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Tehnologie
Un nou sistem de protecţie: FLEXnet
Æ Advance Metal 2010 utilizează tehnologia FLEXnet (Acresso) ce oferă
următoarele avantaje:
•

Livrarea rapidă a licenţelor către utilizatori

•

Transferul rapid al licenţelor de pe o staţie de lucru pe alta

Pentru mai multe informaţii despre metoda de licenţiere FLEXnet
(Acresso), consultaţi capitolul Instalare din Manualul de utilizare.

Platforme Autodesk compatibile
Versiunea Advance Metal 2010 este compatibilă cu următoarele platforme
Autodesk:
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010
ADT 2007
AutoCAD Architecture 2008, 2009, 2010
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O interfaţă utilizator mult mai bună
Interfaţa utilizator a fost reorganizată prin derularea meniurilor pe verticală
pentru acces rapid. Advance Metal a devenit mult mai uşor de utilizat şi de
învăţat.

Bare de instrumente Advance
Barele de instrumente Advance Metal sunt integrate în interfaţa AutoCAD
2010, ceea ce permite o mai bună organizare a spaţiului de lucru.
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Ferestrele de proprietăţi
Paginile de proprietăţi ale elementelor sunt accesate acum din panoul din
stânga ferestrei de dialog.
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Performanţă
Creare mai rapidă a detaliilor de uzinare
Advance Metal 2010 vă permite să obţineţi mult mai rapid detaliile de
uzinare.

Afişare mai rapidă în modul “Shade”
Afişarea în modul “Shade” este tot atât de rapidă ca şi afişarea în modul
“Wireframe”.

Crearea detaliilor de uzinare
Detaliile de uzinare se obţin mult mai rapid cu ajutorul proceselor de
detaliere.

Crearea planurilor generale
Crearea planurilor de ansamblu este mult mai rapidă. De asemenea,
modificarea proprietăţilor vederilor direct din detaliu (de exemplu, scara
vederii) se realizează mult mai rapid.
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Modelare
Vizualizare mai bună în modul “Shade”
Prelucrările pot fi afişate şi chiar modificate acum şi în modul “Shade”.
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Vederi din model
Noile tipuri de vederi ce pot fi definite acum în Advance Metal vă permit să
lucraţi mult mai simplu în plan.
Metodele de definire a vederilor au fost simplificate:
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•

Se pot crea vederile pornind de la axele construcţiei sau de la o
îmbinare predefinită

•

Se pot redenumi vederile

•

Se poate defini adâncimea vederii, astfel încât să fie afişată
numai partea de obiect necesară a fi vizibilă

Noutăţi în Advance Metal 2010
Vederi rapide
De acum, există posibilitatea izolării obiectelor, utilizând comenzile “vederi
rapide”:
•

Vedere rapidă pentru un obiect

•

Vedere rapidă pentru un ansamblu

•

Vedere rapidă pentru o îmbinare

Este suficient să selectaţi una dintre săgeţile afişate pentru a crea o vedere
în plan, în direcţia săgeţii. De asemenea, pot fi definite adâncimea şi
dimensiunea vederii.
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Vizualizarea unui obiect selectat
O nouă bară derulantă, accesibilă din bara de instrumente Standard,
grupează funcţii pentru afişarea elementelor. Noile funcţii permit:
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•

Vizualizarea elementelor selectate

•

Ascunderea elementelor selectate

•

Vizualizarea ansamblurilor selectate

•

Ascunderea ansamblurilor selectate
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Decalarea profilelor
O nouă comandă permite decalarea automată a profilelor cu o distanţă
dată.
Selectaţi profilele, introduceţi apoi o valoare pentru a defini distanţa (de
exemplu, 20) şi profilul va fi decalat cu distanţa dată.
Comanda este utilă în special pentru desenarea grinzilor cu zăbrele.
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O mai bună verificare a distanţelor dintre găuri
Funcţia de verificare a distanţelor dintre găuri din Advance Metal a fost
îmbunătăţită pentru a permite:
•

Identificarea şi afişarea obiectelor ce nu respectă distanţele
minime între găuri

•

Identificarea şi afişarea unui şurub sau a unei suduri ce nu
îmbină elemente

•

Luarea în considerare a găurilor alungite

Funcţia utilizează un nou parametru implicit ce defineşte distanţa maximă
dintre găuri sau şuruburi.
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Noi opţiuni de copiere
Funcţia de copiere dispune acum mai multe opţiuni, grupate toate în
aceeaşi fereastră de dialog. Funcţia permite şi copierea îmbinărilor prin
simetrie.

Crearea îmbinărilor simultan după un şablon
Selectaţi îmbinarea pe care doriţi să o copiaţi, apoi selectaţi fiecare
categorie de profile. Îmbinările vor fi create simultan pentru toate profilele
selectate.

