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Witamy w GRAITEC PowerPack dla Advance Steel 2022.1
GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję Advance PowerPack dla Advance Steel 2022.1,
części pakietu Graitec Advance Suite.

Zgodność z Autodesk Advance Steel 2022
Advance PowerPack dla Advance Steel 2022.1 jest kompatybilny z wersjami Autodesk Advance Steel 2021 i
2022.
PowerPack dla Advance Steel 2022.1 może zostać zainstalowany w dwóch konfiguracjach:
A. Konfiguracja PowerPack 2022.1 dla Advance Steel
B. GRAITEC Advance Setup - instaluje kompletną wersję 2022.1 oprogramowania Graitec.
Opcja A zainstaluje wersję 2022.1 pakietu PowerPack na urządzeniach Advance Steel 2021 i 2022, jeśli
zainstalowane są najnowsze wersje.
Opcja B zainstaluje wersję 2022.1 PowerPack tylko na Advance Steel 2022, jeśli zainstalowana jest najnowsza
wersja.
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Nowości i ulepszenia - ogólne
W nowej wersji PowerPack dla Advance Steel skupiliśmy się i kontynuowaliśmy prace nad tematami, które
usprawnią przepływ pracy BIM pomiędzy Advance Design i Advance Steel, ale także nad usprawnieniem
różnych mechanizmów.

Nowe właściwości dostępne w GTCX
Nowe właściwości materiałów są dostępne w GTCX, począwszy od wersji 2022.1. Oznacza to, że właściwości
te mogą być przenoszone pomiędzy aplikacjami.
Nowe właściwości materiału to:
- Granica plastyczności (Fy)
- Wytrzymałość na rozciąganie (Fu)
- Elastyczność (E)
- Gęstość (D)

Profile Constraco w AstorProfiles.mdb oraz małe korekty
Tabele profili Galver Constraco zostały dodane również w AstorProfiles.mdb.
Posiadanie tych profili w bazie danych sprawia, że są one dostępne również w Advance Design, zapewniając
lepszy transfer informacji pomiędzy Advance Steel i Advance Design.
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Dokonano również poprawy istniejących profili Z z Constraco poprzez dodanie brakujących wartości, które
korygują geometrię środników profili Z.

Ulepszenia GTCX
GTCX jest udoskonalany z każdą wersją pakietu Graitec Advance. W 2022.1 pracowaliśmy nad następującymi
aspektami mechanizmu:

Import dla elementów betonowych
Jeżeli do wersji 2022 rozpoznawane były tylko typowe przekroje betonowe prostokątne, kwadratowe i okrągłe,
to od wersji 2022.1 dodaliśmy więcej typów przekrojów, takich jak I, L, T i U, dla słupów i belek betonowych.

Transfer pomiędzy Advance Design i Advance Steel
Z każdą wersją udoskonalamy transfer pomiędzy Advance Steel i Advance Design poprzez GTCX.
W tej wersji skupiliśmy się na elementach betonowych, które są częścią fundamentów konstrukcji budynku, a
czasami w części nadziemnej, nawet jeśli konstrukcja stalowa stanowi jej główną część.
Oprócz nowych typów przekrojów, mimośrodowość płyt stropowych zadeklarowana w Advance Design jest
teraz przenoszona do Advance Steel za pośrednictwem GTCX.

Wyrównanie elementów przy synchronizacji
Pozycja elementu, ustawiona przez użytkownika w modelu, jest teraz utrzymywana przez mechanizm
synchronizacji.
To usprawnienie pozwala użytkownikowi zaoszczędzić czas potrzebny na przeniesienie informacji z jednego
programu do drugiego, bez konieczności korygowania niewspółosiowości elementów konstrukcji.

Przekrycie podestu - wczytywanie ustawień z biblioteki
Jak wiemy, makro pokrycia podestu ma zakładkę biblioteki, gdzie użytkownicy mogą zapisać różne konfiguracje
do późniejszego wykorzystania.
Gdy użytkownik stosuje konfigurację z biblioteki, istniejąca konfiguracja z modelu jest zastępowana lub
zmieniana nowymi wartościami. Czasami mechanizm zawartości biblioteki ładującej może mieć pewne usterki i
parametry nie są dobrze zamienione, powodując nieprawidłowe działanie połączenia.
W tej wersji poprawiono mechanizm zawartości biblioteki obciążeń połączenia pokrycia pomostu, co oznacza,
że po wczytaniu zapisanej konfiguracji połączenia z biblioteki, wszystkie parametry są stosowane poprawnie, a
poprzednia konfiguracja jest usuwana, co pozwala na funkcjonowanie połączenia na właściwych parametrach.

