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Notă:

În timpul utilizării comenzilor Advance PowerPack, pot apărea erori dacă nu ați instalat
remedierea rapidă lansată de Autodesk pentru Advance Steel 2016. Remedierea rapidă este
disponibilă prin Autodesk Application Manager.
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Comenzi noi
Grindă/linie în spirală
Această nouă comandă ajută la definirea rapidă și ușoară, în câțiva pași, a spiralelor, grinzilor sau liniilor.
Comanda poate crea spirale folosind diferite combinații între punctul inițial, centru, punctul final și rază/unghi.
De exemplu, pentru a crea o grindă/linie în spirală folosind un unghi, trebuie să urmați pașii de mai jos:
 Selectați comanda „Grindă/linie în spirală” din categoria „Optimizare” sau introduceți
_GRTCSpiralFromPoints în linia de comandă.
 Selectați punctul inițial.
 Selectați unghiul. Sunt afișate următoarele mesaje:
Selectați punctul central [Unghi/Rază]: a
Introduceți unghiul total (unghi pozitiv pentru sensul orar/negativ pentru
antiorar): 720
Notă:




O rotație completă are un unghi de 360 de grade.

Selectați punctul final.
Selectați numărul de puncte. Se afișează următorul mesaj:
Câte puncte? <30>:



Selectați tipul de obiect folosit pentru a desena spirala. Se afișează următorul mesaj:
Ce tip de obiect ar trebui folosit pentru a desena spirala?
[Linie/GrindăDreaptă/GrindăPoligonală]: s
Spirala este creată și se deschide fereastra de dialog Editează tot.
Punct inițial
Punct final

5

Noutăți GRAITEC Advance PowerPack 2016
Cloud Link
Noul instrument „Cloud Link” oferă posibilitatea de a încărca fișierele și documentele proiectului într-un cont
Google Drive.
Notă:

Pentru versiunile viitoare de PowerPack va fi posibilă conectivitatea Cloud Link cu alte tipuri de conturi,
precum Dropbox, OneDrive, Amazon S3 sau Box.

Pentru a utiliza instrumentul „Cloud Link”, utilizatorul trebuie să dețină un cont pe Google Drive. O altă condiție
importantă pentru a încărca un model folosind „Cloud Link” este ca modelul să fie salvat pe hard disk.
Pentru a încărca un fișier de proiect și documente folosind un cont Google Drive, respectați pașii următori:
1.

Salvați proiectul în locația dorită. Asigurați conectarea la un cont Google.

2.

Faceți clic pe butonul „Cloud Link” din categoria „Instrumente”. Va apărea o fereastră de solicitare care vă
solicită dacă doriți să configurați conexiunea serviciului dvs. de stocare. Faceți clic pe „OK”.

3.

În fereastra următoare, selectaţi „Google Drive” din lista verticală „Add storage service connection”, apoi
apăsaţi „Connect”.

4.

Se va deschide o pagină web. Faceți clic pe butonul „Accept” pentru a continua, apoi inchideți pagina web.
Se deshide fereastra de dialog „Cloud connection properties”.
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5.

În această fereastră faceți clic pe butonul „Change” și selectați/redenumiți directorul sursă**. Faceți clic pe
„OK” pentru a confirma.

**Important: Conexiunea la serviciul de stocare și directorul sursă trebuie să fie configurate o singură
dată. Dacă doriți, puteți modifica aceste setări inițiale prin clic pe „Settings” din fereastra
Graitec Cloud link.
6.

Faceți clic pe „OK”, apoi închideți fereastra de dialog. Se deshide fereastra de dialog „Graitec Cloud Link”.
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7.

Selectați fișierele sau directoarele pe care doriți să le încărcați în Cloud Link. Utilizați butoanele săgeată
pentru a le adăuga sau elimina. După ce ați terminat, faceţi clic pe „Aplică”. Va începe încărcarea
proiectului pe Google Drive.

8.

Accesați contul dvs. de Google Drive. Veți găsi întreaga structură a proiectului încărcat.

