Instrukcja obsługi programu Railing Dimensioning Plugin
to Tekla Structures Programu do tworzenia wymiarów i przekrojów na rysunkach balustrad w Tekla Structures
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1. Co to jest i do czego służy program Railing Dimensioning Plugin to Tekla Structures?

1. Co to jest i do czego służy program Railing Dimensioning Plugin to Tekla
Structures?
Program Railing Dimensioning Plugin to Tekla Structures to rozszerzenie, które automatyzuje tworzenie
rysunków zespołów balustrad w programie Tekla Structures. Program tworzy przekroje oraz wymiary dla
wygenerowanych wcześniej rysunków. Obsługiwane są typowe balustrady wykorzystywane w konstrukcjach
przemysłowych, czyli takie składające się z słupków w rozstawie około 1 metr i połączone pomiędzy sobą za
pomocą pochwytu na górze, poprzeczek między słupkami oraz bortnicy. Takie balustrady przemysłowe są
zazwyczaj zaprojektowane z rur okrągłych, rur kwadratowych lub kątowników i są łączone z konstrukcją
stalową za pomocą śrub lub żelbetową za pomocą kotew.

Program tworzy wymiary i przekroje w określony i jednakowy sposób dla każdego rysunku. Zawsze
wstawiane są te same wymiary: osiowe w miejscach przecięć osi elementów, gabarytowe, rozstaw śrub,
wymiary pionowe oraz poziome. Zawsze jest tworzony widok z przodu. Zawsze tworzone są przekroje, które
są widokami z góry, z lewej oraz z prawej. Opcjonalnie użytkownik może włączyć widok 3d balustrady. Taki
układ rysunku pasuje do przynajmniej 80% rysunków balustrad, dzięki czemu większość pracy zostaje
zautomatyzowana. Praca użytkownika zostaje zredukowana jedynie do sprawdzenia rysunków i drobnych
poprawek kosmetycznych. Ten algorytm nadaje się do balustrad poziomych, ukośnych na schodach oraz
zakrzywionych na końcach.
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Program działa zarówno gdy otwarty jest edytor rysunku – wtedy zostaje zwymiarowany tylko otwarty
rysunek oraz program działa z poziomu modelu i listy rysunków – wtedy należy zaznaczyć rysunki balustrad a
program je wszystkie zwymiaruje.
Użytkownik programu musi ustawić nazwy atrybuty widoków, przekrojów, wymiarów, znaków przekrojów
tak aby wytworzone elementy rysunku pasowały do przyjętych standardów firmy. Należy to zrobić przed
uruchomieniem wymiarowania. Zaleca się aby wykonać jeden rysunek zanim zrobi się wszystkie tak aby
sprawdzić czy ustawienia są poprawne. Ustawienia atrybutów można zapisać w ustawieniach programu
analogicznie jak ustawienia innych okien programu Tekla Structures. Odpowiedni plik zostanie utworzony w
folderze „attributes” modelu. W przyszłości można go skopiować razem z pozostałymi ustawieniami widoków,
przekrojów, wymiarów do nowego modelu lub do folderu firmowego z ustawieniami Tekla Structures.

Strona 4 z 18
2. Instalacja programu

2. Instalacja programu
2.1. Stare wersje Tekla Structures: 20.0, 20.1, 21.0, 21.1
Aby zainstalować program w starych teklach należy uruchomić instalator msi a następnie klikać „Next”.
Instalator skopiuje pliki do wszystkich zainstalowanych programów Tekla Structures. Do tej instalacji
wymagane są uprawnienia administratora.

