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1.Vítejte v GRAITEC PowerPack pro Advance Steel 2023
Společnost GRAITEC s potěšením představuje nejnovější verzi balíčku Advance PowerPack pro
Advance Steel 2023, který je součástí sady Graitec Advance Suite.

1.1 Kompatibilita s aplikací Autodesk Advance Steel 2023

Advance PowerPack pro Advance Steel 2023 je kompatibilní s verzemi Autodesk Advance Steel
2022 a 2023.
Balíček PowerPack pro Advance Steel 2023 lze nainstalovat pomocí dvou instalátorů:
A. Setup PowerPack for Advance Steel 2023
B. GRAITEC Advance Setup - nainstaluje kompletní verzi 2023 softwaru Graitec

Možnost A nainstaluje verzi 2023 balíčku PowerPack na Advance Steel 2022 a 2023, pokud jsou
nainstalovány poslední dvě jmenované verze.
Možnost B nainstaluje verzi 2023 PowerPacku pouze na Advance Steel 2023, pokud je nainstalována
tato poslední verze.

2.Novinky - Obecné
V nové verzi PowerPacku pro Advance Steel jsme se zaměřili a pokračovali v práci na tématech,
která umožní organizaci modelů pro podporu produktivity a tvorby výkresů v rámci Advance Steelu.
Za tímto účelem přinášíme řadu nástrojů zaměřených na modulové osové rastry, pohledy na modela
tvorbu kamerv rámci modelového prostoru.
Kombinujeme to s tématy souvisejícími se schodištěmi pro lepší kontrolu uspořádání plechových
schodnic, s kontrolou šířky plechů a pokosového dělení celkových plechových profilů.
Přečtěte si prosím tento dokument, protože tato témata dále rozvádíme.
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2.1 Novinka: Modulová síť z čar
Nástroj Modulová síť z čar umožňuje transformovat existující čáry, ať už jsou rovnoběžné, nebo ne, na
rastry Advance Steelu.

Modulová síť z čar: Příklad vytvoření rastru, pohledů na model a kamer.
(Pohled na model a kamera jsou zvýrazněny purpurovou barvou)
Příkaz se nachází na pásu karet Powerpack pod panelem Vytvořit prvky a je seskupen s několika
dalšími příkazy týkajícími se rastrů a vytváření kamer.

Výběrem příkazového tlačítka aktivujete příkaz, který je k dispozici prostřednictvím příkazového
řádku nebo možností dynamické nabídky základního systému.Pro dosažení požadovaného rastru se
postupuje podle kontextových nabídek.
Nástroj umožňuje uživateli vybrat 2D čáru AutoCADu nebo více čar a převést je na strukturu
rastru.Nástroje umožňují seskupování čar a označování směru, tyto možnosti jsou také kombinovány
s možností aktivovat mdel na model a kamery v rámci pohledu na model.

Hlavní vlastnosti a výhody:
•
•
•
•

Převod 2D čar AutoCADu na osy modulové sítě
Uživatelsky řízená konverze neparalelních linek s uspořádáním čar na míru
Větší flexibilita při výběru a seskupování jednotlivých a vícenásobných konverzí
Vytvoření více pohledů na model a kamer v rámci jednoho procesu

POZNÁMKA: Nástroj vytvoří rastry Advance Steelu a pohledy na model, které lze upravovat pomocí

standardních dialogových oken pro vlastnosti.
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2.2 Novinka: Nástroj Víceúrovňová modulová síť
Nástroj Víceúrovňový osový rastr umožňuje uživateli rychle vytvářet osy rastru a úrovně v
modelového prostoru Advance Steelu a kombinuje je také s možnostmi vytváření pohledů na model a
kamer v rámci těchto pohledů na model.
Nástroj se nachází na pásu karet Powerpack pod panelem Vytvořit prvky, kde je seskupen do řady
příkazů týkajících se rastrů a kamer.

Níže je uveden ukázkový obrázek modulové sítě, pohledu na model a kamery vygenerovaných tímto
makrem.