Sprawdzenie mechanizmu licencjonowania
Mechanizm sprawdzania licencji w PowerPack dla Advance Steel został zmieniony i poprawiony, aby platforma
Advance Steel nie poruszała się wolno z powodu procesu weryfikacji funkcji, który jest wykonywany podczas
sprawdzania ważności licencji.
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Ulepszenia dla Schodów
Schody Proste
W wersji 2022.1 skupiliśmy się na poprawieniu niektórych obszarów w makrze schodów prostych. Obszary, do
których skierowana jest ta wersja, to automatyczne obliczanie, podłużnice (belki policzkowe), części specjalne
stopni.

Automatyczne obliczanie geometrii
Automatyczne obliczanie stopni zostało poprawione w celu skorygowania błędnego zachowania, gdy ustawienia
podłużnic zostały zmienione. Ponadto, wartości obliczane automatycznie nie zmieniają się już podczas
przeglądania zakładek makr.

Belki policzkowe (Podłużnice)
Dokonano przeglądu kilku obszarów konfiguracji podłużnic.
Poprawiono właściwości spoiny ustawione przez użytkownika w makrze były przenoszone w obiekcie spoiny
Advance Steel.

Stopnie
Boczne połączenie stopnia z kraty zostało skorygowane tak, aby płyty pionowe znajdowały się na powierzchni
kraty.

Schody z dwoma stopniami zostały poprawione i nie powodują już zawieszenia systemu.
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Części Specjalne
Zachowanie części specjalnych, stosowanych w schodach dla stopni, zostało zrewidowane w niektórych
obszarach, takich jak pozycjonowanie wybranej części specjalnej w połączeniu między stopniem a podłużnicą.
Dlatego też, gdy schody są budowane ze stopniami z części specjalnych, spoina pomiędzy stopniem a
podłużnicą nie jest już dodawana.

Schody Zabiegowe
W przypadku schodów zabiegowych poprawiliśmy zgłoszone problemy związane z podłużnicą.
Dzięki temu podłużnica jest prawidłowo ustawiona przy zmianie typu stopnicy oraz przy tworzeniu schodów
zabiegowych z trzech odcinków prostych.
Kolejna korekta związana jest z zachowaniem się linii startowej (linia biegu). Innymi słowy, wszystkie biegi
schodowe są przeliczane na nowo, jeśli użytkownik zmieni położenie linii biegu.
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Balustrady - Nowości i ulepszenia
W wersji 2022.1 w makrach balustrad dodaliśmy dwie nowe opcje i wprowadziliśmy ulepszenia w kilku
obszarach. Nowe udoskonalenia oferują wiele możliwości kontroli połączeń pomiędzy elementami balustrady.

Zaślepki poręczy
Od wersji 2022.1 użytkownik może również dodawać zaślepki na poręczy dodatkowej.
W zakładce Poręcze > Zaślepki dodano nową opcję, która umożliwia użytkownikowi tworzenie zaślepek na
początku i na końcu poręczy dodatkowej.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych poręczy, zaślepki do poręczy mogą być wykonane z blach lub
specjalnych części.
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Poręcz ścienna o przekroju prostokątnym
Począwszy od wersji 2022.1, na życzenie użytkowników, poręcz ścienna będzie domyślnie dopuszczać
prostokątne i kwadratowe przekroje rurowe.

Typy kształtowników są dostępne bezpośrednio we właściwościach kształtownika - Profil, w zakładce Poręcze Ogólne.
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Pozycjonowanie słupków "wg długości całkowitej" zapisywane w bibliotece
Większość połączeń i makr z PowerPacka ma zaimplementowany mechanizm biblioteczny. To samo dotyczy
makr dla Balustrad. Do wersji 2022.1 w bibliotece zapisywane były tylko niektóre parametry, a parametry
pozycjonowania słupków nie były uwzględniane.
Od wersji 2022.1, pozycjonowanie słupków "według długości całkowitej" jest zapisywane w bibliotece, oferując
użytkownikowi większą szybkość w konfigurowaniu balustrady.
Innymi słowy, rozmieszczenie słupków wykonane "według długości całkowitej", w tym przesunięcie początkowe
/ przesunięcie końcowe / odstępy / itp. jest zapisywane we wpisach bibliotek i stosowane podczas ładowania.