Po zainstalowaniu program będzie dostępny w katalogu komponentów i aplikacji (ctrl + f).
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2.2. Nowe wersje Tekla Structures:
2016, 2016i, 2017, 2017i, 2018, 2018i, 2019, 2019i, 2020, 2021
Aby zainstalować program w nowych wersjach Tekla Structures należy zainstalować pakiet rozszerzenia
tsep. Aby to zrobić należy otworzyć program Tekla Structures, następnie w katalogu aplikacji kliknąć w
menu -> zarządzaj rozszerzeniami -> menadżer rozszerzeń -> importuj. Po tej operacji należy uruchomić
ponownie program Tekla Structures. Do tej instalacji nie są wymagane uprawnienia administratora.
Więcej informacji na stronie:
https://teklastructures.support.tekla.com/2021/en/det_importing_extensions_to_applications_compon
ents_catalog
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Alternatywnym sposobem instalacji pakietu tsep jest skopiowanie go do odpowiedniego folderu przed
uruchomieniem programu. Wtedy rozszerzenie zostanie zainstalowane podczas uruchamiania programu.
Folder do którego należy skopiować plik tsep powinien znajdować się w folderze środowiska i może się różnić
w zależności od miejsca instalacji programu Tekla Structures oraz od wersji programu.
Enviroment Dir\ <version> \Extensions\To be installed
np. C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.1\Extensions\To be installed
np. C:\ProgramData \Tekla Structures\2016.1\Extensions\To be installed

Po zainstalowaniu program będzie dostępny w katalogu komponentów i aplikacji (ctrl + f).

3. Co oznacza komunikat „Not OK” - brak licencji na program
Brak licencji na program Railing Dimensioning Plugin sprawia, że jego funkcje są nieaktywne. Brak licencji
objawia się czerwonym komunikatem „Not OK” obok przycisku „License settings” w głównym oknie programu.
Jeżeli nie masz licencji na program to musisz uruchomić licencję testową lub wprowadzić klucz produktu, który
odblokuje program.
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4. Uruchomienie licencji testowej – Trial license
Jeżeli pierwszy raz używasz programu Railing Dimensioning Plugin, możesz uruchomić darmową licencję
testową. W głównym oknie programu kliknij w przycisk „License settings”, następnie wybierz „Trial license”,
następnie kliknij w przycisk „Start trial period”. Licencja testowa uruchamia wszystkie funkcje programu ale
jest ograniczona czasowo. Po jej upływie program przestanie działać, jego funkcje zostaną zablokowane. Aby
ponownie używać programu nabyć klucz licencyjny.
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5. Wprowadzanie klucza licencyjnego
Klucze licencyjne można kupić na stronie: https://www.ddbim.pl/go/buyrailingdimensioningplugin/
Jeżeli kupiłeś klucz licencyjny uruchom program Railing Dimensioning i kliknij w przycisk „License settings”.
Następnie wybierz rodzaj licencji „License Key” i wprowadź swój klucz w pole przeznaczone na klucz licencyjny.
Kliknij w przycisk „Activate” aby aktywować klucz. Do aktywacji klucza potrzebne jest dostęp do internetu. Po
pomyślnej aktywacji pojawi się informacja o tym, że posiadasz aktywną licencję.
Od tej pory twój klucz jest związany z tym komputerem na którym został aktywowany. Aby przenieść swój
klucz na inny komputer musisz najpierw deaktywować klucz na tym komputerze (klikając przycisk
„Deactivate”), gdzie jest aktywny a następnie aktywować go na innym komputerze. Taką operację
przenoszenia kluczy można wykonywać dowolną ilość razy, lecz podczas aktywacji i deaktywacji komputer
musi być połączony z internetem. Niektóre klucze licencyjne mogą być ograniczone czasowo – po upływie
czasu ich ważności program przestanie działać i należy wtedy zakupić kolejny klucz licencyjny.
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6. Główne okno programu

1. Save (Zapisz) / Load (Wczytaj) ustawienia programu. Ustawienia są zapisywane w folderze attributes
modelu analogicznie jak ustawienia innych okien w Tekla Structures.
2. Opcje programu – w tym miejscu należy ustawić atrybuty widoków rysunku, skalę widoków, atrybuty
wymiarów oraz atrybuty znaków przekrojów.
3. Przycisk i status licencji – bez aktywnej licencji program nie działa. W tym miejscu możesz otworzyć okno
ustawień licencji.
4. Krótka instrukcja programu oraz opis jak wymiarować rysunki
5. Status programu – w tym miejscu program opisuje co robi oraz pokazuje postępy w %
6. Przycisk do uruchamiania algorytmu wymiarowania. Jeżeli edytor rysunku jest otwarty to zostanie
zwymiarowany tylko otwarty rysunek. Jeżeli edytor jest zamknięty to należy zaznaczyć kilka rysunków na
liście rysunków wtedy program zwymiaruje wszystkie zaznaczone rysunki.
7. Przycisk anuluj – po kliknięciu należy poczekać aż program anuluje działanie. Może to potrwać kilkanaście
sekund, ponieważ program musi wykonać zakolejkowane polecenia.
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7. Widoki rysunków (views)
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8. Korzystanie z programu
Z programu można korzystać z poziomu listy rysunków lub z poziomu edytora rysunków.

