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Tehnologie
Compatibil Unicode
Advance Metal – instalat pe platforma AutoCAD 2007 – este de acum compatibil Unicode ceea ce face posibilă afişarea oricărui
caracter din orice alfabet.
Bazele de date din Advance Metal sunt acum în format Access 2000.

Identificator unic pentru sincronizare
Orice obiect Advance Metal are acum un nou atribut care are rolul de a-l identifica în mod unic. Acest număr este unic în model şi
constant de-a lungul duratei de viaţă a elementului.

Data creării elementelor / Data de revizie
Pentru fiecare element, Advance Metal salvează data la care acesta a fost creat precum şi data ultimei modificări. Sincronizarea
dintre Advance Metal şi un alt program (de exemplu SDNF 3.0) devine astfel mai uşor de realizat. Formatul GTC (Graitec
technology Component) utilizează de asemenea această informaţie la sincronizarea unui model Advance Metal cu un alt model
provenit dintr-o altă aplicaţie.

Selectarea nodurilor
Un nouă funcţionalitate permite selectarea tuturor nodurilor create.
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Afişarea busolei
O nouă funcţionalitate permite afişarea unei busole în model pentru a indica orientarea elementelor.
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O nouă componentă pentru crearea listelor de materiale
Componenta pentru generarea listelor de materiale a fost în întregime rescrisă, iar listele pot fi create şi modificate acum mult mai
uşor.

De asemenea, au fost dezvoltate o serie de comenzi cu ajutorul cărora puteţi crea simplu şi rapid liste de elemente (grinzi, plăci,
şuruburi …). Butoanele corespunzătoare sunt grupate în prima parte a barei de instrumente Sub – BOM.
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O nouă versiune FlexLM
Advance Metal utilizează FlexLM 8.0 d pentru licenţă. Aceasta permite utilizarea unei licenţe o anumită perioadă de timp - opţiunea
“Borrow license”.
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MODEL
O nouă bară de instrumente: “Sub – Folded Plates”
Comenzile pentru crearea plăcilor îndoite sunt grupate acum într-o nouă bară de instrumente: Sub – Folded Plates.

Plăci îndoite – îmbunătăţiri
-

Relaţia dintre plăci este creată numai pe porţiunea comună.
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-

Plăcile îndoite fot fi decupate şi în zona de îmbinare.

-

De-a lungul unei laturi, pot fi adăugate mai multe plăci
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-

O mai bună conectare a plăcilor îndoite

-

Valoarea implicită a razei este egală cu dublul grosimii plăcii

-

Plăcile îndoite pot fi divizate sau pot fuziona în acelaşi mod ca şi plăcile simple
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Grinzi poligonale
•

ÎN MODEL

-

Îmbunătăţiri ale decupajelor create pe grinzi obţinute din polilinii

-

A fost implementat un nou comportament pentru grinzile obţinute din polilinii: “preserve orientation”. Acesta permite crearea
grinzilor obţinute din polilinii, pentru scări şi balustrade.

•

ÎN DETALII

Grinzile obţinute din polilinii sunt cotate automat.
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Eforturi de calcul în fereastra de proprietăţi a grinzilor
Special pentru clienţii din America de Nord, au fost implementate câteva noi opţiuni: Advance afişează eforturile de calcul şi
procentajul specific efortului în fiecare capăt al profilului. Aceste informaţii sunt utilizate apoi de funcţia ”Quick connection”. Afişarea
paginii “Design efforts” în fereastra de proprietăţi este controlată cu ajutorul parametrului standard C0_DisplayUniformLoadsPage.
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O nouă pagină în fereastra de proprietăţi a profilelor - “Properties 3”
Momentul de inerţie, modulul de elasticitate, modulul de plasticitate… toate acestea sunt afişate acum în fereastra de proprietăţi.
Pentru profilele uzuale, valorile acestor mărimi au fost introduse în baza de date a profilelor din Advance Metal.

O mai bună fuzionare a profilelor
Comanda pentru fuzionarea profilelor nu afectează nodurile create.