Notă:
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Pentru a configura din nou Cloud link, ștergeți fișierul „CloudLinkSettings” din
C:\Users\NumeUtilizator\AppData\Local\Graitec\CloudLink și urmați din nou pașii descriși mai sus.
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Tip nou de îmbinare
Acoperire planșeu
O nouă îmbinare „Acoperire planșeu” este acum disponibilă în categoria „Îmbinări” a ribbon-ului Graitec
PowerPack. Aceasta este folosită pentru adăugarea grătarelor, panourilor din lemn sau plăcilor standard peste
o platformă.
Îmbinarea poate fi aplicată în două moduri diferite:
 Prin selectarea grinzilor care definesc conturul acoperirii;
 Prin selectarea unei zone definite cu ajutorul comenzii „Definește suprafața de închidere”
(_AstM4CreateArea) din Advance Steel.
Executați comanda și selectați „Grinzi” pentru a selecta conturul din grinzi.

Pentru a utiliza opțiunea „Suprafață” mai întâi trebuie să definiți o suprafață de închidere. Executaţi comanda și
selectați „Suprafață” pentru a selecta conturul dintr-o suprafață.
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Apăsați Enter și selectați un punct de referință (opțional). Apăsați din nou Enter. Acoperirea planșeu este creată
și se deschide fereastra de proprietăți ale îmbinării.

Din „Proprietăți generale” puteți modifica parametrii acoperirii cum ar fi tipul de acoperire, catalogul etc.
Puteți defini spațiile sau decalajul acoperirii direct din „Distanțe”. Utilizatorul poate adăuga diferite decalaje
pentru marginile conturului cu ajutorul opțiunilor din fila „Contururi”.
În „Contururi suplimentare” puteți defini noi contururi (găuri) în acoperirea planșeu.
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Tip nou de obiect
Grindă din plăci ondulate
Noua caracteristică „Grindă din plăci ondulate” din Advance PowerPack vă permite să creați o grindă cu inimă
ondulată. Acest tip de grindă poate fi selectat dintr-un catalog sau definit de utilizator.
Pentru a aplica comanda, selectați punctul inițial și punctul final, ca pentru orice altă grindă. Se afișează
fereastra de proprietăți. Din „Grindă din plăci ondulate” se poate selecta tipul grinzii pe care se dorește să se
utilizeze: catalog sau definit de utilizator.

Dacă este selectat tipul definit de utilizator, toate dimensiunile utilizate pentru a defini o grindă din plăci ondulate
devin active.
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Categorie nouă
Fabricație
Categoria „Fabricație” permite verificarea stării de fabricație a ansamblurilor Autodesk® Advance Steel pe baza
rapoartelor generate în programul GRAITEC Advance Workshop.

Două comenzi noi sunt disponibile în această categorie:„Verificaţi starea” și „Deselectaţi marcajul”.

Verificaţi starea
„Verificaţi starea” afișează starea de fabricație a ansamblurilor Autodesk® Advance Steel pe baza datelor
exportate din Advance Workshop.
Pentru a utiliza această comandă:
 Asigurați-vă că modelul Autodesk® Advance Steel este salvat și numerotat.
 Generați fișiere NC din model și importați-le în Advance Workshop.
 Procesați fișierele în Advance Workshop.
 În fila „Production Manager” din Advance Workshop selectați comanda „Work Progress”, încărcați
comanda și faceți clic pe butonul „AS Export”. Rezultatul este un fișier .xml ce conține evoluția
lucrărilor.

După exportarea fișierului .xml importați fișierul cu ajutorul comenzii „Verificaţi starea”. În funcție de starea
acestora (pe baza informațiilor din fișierul importat), ansamblurile din model vor fi marcate prin culori specifice.

Deselectaţi marcajul
Comanda „Deselectaţi marcajul” este utilizată pentru a elimina un marcaj de culoare aplicat anterior prin
comanda „Verificaţi starea”.
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Îmbunătățiri
Grindă, succesivă și Grindă, continuă
Comenzile „Grindă, succesivă” și „Grindă, continuă” au fost îmbunătățite pentru a face posibilă trecerea de la o
grindă dreaptă la una curbă și invers.
După selectarea punctului inițial utilizatorul poate modifica tipul grinzii din linia de comandă.

Tastând CH, comanda se schimbă din „grindă dreaptă” (valoare implicită) în „grindă curbă”. Pentru a schimba
înapoi în „grindă dreaptă”, introduceți din nou CH.
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