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Nowa kategoria
Nowa kategoria, służąca do tworzenia paneli szklanych, została dodana do wstążki Graitec PowerPack.
 Wstążka Graitec PowerPack dla programu Autodesk Advance Steel 2015.1 z AutoCAD 2015:

Dane dla szyb
Ta funkcja ma możliwość przechowywania profili, które będą używane do wstawiania szklanych paneli. Istnieją
dwa sposoby wyboru profili:
 Otwórz okno dialogowe i z listy wybieralnej wybierz profile, które będą używane do wstawiania paneli
szklanych (szyb).
 Wybierz istniejące profile, które będą używane do wstawiania paneli szklanych (szyb), a następnie
otwórz opcję "Dane dla szyb".

Szklany panel może zostać w razie potrzeby przesunięty z położenia osiowego.
Ważne!

Istotne jest, aby zapisać każdy profil, który ma zostać użyty podczas wstawiania paneli
szklanych, wykorzystując opcję 'Wstaw szybę'.
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Definicja paneli
Ta funkcjonalność pozwala na tworzenie wielowarstwowych szyb.
 Wybierz liczbę i typ warstw szyby, które tworzą panel szklany.

Wstaw szybę
Ta funkcjonalność pozwala na tworzenia paneli szklanych. Przed użyciem polecenia "Wstaw szybę", profile
muszą być zapisane w oknie dialogowym "Dane dla wstawiania szyb". W przeciwnym razie nie zostaną one
rozpoznane i panele szklane nie zostaną utworzone.
 Stosując polecenie i wybierając proflle konturu, panele szklane są tworzone pomiędzy wybranymi
profilami.
Uwaga:
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Profile muszą tworzyć zamknięty kontur, w przeciwnym razie panele nie zostaną utworzone.
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Zestawienie szyb
Zestawienie szyb (z jednej lub wielu warstw) można uzyskać automatycznie przy użyciu określonego polecenia.
 Panele ze szkła należy wybrać przed utworzeniem zestawienia szyb.
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Nowy typ połączenia
Pomost
Połączenie Wypełnienie pomostu pozwala utworzyć płyty lub kratki nad wybranymi belkami.
 Polecenie wymaga, aby wybrać obszar (utworzony za pomocą polecenia "Definicja powierzchni
okładziny") lub belki na konturze pomostu.
 Jeśli obszar jest zaznaczony, pojawia się informacja, aby wybrać cięte belki, a następnie płyty lub
kratki zostaną utworzone.
 Jeśli wybrane są belki na konturze, to belki wewnętrzne powinny zostać wybrane, aby podzielić płyty
lub kratki.

Pomost może mieć kontur o dowolnym kształcie. Kratki lub płyty zostaną utworzone na podstawie geometrii
konturu pomostu. Ponadto, utworzone zostaną dodatkowe cięcia wewnętrzne po określeniu odległości od
środka ciężkości pomostu.
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Kładka może zostać łatwo utworzona (poprzez np. kratki) wykorzystując połączenie tego typu.

Docięcie zakrzywionego elementu
Połączenie "Docięcie zakrzywionego elementu" pozwala na docięcie rury prostej poprzez zakrzywioną rurę.
Dokładność ciętego konturu może być zdefiniowana w oknie dialogowym poprzez określenie liczby punktów i
współczynnika.
 Wykonanie polecenia wymaga, aby wybrana została pierwsza belka, która jest cięta na końcu, a
następnie wybrana druga belka, która jest zakrzywioną belką rurową.
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Dodatkowo, połączenie "Docięcie zakrzywionego elementu" może zostać użyte do docięcia blachy przez
zakrzywione rury.
 Wykonanie polecenia wymaga, aby wybrana została blacha, która jest cięta na końcu, a następnie
wybrana belka, która jest zakrzywioną belką rurową.

Jeśli element podporowy jest zagiętą belką, to też zostanie docięty poprzez zakrzywioną rurę.
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Poprawki dla belek ażurowych / belek z otworami
Belka ażurowa z otworami wielobocznymi
Dodano nową opcję umożliwiającą tworzenie belek ażurowych użytkownika.
Użytkownik może zdefiniować wartości grubości środnika i półek, a także wysokość i szerokość nowych profili.

Menedżer katalogów
To nowe narzędzie pozwala na dodanie nowych katalogów dla belek ażurowych.
Oprócz charakterystyk przekrojowych mogą być również dodawane wymiary otworów (rozstaw i wymiary
otworów).
Istniejące katalogi mogą być edytowane lub zapisane pod nową nazwą.
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Poprawki dla żeber blach / krat
Żebra blach / krat
To połączenie umożliwia utworzenie żeber równoległych i prostopadłych do wybranej krawędzi. Żebra mogą być
blachami lub kątownikami. Poprawka umożliwia definicję nowego typu profili: płaskownika.

Żebra mogą zostać utworzone na kratce lub płycie o dowolnym kształcie. Dodatkowo, płyta lub kratka może
mieć wewnętrzny kontur i żebra podzielą ten obszar.
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Licencje
Menedżer licencji
Narzędzie umożliwia aktywację, wypożyczanie licencji lub jej zwrot w celu wykorzystania jej na innych
komputerach.
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