Comandă pentru actualizarea şuruburilor
O nouă comandă permite acum actualizarea şuruburilor.
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Coliziuni – butonul “Cancel”
Verificarea coliziunilor poate fi întreruptă în orice moment.
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Noduri şi elemente structurale
O nouă bară de instrumente
Funcţionalităţile pentru lucrul cu noduri sunt grupate acum într-o nouă bară de instrumente: “Sub – Joint Utilities”

Regruparea comenzilor pentru crearea nodurilor
Funcţiile pentru crearea nodurilor au fost regrupate în barele de instrumente, astfel încât utilizatorul să poată găsi mai uşor nodul
dorit. Astfel, în versiunea 7.1:
-

Funcţiile pentru crearea nodurilor “Grindă - stâlp” sunt grupate în aceeaşi bară de instrumente.

-

Funcţiile pentru crearea plăcilor de capăt sunt grupate în bara de instrumente “Plate joints”

-

Funcţiile pentru crearea nodurilor cu corniere sunt grupate în bara de instrumente “Clip angle joints”

-

Funcţiile pentru crearea nodurilor de preluare a momentului sunt grupate în bara de instrumente “Moment joints”

GRAITEC ROUMANIE

16/92

Noutăţi în Advance Metal 7.1
Noduri noi
•

GUSEU INTRE STÂLP ŞI PLACA DE BAZĂ

A fost implementat un nou nod cu guseu, având mai multe opţiuni şi o interfaţă-utilizator adecvată. Acesta conectează un stâlp, o
placă de bază (sau o grindă) şi o contravântuire. Nodul poate conecta, atât talpa, cât şi inima unui profil.
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•

MAI MULTE OPŢIUNI PENTRU CONTRAVÂNTUIRI

Unele noduri cu guseu pot fi create acum cu placă de capăt suplimentară, cu rol de rigidizare:
-

Guseu pentru o contravântuire

-

Guseu pentru două contravântuiri

O nouă pagină de proprietăţi permite acum modificarea parametrilor plăcii de capăt.
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Contravântuirile pentru profile de tip HSS şi contravântuirile cu platbandă pot fi conectate acum de stâlp sau de o grindă utilizând o
placă de capăt sau un cornier.
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•

REAZEM PENTRU GRINDĂ TRANSVERSALĂ (CU ZĂBRELE)

Aveţi la dispoziţie acum un nou tip de reazem pentru grinzi transversale (cu zăbrele).
Acest nod poate conecta, atât grinzi, cât şi stâlpi cu orice tip de secţiune.
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•

IMBINARE CU PLACĂ, PRIN SECŢIONARE

A fost implementat un nou nod pentru conectarea a două profile de un stâlp, printr-o placă. Placa trece prin stâlpul (grinda
principală) decupat automat după conturul plăcii.
Nodul poate fi utilizat, atât pentru grinzi orizontale, cât şi pentru cele înclinate.
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•

DUBLĂ IMBINARE PRIN CORNIERE

A fost dezvoltat un nou nod util pentru a conecta o grindă de planşeu (sau un stâlp) de alte două grinzi. Valorile implicite diferă, în
funcţie de situaţie.
Nodul poate fi utilizat atât pentru profilele curbe, cât şi pentru profilele compuse şi cele din tablă sudată.
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•

PLACĂ DE PRELUARE A MOMENTULUI TĂLPII PROFILULUI

A fost dezvoltat un nou nod pentru preluarea momentului, util pentru construcţiile din zonele cu seismicitate ridicată.
Nodul creează plăci pe tălpile grinzilor şi funcţionează pentru toate tipurile de secţiuni, atât pentru grinzi înclinate, cât şi pentru cele
rotite.
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•

SECŢIUNE ÎN T DE PRELUARE A MOMENTULUI TĂLPII PROFILULUI

A fost dezvoltat un alt nod de preluare a momentului, creat dintr-un profil cu secţiune în T, util în regiunile cu seismicitate ridicată.
Nodul poate fi utilizat pentru orice tip de profile.

•

NOD PANĂ CU PLACĂ VERTICALĂ

Nodul "Vertical purlin plate" se află acum în bara de instrumente “Purlin joints”.