8.1. Korzystanie z programu w otwartym rysunku
1. Włącz program Railing Dimensioning Tool korzystając z ikonki w panelu aplikacje i komponenty

2. Otwórz rysunek

3. Wczytaj ustawienia programu: wybierz na liście swoje ustawienia a następnie kliknij przycisk Load

4. Kliknij w przycisk Run Macro i poczekaj aż rysunek zostanie zrobiony.

5. Poczekaj aż program skończy pracę. Nic nie rób w Tekla Structures
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8.2. Korzystanie z programu z poziomu listy rysunków
1. Zamknij edytor rysunków
2. Włącz program Railing Dimensioning Tool korzystając z ikonki w panelu aplikacje i komponenty

3. Zaznacz rysunki balustrad na liście rysunków

4. Wczytaj ustawienia programu: wybierz na liście swoje ustawienia a następnie kliknij przycisk Load

5. Kliknij w przycisk Run Macro i poczekaj aż rysunek zostanie zrobiony.

6. Poczekaj aż program skończy. Nic nie rób w Tekla Structures
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9. Ustawienia
Przy pierwszym użyciu programu należy ustawić atrybuty i style widoków, wymiarów, przekrojów tak aby
generowane rysunki były zgodne ze stylami przyjętymi w firmie. Ustawienia programu można zapisać
analogicznie jak ustawienia innych okien Tekla Structures – klikając przycisk Save. Ustawienia są zapisywane w
folderze attributes modelu i można je wybrać za pomocą listy a następnie wczytać do programu za pomocą
przycisku Load. Ustawienia te można kopiować do kolejnych projektów.
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10. Tworzenie pierwszych ustawień programu
Tworzenie pierwszych ustawień programu rozpocznij od wygenerowania rysunku balustrady w firmowych
stylach.
1. Wygeneruj rysunek w firmowych stylach
2. Otwórz rysunek
3. Kliknij Prawym przyciskiem myszy na rzut i otwórz właściwości

4. W oknie dialogowym ustawień rzutu zapisz ustawienia z nową nazwą np. „front-view”

5. Kliknij w przycisk Apply a potem OK

6. Utwórz przekrój
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7. Kliknij prawym przyciskiem myszy na widok przekroju i otwórz właściwości

8. W oknie dialogowym ustawień przekroju zapisz ustawienia z nową nazwą np. „section-view”

9. Zamknij właściwości przekroju
10. Utwórz drugi przekrój, otwórz jego właściwości, wyłącz znaki elementów a następnie zapisz jako
„top-view”

11. Jeżeli chcesz mieć widok 3d to zrób widok 3d a następnie zapisz jego ustawienia np. „3d-view”

Strona 16 z 18
10. Tworzenie pierwszych ustawień programu
12. Klikij prawym przyciskiem myszy na znak przekroju, otwórz ustawienia

13. Zapisz ustawienia z nową nazwą np. „section-mark”, zamknij ustawienia znaku przekroju

14. Utwórz wymiar w stylach firmowych, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie otwórz
ustawienia.

15. Zapisz ustawienia wymiaru z nową nazwą np. „dimension-settings”

16. Otwórz program RailingDimensioning
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17. W zakładce Settings znajdź i ustaw właściwości rzutów i wymiarów te co wcześniej zapisałeś
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18. Na końcu zapisz ustawienia okna programu RailingDimensioning z nową nazwą np. „my-companysettings”

19. Przetestuj ustawienia na jednym rysunku.
20. Otwórz folder attributes, włącz sortowanie po dacie modyfikacji i skopiuj te ustawienia do nowego
modelu