Ajustare/extindere până la o linie
Selectaţi o grindă dreaptă sau curbă, apoi o linie (sau două puncte ce
definesc o linie). Lungimea profilului va fi ajustată până la linia dată.
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Multi-User – Vizualizare
O mai bună interfaţă pentru vizualizarea utilizatorilor ce au extras elemente
din modelul “Master”.
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Îmbinări
Galerie de îmbinări
Noua galerie de îmbinări permite utilizarea mai simplă şi mai rapidă a
îmbinărilor.
•

Toate îmbinările sunt accesibile din aceeaşi fereastră

•

Pentru fiecare îmbinare sunt prezentate exemple ce ilustrează
diferitele posibilităţi

•

Îmbinarea poate fi selectată direct din galerie şi apoi utilizată în
model
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Scară de incendiu
În Advance Metal 2010 a fost implementată o nouă funcţie ce permite
crearea scărilor de incendiu.
Opţiunile de care dispune noua funcţie vă permit să creaţi:
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•

Scări cu sau fără cuşcă

•

Diferite tipuri de cuşti

•

Diferite tipuri de cuşti pentru ieşire
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Grindă cu zăbrele
În Advance Metal 2010 a fost implementată o nouă funcţie pentru crearea
grinzilor cu zăbrele.
Opţiunile de care dispune noua funcţie vă permit să creaţi:
•

Diferite tipuri de grinzi cu zăbrele: “Warren”, “Pratt”, “Half-Pratt”

•

Grinzi cu zăbrele din tuburi, corniere simple sau duble

•

Grinzi cu zăbrele cu tălpi drepte sau curbe

Distanţa dintre profile poate fi definită în fereastra de proprietăţi.
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Scări şi balustrade
Noi opţiuni pentru scări şi balustrade:
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•

Balustradă: contur alungit în montant

•

Balustradă: buclă întoarsă

•

Scări: trepte din grătar

•

Scări: trepte îndoite în partea din spate

•

Scări în spirală: bară intermediară tip platbandă
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Pane / bare laterale
Advance Metal dispune acum de o nouă funcţie pentru crearea panelor.
Opţiunile de care dispune noua funcţie permit:
•

Definirea unui decalaj pentru fiecare pană în parte

•

Definirea distanţei dintre pane

•

Definirea unei distanţe de decalare direct din fereastra de dialog

•

Suprapunerea panelor definind o valoare negativă pentru
distanţă

•

Definirea rolului elementelor direct din fereastra de proprietăţi

•

Salvarea secţiunilor panelor pentru a fi utilizate ulterior
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Contravântuiri
A fost implementată o nouă funcţie pentru crearea contravântuirilor.
Noua funcţie creează:
•

Diferite tipuri de contravântuiri: “Încrucişate”, “Simple”, “În K”

•

Diferite tipuri de elemente: “Simple”, “Dublu simetrice”, “Fluture”

Opţiunile de care dispune noua funcţie permit:
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•

Definirea numărului de câmpuri

•

Definirea decalajului pentru fiecare element

•

Salvarea valorilor în catalog
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O nouă îmbinare cu vută din placă, pe inima stâlpului
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare cu vută din placă pe
inima stâlpului.
Opţiunile de care dispune noua funcţie permit:
•

Tălpi de tip diferit

•

Mai multe opţiuni pentru rigidizări

•

Găuri galvanizate
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O nouă îmbinare cu vută din placă, pe talpa stâlpului
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare cu vută din placă, pe
talpa stâlpului.
Opţiunile de care dispune noua funcţie permit:
•
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Tălpi de tip diferit

•

Mai multe opţiuni pentru rigidizări

•

Găuri galvanizate
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Îmbinare pentru o contravântuire de tip tub
A fost implementată o nouă îmbinare pentru o contravântuirile de tip tub,
disponibilă în 4 variante:
•

Contravântuire tub - îmbinare cu guseu

•

Contravântuire tub - îmbinare cu cornier

•

Contravântuire tub - îmbinare cu guseu şi dispoziţie gaură

•

Contravântuire tub - îmbinare cu cornier şi dispoziţie gaură
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Îmbinare pentru două contravântuiri de tip tub
A fost implementată o nouă îmbinare pentru două contravântuiri de tip tub,
disponibilă în 4 variante:
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•

Contravântuire tub - îmbinare cu guseu

•

Contravântuire tub - îmbinare cu cornier

•

Contravântuire tub - îmbinare cu guseu şi dispoziţie gaură

•

Contravântuire tub - îmbinare cu cornier şi dispoziţie gaură
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Îmbinare pentru trei contravântuiri de tip tub
A fost implementată o nouă îmbinare pentru trei contravântuiri de tip tub,
disponibilă în 4 variante:
•