Víceúrovňový osový rastr>záložka Popisky os

Rastry
V rámci makra jsou rastry vytvořeny v ortogonálním vzoru na osách X a Y s možnostmi ovládání
celkové velikosti rastru, počtu os, vzdáleností mezi osami a poloh uzamčených os v rámci rastru,
které umožňují nastavení odemčených rastrů a mezi řadou uzamčených os.K dispozici jsou standardní
funkce, jako jsou popisy os rastru, bubliny a předpony popisů.
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Příklad uzamčených os
Pod položkou "Osa sítě 7 a 10" je zaškrtnuto políčko "Zámek rastru", které umožní pohyb os 8 a 9 s
vazbou os 7 a 10.Zadáním nové hodnoty pro osu 8 se sníží nebo zvýší hodnota pro osu 9.

Nastavením osy 8 na hodnotu 3500 se vzdálenost osy 9 sníží na hodnotu 2500.
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Replikace a úrovně osového rastru
V makru je možnost replikovat rastr v modelu až do požadovaných úrovní, což jsou kladné i záporné
úrovně od nulové počáteční roviny modelu.Uživatel může v dialogovém okně zadat počet
požadovaných úrovní, poté nastavit požadovanou výšku úrovně a uzamknout úrovně, aby bylo možné
pohybovat úrovní mezi dvěma jinými uzamčenými úrovněmi.

S replikací rastru v modelu jsou spojeny také Advance Steel Úrovně, které lze zobrazit v modelu a v
Průzkumníku projektu.

Symboly úrovní jsou umístěny v modelovém prostoru.
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Volba Promítnutá síť v Advance Steelu 2023
Ve verzi Advance Steel 2023 je uživatelům k dispozici možnost Promítnutá síť, v této verzi je v
dialogovém okně Víceúrovňový osový rastr možnost aktivující funkci Promítnutá síť.
Zavedení této možnosti upravuje fungování makra a interakci s modelem, aktivace zaškrtávacího
políčka promítnutá síť zruší replikované rastry v prostoru modelu, uživatel uvidí pouze rastr na
základní úrovni modelu.

Pracovní postup s promítnutou sítí spočívá v tom, že pro zobrazení promítnuté sítě na požadované
úrovni modelu může uživatel v hlavním dialogu aktivovat políčko Pohledna model, čímž se zapne
pohled na model a přidá se do průzkumníka projektu.

Když je pohled na model na místě, může nyní uživatel ukončit hlavní dialogové okno makra a poté v
Průzkumníku projektu aktivovat pohled na model pro danou úroveň ( symbol žárovky zapnut).Při
aktivním pohledu na model je pak zavedena standardní funkce promítnutých sítí, kdy se osy rastru
promítají do základní úrovně pohledu na model.
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Provoz a aktivace úrovně jsou standardní funkcionality Advance Steelu včetně připojení nosníků k
úrovni.Výběr úrovně a následná aktivace s orientací modelu do pracovní roviny této úrovně a uživatel
může na tuto úroveň umístit nosníky, zatímco je aktivní přichycení k rastru.

POZNÁMKA: Uživatel se může rozhodnout nepoužívat promítnuté sítě pro Advance Steel 2023,

pracovní postup replikace mřížek je stále platný pro verzi 2023.
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Pohledy na model a kamery
Na kartách Rozteče os a Úrovně jsou zaškrtávací políčka, která umožňují aktivovat pohled na model
pro různé osy rastru a úrovně.To je kombinováno s možností zaškrtávacího políčka pro aktivaci
vestavěné funkce automatického vytváření výkresu z pohledu modelu (kamera Advance
Steelu).Jejich výběr umožňuje uživateli rozhodnout, které pohledy modelu potřebuje pro modelování a
zda požaduje výkres vytvořený v dané výšce nebo úrovni.

POZNÁMKA: Zobrazení symbolu kamery se provádí prostřednictvím aktivace kontextové nabídky

Advance Steelu. (Zobrazit kameru)

V rámci Průzkumníka projektu se také vytvářejí pohledy na model, která doplňují úrovně.
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Kontextová nabídka
Makro je po uzavření udržováno zařazením do kontextové nabídky Advance Steel, což uživateli
umožňuje vrátit se do dialogového okna makra a měnit a aktualizovat parametry.