GRAITEC ROUMANIE

24/92

Noutăţi în Advance Metal 7.1
Semne de marcaj
Cu Advance Metal 7.1 puteţi crea semne de marcaj cu ajutorul unui nou tip de nod.
•

SEMNE DE MARCAJ

A fost dezvoltat un nou nod ce permite crearea semnelor de marcaj pentru a marca poziţia unei grinzi secundare pe o grindă
principală (sau pe o placă).
Comanda funcţionează pentru întregul model sau numai pentru o selecţie de obiecte ale acestuia.
Din fereastra de proprietăţi puteţi adăuga noi semne de marcaj sau puteţi modifica poziţia celor existente.
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•

SEMNE DE MARCAJ OARECARE

O nouă comandă permite crearea semnelor de marcaj pentru a marca poziţia unei grinzi secundare pe o grindă principală (sau pe o
placă).
Alegeţi un sistem de coordonate utilizator adecvat, selectaţi elementul principal şi apoi punctele de pe elementul ataşat.
Punctele sunt proiectate pe planul elementului principal şi sunt luate în considerare apoi la crearea semnelor de punctare pe
elementul principal.
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•

AMPLASARE AUTOMATĂ A SEMNELOR DE MARCAJ

De asemenea, aveţi posibilitatea de a crea automat semnele de marcaj.
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Imbunătăţiri ale nodurilor existente
•

PRINDERE PRIN CORNIER

O nouă organizare a elementelor de control în pagina Vertical bolts.
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•

CONTRAVÂNTUIRI PENTRU PROFILE DE TIP HSS

Advance Metal 6.1 SP2

Noi opţiuni pentru contravântuirile pentru profile de tip HSS. Placa sandwich poate fi prinsă de eclisă cu ajutorul şuruburilor. Este
posibilă şi o îmbinare fără eclisă.
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•

PLACĂ DE BAZĂ CU TRAVERSĂ

Advance Metal 6.1 SP2

Există două modalităţi de a modifica dimensiunea plăcii:
-

cu ajutorul proiecţiilor

-

definind dimensiunile exacte (lungime şi lăţime)
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•

PLACĂ GUSEU PENTRU O CONTRAVÂNTUIRE

Advance Metal 6.1 SP2

Aveţi la dispoziţie un nou tip de placă guseu: “variable”
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•

PLACĂ PENTRU PRELUAREA FORŢEI TĂIETOARE

Raza colţurilor exterioare ale plăcii
Valoarea razei poate fi definită în pagina Plate a ferestrei de proprietăţi.

Un parametru suplimentar permite definirea distanţei dintre şurub şi latura exterioară a plăcii.

GRAITEC ROUMANIE

32/92

Noutăţi în Advance Metal 7.1
Un nou tip de placă
Advance Metal 6.1 SP2

A fost adăugat un nou tip de placă: “flange full” – latura superioară şi cea inferioară a plăcii ating tălpile grinzii principale.
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•

JOANTĂ DE MONTAJ

Advance Metal 6.1 SP2

Locaţia sudurii
Pentru fiecare sudură a nodului, puteţi alege acum locaţia: atelier sau şantier.

•

CONTRAVÂNTUIRE DE TIP PLATBANDĂ

Advance Metal 6.1 SP2

In pagina Angle a fost adăugată o nouă opţiune care permite deplasarea plăcii astfel încât cornierul să atingă marginea guseului.
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Îmbunătăţiri ale funcţionalităţilor existente
•

SCĂRI

Noi opţiuni pentru tipul de treaptă “Type 3”
De acum, puteţi crea un cadru în jurul treptei.

Prima şi ultima treaptă pot fi diferite de celelalte
Prima şi ultima treaptă pot fi configurate separat (alt tip de treaptă, alte dimensiuni…)
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Excentricitatea grinzii de vang
Mai multe tipuri de excentricitate pentru grinda de vang: înclinat, orizontal, vertical

•

BALUSTRADE

Un nou tip de îmbinare montant-mână curentă
Pentru montanţii unei balustrade înclinate, puteţi alege o terminaţie înclinată sau nu.
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Rotirea montanţilor
Montanţii pot fi rotiţi cu un unghi de 90°, 180° sau 270°.

