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Nowości
Zakrzywiona blacha czołowa
Zakrzywiona blacha czołowa może być łączona z elementem głównym o dowolnym przekroju, w szczególności
zaś z elementami zakrzywionymi, o kształcie definiowanym przy pomocy polilinii, bądź zakrzywionych blach.
Element podrzędny może mieć przekrój dowolny i może być prosty lub definiowany przez polilinię.
Na początku użytkownik wskazuje element główny i zatwierdza selekcję. Następnie wybiera element podrzędny
i również zatwierdza selekcję.
Uwaga:

To połączenie może być definiowane jako śrubowe lub spawane.

Belka oparta na słupie
To połączenie może być stosowane dla elementu głównego posiadającego przekrój dwuteowy.
Element podrzędny również musi być dwuteownikiem.
Na początku użytkownik wskazuje element główny i zatwierdza selekcję. Następnie wybiera element podrzędny
i również zatwierdza selekcję.
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Płatew Omega
Komenda generuje pojedyncze lub podwójne połączenie płatwi o przekroju Omega z dodatkowym elementem o
przekroju prostokątnym we wnętrzu płatwi. Pozwala na połączenie płatwi o przekroju Omega lub U.
Etapy tworzenia połączenia:
 Zaznaczenie pierwszego elementu, naciśnięcie ENTER.
 Zaznaczenie drugiego elementu, naciśnięcie ENTER, (jeśli połączenie zawiera tylko jeden element
płatwi krok drugi należy pominąć naciskając ENTER).

Płatew prostokątna
Komenda pozwala na połączenie jednej lub 2 płatwi do rygla przy pomocy blach. Połączenie działa dla profili
prostokątnych oraz dwuteowych. Płatwie mogą być mocowane do półki górnej belki lub prostopadle do belki
głównej do jej środnika (wtedy płatwie znajdują się pod półką belki głównej).
Etapy tworzenia połączenia:
 Zaznaczenie pierwszego elementu, naciśnięcie ENTER.
 Zaznaczenie drugiego elementu, naciśnięcie ENTER, (jeśli połączenie zawiera tylko jeden element
płatwi krok drugi należy pominąć naciskając ENTER).
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Połączenie rur
Komenda pozwala na połączenie 2 rur z profili okrągłych lub prostokątnych. We wnętrzu rur jest generowany
łącznik o odpowiednim kształcie.
Etapy tworzenia połączenia:
 Zaznaczenie pierwszego elementu, naciśnięcie ENTER.
 Zaznaczenie drugiego elementu, naciśnięcie ENTER.

Edycja wielu połączeń
Opcja ta została stworzona w celu umożliwienia jednoczesnej modyfikacji wielu połączeń tego samego typu.
Opcję tą można uruchomić po selekcji kilku połączeń tego samego typu, na przykład wszystkich połączeń
żeber, jak na poniższym modelu.
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Kreator Konstrukcji (GRAITEC Structure Designer)
Advance PowerPack 2018 został rozbudowany o duży moduł: Kreator Konstrukcji (Structure Designer), który
dotychczas oferowany był jako osobny produkt.

Kreator Konstrukcji w wersji 2018 zawiera, między innymi, rozszerzoną bazę szablonów generowanych
obiektów. Dodane zostały szablony do definicji Belek o zmiennej bezwładności oraz geometrii Półpięter w
kategorii Budynki specjalne:
 Belki o zmiennej bezwładności: moduł tworzy ramy portalowe z belek o zmiennej bezwładności w
celu optymalizacji masy i kosztów konstrukcji stalowej. Okno dialogowe „Belki o zmiennej
bezwładności” umożliwia definicję do 5 segmentów belki o różnych parametrach (wysokość belki,
grubość półki, grubość środnika).
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Półpiętra – opcja umożliwia szybkie, parametryczne tworzenie poziomów pośrednich. Nowy układ
okien dialogowych pozwala szybko dotrzeć do definicji elementów poziomów pośrednich.
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Ulepszenia
Symbole spoin na rysunkach - włączanie/wyłączanie etykiet
Jeśli symbole spoin nie są wymagane na rysunku, mogą być szybko wyłączone poprzez kliknięcie nowej opcji w
menu Advance PowerPack 2018.

Nowa opcja umożliwiająca pominięcie w generacji lewego lub prawego
słupa ramy portalowej (Kreator Konstrukcji)
Opcja może być wykorzystana w przypadku łączenia istniejących obiektów z nowo projektowanymi elementami.
Lewy bądź prawy słup ramy portalowej może zostać pominięty w trakcie generacji obiektu przy pomocy
Kreatora Konstrukcji.

Podział rygli ściennych w świetle otworów (Kreator Konstrukcji)
W wersji 2018 wprowadzono opcję automatycznego dostosowania/podziału geometrii rygli ściennych do
geometrii otworów. Segmenty rygli ściennych w świetle otworów mogą być automatycznie usuwane w trakcie
generacji obiektu.
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