Hlavní vlastnosti a výhody:
•
•
•

Vytvoření víceúrovňových rastrů na požadovaných úrovních pro usnadnění modelování a
tvorby výkresů
Možnosti pro pohledy na model a aktivaci kamer v rámci voleb v dialogu
Udržování dialogového okna makra pro zobrazení rastrů/pohledů na model/kamer pro
uživatelskou interakci

11

Co je nového v Advance Steel 2023

2.3 Novinka: Generátor kamer
Nástroj Generátor kamer je navržen tak, aby umožnil uživatelům rychle vytvořit řadu nových kamer v
prostoru modelu, umožňuje uživateli zůstat v dialogovém okně a měnit parametry každé umístěné
kamery.Tento nástroj je navržen jako doplněk k předchozím nástrojům pro osové rastry, které
umožňují použití kamer ve vyhrazených pohledech na model, a jeho cílem je umožnit uživateli umístit
kamery na míru do předem definovaných orientací pohledu, přičemž je možné používat orientace
definované na základě aktuálního UCS modelu.

Kamery lze umístit do modelu na požadovaná místa s nezávislým řízením jejich orientace na základě
orientace GSS a standardní pohledové kostky, přičemž uživatelsky definovaná možnost USS
umožňuje umístění na aktuální USS.

Nástroj Generátor kamer najde uživatel na pásu karet PowerPack pod panelem Vytvořit prvky, kde je
přidružen k obdobným nástrojům pro Rastry.
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Výběrem nástroje se otevře dialogové okno, které uživateli umožní zadat typ kamery, vybrat
orientaci, zadat text do pole popisu a ovládat celkovou velikost kamery v kombinaci s výběrem
výkresového stylu, pokud si uživatel přeje přepsat své volby řízené procesem.

Doporučený pracovní postup pro uživatele je:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zvolte směr kamery z několika tlačítek pro výběr.
Zaškrtněte možnost počítadlo a nastavte počáteční hodnoty, což mohou být písmena nebo
čísla.
V rozevírací nabídce vyberte typ kamery a prostřednictvím zaškrtávacího políčka "Uživatel"
vyberte možnost vybrat uživatelské styly.
Do pole Popis zadejte požadovaný název vytvářeného zobrazení výkresu (podle potřeby
použijte odkaz na token počítadla).
Upravte parametry velikosti kamery pomocí dialogových oken Hloubka Z a Výřez XY.
Výkresový styl:Nastavte styl, pokud je požadováno přepsání typu výkresového procesu.
Vyberte objekty pro kameru, pokud je požadováno omezení prvků, pak proveďte a potvrďte
výběr.
Měřítko: V rozevírací nabídce vyberte vhodné měřítko přepisu pro výkresový styl.
Umístěte tlačítko Kamera a vyberte místo v modelu.
Vraťte se do dialogového okna příkazů a zopakujte postup pro další kameru.
Ukončete dialog po dokončení umístění kamer.
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Použití tokenu - Počítadlo kamer
V této verzi zavádíme systém tokenů, který umožňuje uživateli lépe kontrolovat vytváření textových
řetězců, které čerpají informace z dat modelu.Umístění kamery je indexováno pomocí počítadla,
které lze přenést do pole Popis vložením tokenu v textovém řetězci.

Hlavní vlastnosti a výhody:
•
•
•
•

Vytvoření více kamer v jedné operaci pro usnadnění tvorby výkresů
Odkaz na číslování kamery pomocí počítadla
Tokeny polí popisu pro názvy výkresů
Ovládání parametrů fotoaparátu pomocí dialogového okna makra
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3.Novinka: Přípoj - Styčníkové plechy pro příhradový nosník
Pro tuto verzi představila společnost Graitec nový typ spoje, který je určen pro práci s příhradovými
konstrukcemi typu I, přičemž spoj tvoří řada sendvičových desek s možností použití podložek.

Spojení vytvořilo tyto prvky na základě výběru primárního nosníku (Pas) a poté přidružených
Vertikálního a až 2 Diagonálních prvků s možností ovládání seskupení šroubů a zkrácení prvků.
Příkaz je umístěn na paletě PowerPack Knihovna přípojů na kartě Ztužidla, kde je umístěn v dolní části
dostupných příkazů.