Deplasarea individuală a montanţilor
Montanţii pot fi deplasaţi individual cu o distanţă dată.
Selectaţi montantul pentru care doriţi să specificaţi distanţa de deplasare. Montantul ales este afişat în culoarea roşie.
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Mai multă precizie în definirea excentricităţii montanţilor
Direcţia de deplasare este întotdeauna perpendiculară pe montant.
Opţiune suplimentară pentru terminaţia barei intermediare a balustradei
Bara intermediară a balustradei poate fi creată până la ultimul montant sau poate fi extinsă cu o lungime dată.
O valoare pozitivă va scurta bara, iar una negativă o va extinde.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Pot fi create bare intermediare şi pe porţiunea înclinată a balustradei.
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•

UN NOU NOD DE ANCORARE A GRINZII DE VANG

A fost implementat un nou nod de ancorare a grinzii de vang, având mai multe opţiuni ce permit o mai bună configurare.
Puteţi alege o placă sau un cornier:

Noul nod poate fi creat din profile îndoite la rece, profile îndoite la cald, profile cu secţiuni utilizator (dacă utilizatorul creează o
grindă de vang cu o anumită secţiune) şi de asemenea din profile din tablă sudată şi grinzi obţinute din polilinii.
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•

CREARE RAPIDĂ A NODURILOR

Aveţi posibilitatea acum să definiţi noduri pentru orice situaţie întâlnită într-un model. În funcţie de setările efectuate vor fi calculate
noduri pe care Advance le va crea apoi automat. Această nouă funcţionalitate permite evitarea erorilor din etapa de modelare.
Etape:
1. Structura
a) Creaţi structura, specificaţi rolul elementelor în model (stâlp, grindă, contravântuire...) şi definiţi încărcările; puteţi să utilizaţi
încărcarea uniformă (în procente)
b) Sau importaţi structura dintr-un program de calcul şi stabiliţi rolul elementelor în model. În acest caz, nodurile şi încărcările sunt
deja asignate fiecărui nod al modelului şi stocate în proprietăţile grinzilor.
2. Configurarea conectării automate

Funcţionalitatea “Configure Quick Connection” permite stabilirea tipului de nod adecvat fiecărei situaţii întâlnite în structură.
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În fereastra de dialog selectaţi tipul profilului, condiţiile (linear, invers, …), nodul, …
Pentru fiecare nod definit puteţi modifica setările implicite. Acestea depind de tipul de nod şi sunt utilizate strict în situaţia pentru
care nodul a fost definit (elementele îmbinate, condiţiile şi nodul asociat).
Setările permit definirea unor condiţii generale necesare pentru calculul şi crearea nodului.
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Noduri speciale definite de utilizator
Există şi posibilitatea de a defini anumite îmbinări (situaţii din model) care vor fi excluse din etapa de calcul a nodurilor sau vor fi
suprascrise, urmând ca pentru îmbinările respective să fie create noduri speciale.

3. Definirea criteriilor generale de calcul
Aveţi la dispoziţie mai multe setări, utile pentru calculul nodurilor, pe care le puteţi modifica în funcţie de cerinţe.
De exemplu, pentru nodurile uzuale şi plăcile de preluare a forţei tăietoare, puteţi defini numărul de şuruburi necesar pentru o
anumită înălţime a elementului structural şi distanţa de la marginea superioară a profilului până la conturul găurii.
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4. Conectarea rapidă
Odată ce aţi încheiat setările, clic pe butonul Quick Connection All şi Advance Metal va calcula şi va crea toate nodurile.

Pentru fiecare nod este creat apoi un raport de calcul care conţine rezultatele verificărilor şi condiţiile.
In caz de eşec (un nod nu este creat), conexiunea eşuata este marcată pentru a putea fi verificată ulterior.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
•

CONEXIUNE RAPIDĂ PRIN TĂIERE
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•

SCARĂ ÎN SPIRALĂ

De acum, puteţi crea scări în spirală.
Nodul creează:
-

montantul central

-

treptele

-

nodurile dintre trepte şi montantul central

-

balustrada

-

nodurile dintre balustradă şi trepte

-

opţional, o placă de capăt (capătul superior al montantului central)
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Interfaţă pentru calculul nodurilor
Advance Metal 7.1 poate calcula nodurile, conform următoarelor standarde:
-

