty jsou exportovány také
Počínaje verzí 2020 má příkaz Export modelu do ACIS novou možnost.
Během procesu lze také exportovat RASTR. Ten je rozdělen do čar a textu. Pro aktivaci příkazu se ujistěte se,
že jste vybrali "Rastr", který se nachází pod volbami "Vyberte objekty".

Nastavení verze formátu DWG/DWF – Rozložit výkres do DWG
Příkaz Rozložit výkresy nyní zahrnuje novou možnost, která umožňuje větší flexibilitu uživatelského
výstupu.Formát DWG/DXF, do kterého jsou výkresy rozloženy, lze nastavit z vybraného rozbalovacího
seznamu před tím, než dojde k rozložení.
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Totéž platí pro modely rozložené do formátu DWG pomocí Export modelu do ACIS. Verzi formátu DWG lze
vybrat z rozbalovacího seznamu.

Knihovny
Ve verzi Power Pack 2020 jsou k dispozici Nové profily.
PRUSZYÑSKI, tPolský dodavatel profilů válcovaných za studena má aktualizovanou databázi profilů, která je
nyní k dispozici v Power Pack pro Advance Steel:Polské PRUSZYÑSKISigma GRAITEC aPolský PRUSZYÑSKI
Z Graitec.
Katalog polského dodavatele je přidán do databáze jako standardní profily, což znamená, že neexistuje žádné
omezení pro použití.
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Structure Designer
Structure Designer lze nyní nakonfigurovat tak, aby používal záznamy z tabulky AstorRules JointsGUIAllowedSections (podobné některým standardním spojům AS).
To umožňuje zákazníkům přizpůsobit a rozšířit obsah dostupný v ovládacích prvcích pro výběr profilu pro každý
typ prvku.
Požadované řetězce pro položky JointName v tabulce pro každý typ prvku v makru jsou uvedeny níže:
Prvek

Odpovídající řetězec

"Sloupy"

"GRTCStructureDesigner|||Columns"

"Vazníky"

"GRTCStructureDesigner|||Rafters"

"Příčné nosníky"

"GRTCStructureDesigner|||TransversalBeams"

"Štítové sloupy"

"GRTCStructureDesigner|||GablePosts"

"Vaznice"

"GRTCStructureDesigner|||Purlins"

"Okapová vaznice"

"GRTCStructureDesigner|||EavesPurlin"

"Paždíky"

"GRTCStructureDesigner|||SideRails"

"Stěnová ztužidla"

"GRTCStructureDesigner|||SideBracings"

"Střešní ztužidla"

"GRTCStructureDesigner|||RoofBracings"

"Plošiny - Krajní nosníky"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformMarginalBeams"

"Plošiny - Sekundární nosníky"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformSecondaryBeams"

"Plošiny - Rohové sloupy"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformCornerColumns"

"Plošiny - Krajní sloupy"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformMarginalColumns"

"Plošiny - Konzoly"

"GRTCStructureDesigner|||PlatformCantilevers"

"Mezilehlé nosníky"

"GRTCStructureDesigner|||IntermediateBeams"

"Opláštění"

"GRTCStructureDesigner|||Claddings"

"Dveře - Nadpraží"

"GRTCStructureDesigner|||DoorHeaders"

"Dveře - Sloupky"

"GRTCStructureDesigner|||DoorPosts"

"Brány - Nadpraží"

"GRTCStructureDesigner|||GateHeaders"

"Brány - Sloupky"

"GRTCStructureDesigner|||GatePosts"

"Okna - Nadpraží"

"GRTCStructureDesigner|||WindowHeaders"

"Okna - Sloupky"

"GRTCStructureDesigner|||WindowPosts"

Structure designer nyní nabízí profily Panely Thomas
Některé profily byly zpřístupněny v makru, jak bylo požadováno:




profily válcované za studena pro otvory a nosníky plošin;
kruhové duté profily pro sloupy, vazníky, plošinové prvky;
kruhové truby pro stěnová a střešní ztužidla a také konzoly.
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Různá vylepšení & opravy
Opravy:
•

Oprava zarovnání výztuhy podle zvoleného bodu vložení pro spoj Složená výztuha

•

Oprava chování při výběru a úpravách děr pro Prostřídavé spojení pro nosníky s vlnitou stojinou a
rošty

•

Korekce umístění výztuh pro spoj Sloup - Nosník - Průsečík

•

Oprava spoje Křížové spojení - šířka příruby nosníku s vlnitou stojinou a svařovaného nosníku/sloupku
se pozná, když jsou umístěny výchozí plechy

•

Vylepšení spoje Křížové spojení - Smykový profil lze upravit i v případě, že již byl upraven.

•

Oprava umístění zesilujícího profilu pro Připojení vaznice ohýbaným plechem

•

Oprava chování při změně počtu bodů pro Oříznutí obloukovým prvkem - ořez na plechu

•

Oprava chování, možnost kopírování AS, pracuje s úhelníky ve spoji Plechy na profil

•

Oprava chování spoje Podpůrný plech - hodnota mezery již není resetována.

•

Oprava spoje Zády k sobě (s plechy a profily), která má být rozpoznána u novějších verzí modelu

•

Oprava spoje Závitová tyč, která má být rozpoznána u novějšího verze modelu

•

Oprava spoje Zdvihací oka pro případ závislý na těžišti - příkazový řádek je synchronizován se
skutečnou funkcí

•

Zlepšení chování u spoje Ohraničení roštů/plechů – první vnější plech může být odstraněn bez
ovlivnění ostatních plechů.

•

Oprava spoje Víceprvkové ztužidlo pro přímý řez prvků pro volbu "Každý"

•

Zdokonalení spoje Zakrytí plošiny - kladné hodnoty vzdálenosti hrany posunou šrouby dovnitř; když je
počet šroubů větší o 1, šrouby se vytvoří uvnitř.

•

Oprava spoje Svařovaný plech a možnost vytvořit pouze díry pro spoj "Obdélníková vaznice"

Tenkostěnné:
•

Různé opravy funkčnosti a vylepšení spoje Připojení vaznice (umístění a zarovnání prvků; chování
silových děr)

•

V případě Připojení vaznice, pokud je vzdálenost mezi hlavním nosníkem a vaznice jiná než v
katalogu, zobrazí se v příkazovém řádku varovná zpráva:

•

Přidaná flexibilita pro standardní katalog Připojení vaznice a Přípoje neprůběžné vaznice: jakmile je
spoj vytvořen a je zjištěn záznam v knihovně, uživatel může přidat/odstranit "sleeve" a/nebo vzpěry,
aniž by bylo nutné musel zaškrtnout políčko „Ne-katalogový“ na kartě Knihovna:

19

Co je nového v GRAITEC Advance Design 2020

•

Různé opravy funkčnosti a vylepšení pro Přípoj nespojité Vaznicepřípoj (umístění a zarovnání prvků)

•

Revidované a aktualizované knihovny pro Přípoj vaznice Steadmans

•

Revidované a aktualizované knihovny pro Přípoj nespojité vaznice Steadmans

•

Revidované a aktualizované knihovny pro Přípoj vaznice Steel Sections

•

Revidované a aktualizované knihovny pro Přípoj nespojité vaznice Steel Sections

•

Konfigurované knihovny pro Přípoj vaznice Thomas Panel

•

Nakonfigurované knihovny pro Přípoje nespojité vaznice Thomas Panel

•

Zlepšení vstupu přípoje Anti sag - schopnost generovat systém Anti-sag bez vybírání paždíků
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