Dialog se skládá z několika hlavních karet pro plechy, šrouby a vyrovnávací plechy s možností uložení
parametrů do knihovny.
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V rámci připojení jsou dílčí možnosti pro ovládání oříznutí nosníku a pro umožnění centrálního výpalu
sendvičových plechů; také přímá kontrola nad tím, zda je v dialogovém okně vyžadováno oříznutí
rohů.

Hlavní vlastnosti a výhody:
•
•
•

Snadnější generování složitých spojů v uzlech příhradové konstrukce
Symetrické a nesystémové uspořádání
Uživatelské ovládání polí šroubů a výřezů

Primární pracovní postup
Když uživatel vybere příkaz z palety, bude vyzván k následujícímu postupu pro výběr prvků:
•

Vyberte hlavní prvek pasu
o Obvykle se jedná o základní prvek příhradové konstrukce nebo o šikmý/rovný horní
prvek.

•

Vyberte svislý prvek
o Toto je obvykle to, co uživatel považuje za hlavní upevňovací vzpěru k pasů (všimněte

si, že nemusí být v modelovém umístění svislá)

•

Vyberte první diagonální prut
o Obvykle se jedná o prvek diagonály, který je ve sklonu ke vzpěře a pasu.

•

Vyberte druhý diagonální prvek (volitelné)
o Obvykle se jedná o prvek diagonály, který je šikmý vzhledem k pasu a vzpěře na
opačné straně vzpěry.
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4.Novinky – Schodiště
4.1 Nová možnost: Nastavení šířky plechové schodnice pro rameno a podestu
Novinkou verze 2023 pro nástroje Přímé schodiště je možnost ovládat šířku schodnic, které jsou
vytvořeny z plechuy, a to pomocí nového nastavení s ovládacími prvky a parametry.

Relativně ke schodnici, nastavení šířky plechu schodnice na schodišťovém rameni
V předchozích verzích byla šířka plechové schodnice založena na vstupech horní a dolní hloubky a
šířka byla odvozena z těchto hodnot, v této nové verzi může nyní uživatel celkovou hodnotu šířky
ovlivnit při aktivaci rozevírací nabídky Zarovnat na, nabídka umožňuje uživateli vybrat, která hrana
bude zarovnaná a podle toho upravit aktivační pole dialogu.Možnosti pro Horní, Dolní a Horní &
spodní.

Například Horní pak aktivuje pole Horní hloubka (dp1) s uživatelsky řízeným zadáním, přičemž aktivní
je i pole Celková šířka plechu.Uživatel může nastavit horní odsazení a poté zobrazit vypočtený údaj v
celkové šířce plechu, a pokud si přeje upravit na běžnější velikost, může to provést zadáním do
dialogového okna Celková šířka plechu.
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POZNÁMKA 1:Při volbě Horní & spodní je celková šířka plechu šedá, protože se jedná o nastavení,

které se řídí oběma parametry hran.

POZNÁMKA 2:Výběrem spodní části pak určíte šířku plechu od spodního okraje, přičemž celková

šířka plechu bude aktivní.

Relativně k podestě, schodnice podesty - nastavení šířky plechu
Provoz a nastavení prvku Shodnice na podestě byly rovněž aktualizovány tak, aby byly v souladu s
nastaveními pro schodišťové rameno, a to s větší kontrolou nad celkovou šířkou profilu schodnice.K
dispozici je aktualizace rozbalovací nabídky, která umožňuje podobné možnosti jako v případě
schodišťového ramene, přes Horní/Dolní/Horní & spodní, což umožňuje ovládat posun nad a pod
prvek podesty.