EC3 (Eurocodes)

-

AISC şi CISC (America de Nord)

-

CM66 (Franţa)

Calculul nodurilor conform standardului Nord American
Advance Metal 6.1 SP2

Următoarele noduri pot fi calculate conform standardelor Nord Americane:
-

Placă de preluare a forţei tăietoare

-

Imbinare cu placă, prin secţionare

-

Imbinare prin cornier

-

Imbinare înclinată, prin cornier

-

Dublă îmbinare prin corniere

-

Placă de capăt între grinda principală şi grinda secundară

-

Placă de capăt între grinda principală şi două grinzi secundare

-

Joantă de montaj

-

Placă pentru îmbinare cap la cap
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Calculul nodurilor conform standardului EC 3
Advance Metal 6.1 SP2

Următoarele noduri pot fi calculate conform standardului EC 3:
-

Nod de cadru cu vută

-

Coamă acoperiş cu vută din plăci

-

Coamă acoperiş cu vută din profile

-

Imbinare prin cornier

-

Placă de capăt între grinda principală şi grinda secundară

-

Joantă de montaj

Identificatorul nodului în fereastra de proprietăţi
Identificatorul nodului poate fi afişat sau nu în fereastra de proprietăţi, în funcţie de valoarea parametrului standard
C0_ShowObjectsUserID
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Numerotare
Noi opţiuni pentru metoda “with drawing number”
O nouă opţiune pentru metoda de numerotare “with drawing number” (numărul detaliului): puteţi alege modul de numerotare – cu
litere mici, cu majuscule, cu numere.
Afişarea acestor opţiuni este controlată cu ajutorul parametrului standard: C0_NumberWithDrawingNumberSeparator
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Imbunătăţiri în procesul de numerotare
“Discontinuităţile” din numerotare sunt completate automat (sau nu) când se creează noi obiecte, în funcţie de valoarea
parametrului standard C0_PartDetectionReuseNumbers

Elemente identice având găuri de dimensiune diferită
Un nou parametru standard permite definirea unei valori de toleranţă ce va fi luată în considerare la numerotarea cu piese standard
a elementelor identice, având găuri de dimensiune diferită: C0_EPDSpecialHoleSettingsEps
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Profile de configurare a prefixelor
Pentru fiecare proiect în parte, puteţi defini “profile” pentru definirea prefixelor.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Definirea prefixului în funcţie de tipul profilului
Prefixele pot fi configurate în funcţie de tipul profilului grinzilor.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Modificarea numerotării desenelor create de procesele de desenare
O nouă funcţionalitate foarte utilă pentru lucrul cu diferite loturi: în fereastra “Process properties” puteţi modifica numerele asociate
desenelor create de un proces de desenare.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Obiectele modificate primesc un nou număr
În afară de criteriul majorităţii (obiectele majoritare îşi păstrează numărul), există acum posibilitatea de a păstra numărul iniţial al
elementelor care nu sunt modificate, în funcţie de valoarea parametrului standard C0_ModifiedObjectsGetNewNumber
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Proprietăţile sudurilor şi ale şuruburilor pot fi luate în considerare la numerotarea cu ansambluri
De acum, proprietăţile sudurilor şi ale şuruburilor pot fi comparate (sau nu) la numerotare. De exemplu, două grinzi identice, dar
având suduri diferite (dimensiune, tip, etc.) primesc numere diferite (sau nu), în funcţie de valorile parametrilor standard:
C0_GTEWithWelds şi C0_GTEWithBolts.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Stâlpii având orientare diferită primesc numere diferite
Stâlpii având orientare diferită în model, pot primi numere diferite (sau nu), în funcţie de valoarea parametrului standard
C0_UseColumnOrientationForMPNumbering
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Noi metode de numerotare
Advance Metal 6.1 SP2

Sunt disponibile acum noi metode de numerotare, de exemplu numerotarea după un grup de ansamble.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Document Manager
Verificarea stării detaliilor selectate
Aveţi posibilitatea să selectaţi detaliile pentru care doriţi să verificaţi starea. Pentru aceasta, dezactivaţi opţiunea Automatic detail
status check. Toate detaliile selectate apar grupate în categoria “Unknown”.
Din lista din dreapta ferestrei de dialog, bifaţi caseta din dreptul detaliilor a căror stare urmează a fi verificată.