Contravântuire tub - îmbinare cu guseu

•

Contravântuire tub - îmbinare cu cornier

•

Contravântuire tub - îmbinare cu guseu şi dispoziţie gaură

•

Contravântuire tub - îmbinare cu cornier şi dispoziţie gaură
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Un nou tip de placă de bază
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare cu placă de bază ce
poate fi creată şi pentru profilele în I din tablă sudată.
Noua îmbinare permite:
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•

Rigidizări verticale sau înclinate

•

Tăierea sau decuparea stâlpului
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O nouă îmbinare pentru tuburi
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare pentru tuburi cap la cap.
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Placă de stabilizare pentru grinzi cu zăbrele
Advance Metal dispune acum de o nouă funcţie ce permite crearea unei
plăci de stabilizare pentru grinzile cu zăbrele.

O nouă îmbinare pentru două contravântuiri tip platbandă
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare pentru două
contravântuiri de tip platbandă.

Îmbinare pentru două grinzi pe capătul stâlpului
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare pentru două grinzi în
capăt de stâlp.
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Ancoraj cu cornier pentru scară
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare de ancoraj cu cornier
pentru scări.

Ancoraj cu placă de bază pentru scară
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare de ancoraj cu placă de
bază pentru scări.

Fururi
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare pentru crearea fururilor.
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Şuruburi pe linii etalon
Advance Metal dispune acum de o nouă îmbinare cu şuruburi pe liniile
etalon.

Calculul îmbinărilor conform normelor AISC
Calculul conform normelor AISC a fost implementat şi pentru următoarele
îmbinări:
•

“Două contravântuiri cu guseu”

•

“Trei contravântuiri cu guseu”

Raportul de calcul al îmbinărilor este creat automat.

Raport în format MS Word
Raportul de calcul al îmbinărilor poate fi generat în format MS Word.
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Detaliere
Desfăşurata unei grinzi curbe
Grinzile curbe pot fi reprezentate desfăşurat în detaliile de uzinare.
Calculul elongaţiei poate fi configurat cu ajutorul unui parametru implicit.

Desfăşurata unei grinzi poligonale
Grinzile poligonale pot fi reprezentate desfăşurat în detaliile de uzinare.
Calculul elongaţiei poate fi configurat cu ajutorul unui parametru implicit.
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O mai bună denumire a fişierelor
Numele fişierelor se actualizează automat la modificarea formatului
planşei.

Manager de documente
Un nou buton – “Change prototype” – permite modificarea fişierului prototip
simultan pentru mai multe detalii.
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Simbol de secţiune pentru placă de capăt
A fost implementat un nou parametru implicit ce permite afişarea simbolului
secţiunii pentru vederile de placă de capăt.

Mai multă acurateţe la utilizarea stilurilor de cotare
Cu ajutorul stilurilor de cotare, detaliile create în Advance Metal sunt mult
mai clare.
•

Stil de cotă liniară

•

Stil de cotă unghiulară

•

Stil de cotă radială

•

Stil pentru indicatorul de pantă

Amplasarea cotelor unghiulare
Cotele unghiulare sunt amplasate automat astfel încât să nu se suprapună
cu obiectele.
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Reprezentarea simbolului de pantă
Indiferent de poziţia simbolului de pantă, textul este paralel cu laturile
triunghiului.
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Extrase
Noi extrase de materiale
Cu Advance Metal 2010, extrasele de materiale pot fi create mai rapid
datorită noilor implementări:
•

Mai uşor de configurat

•

Interfaţă simplă

•

Template pentru extrase de materiale în format DWG.
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Dimensiunile tăieturii afişate în extrasul de profile prelucrate
Extrasele de profile prelucrate pot afişa dimensiunile tăieturii.

Extrase de profile prelucrate pentru profile cu două prelucrări
Un nou parametru implicit permite afişarea unei imagini explicative pentru
profilele cu două prelucrări în extrasele de profile prelucrate.
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Fişiere pentru maşini cu comandă numerică
Crearea automată a grinzilor curbe
Fişierele NC-DSTV pentru crearea grinzilor curbe se obţin automat şi pot fi
actualizate din Managerul de documente. Antetul acestora conţine datele
necesare pentru fabricare.
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Crearea automată a grinzilor poligonale
Fişierele NC-DSTV pentru crearea grinzilor poligonale se obţin automat şi
pot fi actualizate din Managerul de documente. Antetul acestora conţine
datele necesare pentru fabricare.
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GRAITEC Advance BIM
Profile compuse
Prin intermediul formatului GRAITEC GTC, profilele compuse pot fi
transferate între Advance Metal şi Advance Design.
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