To je kombinováno s možností zaškrtávacího políčka (Přepsat šířku plechu podestové schodnice),
která umožňuje uživateli kontrolovat šířku podestové schodnice, pokud se má lišit od schodnice
schodišťového ramene.
Při aktivaci pole Celková šířka plechu pro podestové schodnice se tato šířka automaticky přenese ze
schodnic schodišťovho ramene.
Aktivace tohoto zaškrtávacího políčka pak aktivuje pole Celková šířka plechu, do kterého může
uživatel zadat požadovanou šířku.
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Díky těmto parametrům a možnostem zadat zarovnání může uživatel nastavit každý prvek celé
plechové schodnice tak, jak potřebuje, a v případě potřeby může použít různé kombinace mezi prvky,
například nahoře pro sch. rameno a dole na podestu.
Níže je uveden příklad, kdy je schodnice schodišťového ramene nastavena na hodnotu Horní a
podestová schodnice na hodnotu Dolní.
To umožňuje, aby byla pro uživatele aktivní různá pole parametrů, což mu dává možnost ovládání
podle potřeby.
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POZNÁMKA: Lze také povolit volby pro Identické schodnice, které umožňují přenos nastavení z

vnitřní do vnější atd.

Hlavní vlastnosti a výhody:
•
•
•

Řízení a nastavení pro uspořádání schodnic
Použití obou těchto nových funkcionalit umožňuje uživateli plně kontrolovat šířky plechových
schodnic
Umožňuje uživateli přizpůsobit se požadavkům z návrhu na definici minimální šířky schodnic

Tyto možnosti jsou k dispozici na kartě Schodnice -> Vnější/vnitřní -> karta Umístění.

4.2 Plechová schodnice - nastavení umístění spoje na pokos
V dialogových oknech nástrojů pro Schodiště od společnosti Graitec je nová funkce Karta pro
ovládání pokosu mezi schodnicí schodišťového ramene a podestovou schodnicí. Tato nová funkce se
nachází pod hlavní kartou Schodnice, pod kartami bočních panelů a pod názvem Pokos.

Možnosti na kartě Pokos umožňují uživateli plně ovládat různé body změny směru přechodu schodiště
na podestu, což je možné pomocí kombinace záložek vnitřní a vnější schodnice nebo shodné možnosti
zaškrtávacího políčka, dále pak pomocí nové záložky Pokos pomocí Graitec stromové struktury
dialogového okna pro ovládání umístění schodišťových ramen.
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Příkladem toho je, že ve víceramenném chodišti může změna ramene na podestu ovlivnit, jak je
vytvořena plechová schodnice, buď z jednoho segmentu nebo z více segmentů.
Při nezaškrtnutém políčku Pokos je odstraněno zkosení mezi prvky a schodnice je tvořena jedním
dílem pro rameno a schodnici ohromady. Uživatel může pomocí dialogových oken stromu přejít na
určité místo v rámci kombinace ramene/podesty.

Při zaškrtnutí políčka je schodnice rozdělena na dva samostatné segmenty.
Pokos je vytvořen jako oříznutí na pokos, kdy oba segmenty mají stejnou šířku, která je řízena v rámci
Schodnice.Možnosti pro nastavení šířky podesty jsou také zavedeny ve verzi 2023. Rovněž tak pokud
hodnoty pro schodnice nejsou stejné, pokos je vytvořen jako oříznutí mezi těmito prvky, přičemž se
zachová stejná hodnota oříznutí pro každý segment.
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POZNÁMKA: Plechové schodnice jsou vytvořeny jako plechové prvky křivkového tvaru v rámci

Advance Steelu.

Hlavní vlastnosti a výhody:
•
•
•

Řízení a nastavení segmentace schodnice
Snadnější kontrola přípravy pro výrobu ocelové konstrukce
Kontrola celkových velikostí schodnic tak, aby vyhovovaly standardním velikostem
plechových tabulí pro nářezové plány

5.Vylepšení a aktualizace
5.1 Aktualizované uspořádání pásu karet v kombinaci s novými paletami
Pro verzi 2023 byl pás karet Powerpack aktualizován tak, aby vyhovoval novým funkcím verze, což
vyžadovalo určitou reorganizaci rozložení pásu karet a zavedení některých nových palet ve formě
knihoven.
Jsou zde některé aktualizace značky Graitec na několika ikonách na pásu karet, jedná se pouze o
vizuální úpravy a funkčnost zůstává stejná jako v předchozích verzích.
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Panel Vytvořit prvky
V rámci tohoto panelu:
•
•
•