Ulepszony mechanizm "według segmentów" do pozycjonowania słupków
W związku z pozycjonowaniem słupków "według segmentów", pracowaliśmy nad poprawą zachowania makra i
sposobu obliczania liczby słupków na segment.
Od wersji 2022.1, dla 2 kolejnych segmentów z przesunięciem końca S1 = 0 i przesunięciem początku S2 = 0,
wspólny słupek będzie numerowany podwójnie (będzie uwzględniany na obu segmentach), ale całkowita liczba
słupków będzie zawsze prawidłową całkowitą liczbą słupków w balustradzie.
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Poprawiono również zachowanie dla segmentów bez słupków lub z jednym słupkiem.

Niezależne stanowisko GUW dla złączy kulowych dla słupków
W wersji 2022 pakietu PowerPack, balustrada ze złączami kulistymi była zależna od systemu GUW z powodu
pewnych zmian wprowadzonych w platformie Advance Steel 2022.Bloki części specjalnych tworzone przez
makro zależały od aktualnego LUW, dlatego barierka nie była tworzona poprawnie, jeżeli LUW nie był
ustawiony na GUW (0,0,0).
W wersji 2022.1 pakietu PowerPack dostosowaliśmy bloki części specjalnych z poręczy Ball Post, aby nie były
już zależne od LUW i umożliwiały działanie makra w odpowiednich parametrach.

Usprawnienia mechanizmu dzielenia na segmenty
Mechanizm podziału, jeden z najważniejszych mechanizmów, jest dostępny dla wszystkich balustrad, które
mamy w PowerPacku: standardowe, podwójne, ścienne, zaciski systemowe, złącza kulowe. Mechanizm ten jest
z każdą wersją udoskonalany, poprzez wprowadzanie nowych opcji lub naprawianie błędów związanych z
podziałem.
W wersji 2022.1 poprawiliśmy kilka błędów, które mają wpływ na następujące obszary mechanizmu:
•
•
•
•

Opcja podziału na słupki dla górnej i środkowej poręczy
Zaciski systemowe - podzielone według maksymalnej odległości
Balustrada dzielona z różnymi rodzajami zakończeń
Opcja podziału poręczy środkowej dla słupka kulowego, podwójnego i z zaciskami systemowymi
została sprawdzona i zweryfikowana w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności

Odstep dla opcji dzielenia dla balustrad ze złączami kulowymi, zaciskami systemowymi i słupkiem podwójnym
został sprawdzony i zweryfikowany w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności.

12

Co nowego w GRAITEC Advance PowerPack 2022.1

Tworzenie wypełnień i paneli
Balustrada może mieć zmienną i wielokrotną konfigurację. W PowerPack dla Advance Steel, z każdą wersją,
staramy się pokryć jak najwięcej możliwych konfiguracji.
W wersji 2022.1 skupiliśmy się na ulepszeniu mechanizmu wypełnienia i sposobu cięcia paneli. Oto niektóre z
tematów, które poruszyliśmy w tej aktualizacji:
•

Ulepszone tworzenie paneli na obszarach z geometrią "łabędzia szyj".

•

Podczas tworzenia tralek przesunięcia na początku/końcu barierki uwzględniają teraz opcję Wyrównane
dla segmentów nachylonych
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•

W przypadku wprowadzenia ujemnego offsetu dla zakończenia poręczy, tralka wypełniająca będzie się
teraz wydłużać w dół, aż do nowego położenia szyny dolnej

•

Usprawnienie mechanizmu obcinania tralek na pochyłej powierzchni poręczy

Usprawnienia mechanizmu punktowego odniesienia
W przypadku szyny z kilkoma segmentami, nachylonej + prostej, górna poręcz musi mieć tę samą wysokość
mierzoną od linii odniesienia, a nie od linii wejścia.
Aby to osiągnąć, odległość od punktu bazowego do linii wejściowej powinna być mierzona jako przesunięcie
(prostopadle), a nie jako odległość pionowa.
Dlatego też, począwszy od wersji 2022.1 wprowadziliśmy poprawki w mechanizmie odniesień, aby uwzględniać
wartość przesunięcia, a nie wartość pionową.
Jak na zdjęciu poniżej, górna poręcz ma taką samą wysokość mierzoną od linii odniesienia, niezależnie od
rodzaju segmentu, prostego czy pochyłego.
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