Dodavatelé tenkostěnných profilů byli sloučeni do rozbalovací nabídky.
Nástroje pro skleněné rámy byly zhuštěny do řady rozbalovacích nabídek.
Zavedeny nové funkce pro:
o Modulová síť z čar
o Víceúrovňový osový rastr
o Generátor kamer

Pás karet>Vytvořit prvky>Dodavatelé tenkostěnných profilů

Pás karet>Vytvořit prvky>Nástroje pro skleněné rámy

Pás karet>Vytvořit prvky>Modulová síť z čar, Víceúrovňový osový rastr, Generátor kamer

Panel Vytvořit makra
V rámci tohoto panelu:
•

Samostatná příkazová tlačítka pro Návrháře stavebních konstrukcí byla zkombinována do
Knihovny konstrukcí, který zobrazí paletu Advance Steel pro tyto řady příkazů. Příkazy jsou
uspořádány v rámci řady karet.
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Pás karet>Vytvořit makra>Knihovna konstrukcí

Knihovna konstrukcí>karta

Výchozí Knihovna konstrukcí>Vlastní konstrukce

Knihovna konstrukcí>karta Jednopodlažní konstrukce
Vícepodlažní konstrukce

Knihovna konstrukcí>karta

POZNÁMKA: Ovládání příkazů je stejné jako v předchozích verzích.

24

Co je nového v Advance Steel 2023

5.2 Nové knihovny
S každou verzí PowerPacku pro Advance Steel se obsah knihovny stává bohatším a bohatším díky
novým profilům od různých výrobců.
Pro verzi 2023 jsme přidali následující:

Nové typy šroubů pro Velkou Británii
V reakci na časté požadavky na více šroubů v systému jsme definovali řadu dalších šroubů, které jsou
často požadovány. To vše jsem definoval podle norem ISO.
Přidané šrouby jsou:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Kloboučkové matice:
o DIN 1587 - M4-M24
Trhací nýty:
o ISO 15977 (7 průměrů)
Šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem:
o ISO 7380 - M5-M16, ocel 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (MaP) a kloboučková
matice
Šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem bez sady:
o jak je uvedeno výše, ale bez matice a podložky - uživatel si může vybrat délku.
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem:
o ISO 10642 - M5-M20, ocel 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (MaP) a Kloboučková
matice
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem bez sady:
o jak je uvedeno výše, ale bez matice a podložky - uživatel si může vybrat délku.
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762
o M5-M64, jakosti 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (MaP)
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem bez sady:
o jak je uvedeno výše, ale bez matice a podložky - uživatel si může vybrat délku.
Závitové tyče:
o Obyčejná závitová tyč s maticí a podložkou na obou koncích.
▪ M5-M64 jakosti 8.8 až do délky 500.
Ploché podložky:
o Ploché podložky ISO 7091
▪ aktualizace názvů dílů pro kusovníky.
o Ploché podložky ISO 7089
▪ požadavek na značení CE 7091pro šrouby jakosti 8.8 nebo 10.9 a pro ostatní
jakosti šroubůjsou vyžadovány podložky 7089.

POZNÁMKA: Tyto nové šrouby lze nalézt v editoru šroubů v rámci funkce Management Tools a

uživatel si je může přidat do preferovaných velikostí, pokud to vyžaduje.
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NOVINKA: Steadmans Ltd (SIG) - Profily a spoje mezaninových podlah
V této verzi je k dispozici aktualizace systému Steadmans Mezzanine floor System.Jejich řada
podlahových úchytek byla aktualizována v souladu s nejnovější specifikací (březen 2022).Tyto
změny se promítnou do profilů a přípojů:
•
•

Aktualizace pro Mezzanine floor cleats, Insert a Oversail
Změny v centrování otvorů/šroubů

Odkaz na Steadmans Mezzanine Systems: Steadmans Mezzanine Floor brochure issue.pdf

Obrázky s laskavým svolením A. Steadmans & Sons

Lokalizace
Španělsko - Portugalsko:lokalizace pro jazykový překlad příkazů a grafického rozhraní Graitec.
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