Clic pe butonul Run check.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
La lansare, Document Manager va verifica doar starea detaliilor selectate.
Rezultatele vor fi afişate în trei categorii:
•

“Not checked” – detalii a căror stare nu a fost verificată

•

“Updated” – detalii actualizate

•

“Update required” – detalii care necesită actualizare

Pentru a verifica şi starea altor detalii, selectaţi-le şi apăsaţi apoi butonul Run check.
Puteţi marca şi alte detalii în vederea unei verificări ulterioare.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Noi metode de sortare
Advance Metal 6.1 SP2

Noi posibilităţi de sortare a detaliilor în Document Manager: după data de revizie, după data ultimei actualizări …
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
O nouă categorie în Document Manager
Advance Metal 6.1 SP2

O nouă categorie de detalii în Document Manager: “Update List required”
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Detalii
Indicator de orientare
In detaliile de asamblare poate fi afişat automat un indicator de orientare. Acesta indică în ce direcţie este capătul grinzii sau faţa
stâlpului.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
O nouă opţiune permite amplasarea etichetelor în elevaţii şi în vederile în plan, în funcţie de indicatorul de orientare. Capătul
grinzilor este marcat cu ajutorul etichetelor.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Vederile izometrice pot fi configurate în aşa fel încât să indice orientarea grinzilor prin afişarea busolei.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
O nouă opţiune în procesul de numerotare permite ca doi stâlpi având orientare diferită să primească numere diferite.

De exemplu:
Presupunând că în model sunt două grinzi identice, dar în poziţii diferite (una spre sud iar cealaltă spre nord), Advance Metal va
crea:
-

In detaliul de ansamblu: o săgeată spre stânga etichetată 1x South, 1x North

-

În elevaţii şi vederi în plan: Eticheta grinzii se află în partea stângă.
Elementul orientat spre Sud are eticheta la capătul dinspre Sud, iar elementul orientat spre Nord are eticheta la capătul dinspre
Nord.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Etichetele se adaptează la scara detaliului
Advance Metal 6.1 SP2

Când modificaţi scara unei vederi, poziţia etichetelor şi dimensiunea lor se adaptează corespunzător.

Lungimea profilului la asamblare este afişată în detaliile de ansamblu
Un nou parametru standard permite afişarea, în detaliile de ansamblu, atât a lungimii standard, cât şi a lungimii la asamblare:
C40_UseShrinkInfoInMPDrawings

Etichetarea elementelor ascunse
Un nou parametru standard permite etichetarea elementelor ascunse din detalii: C40_EnableAnnotationOfInvisibleObjects
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Indicator de pantă
Aveţi posibilitatea să creaţi automat un indicator de pantă în detaliile elementelor individuale pentru:
-

tăiere

-

prelucrare în vederea sudurii

Alte îmbunătăţiri:
-

Un punct grip permite modificarea orientării indicatorul de pantă

-

Puteţi afişa valoarea unghiului

-

Definirea tipului de simbol

Indicatorul de pantă pentru înclinarea tăieturilor este afişat în concordanţă cu unghiul de tăiere a profilului.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Etichetarea găurilor non-standard
Un nou parametru standard “Don’t label standard hole diameter” permite etichetarea găurilor non-standard.
Un alt parametru standard “Standard hole diameter” defineşte diametrul de referinţă al găurii.

Numărul de ansamblu afişat în detaliile de uzinare pentru elementele individuale
Elementele individuale pot face parte din mai multe ansamble. De acum, detaliile de uzinare pentru elementele individuale pot
conţine şi numărul de ansamblu, în funcţie de valoarea parametrului standard EnableMultipleMainpartMarksInLabel.

Configurarea haşurii
Advance Metal 6.1 SP2

Pentru plăcile cu margini prelucrate în vederea sudurii reprezentate în secţiuni, pot fi modificate proprietăţile haşurii (culoare,
scară…).

GRAITEC ROUMANIE

68/92

Noutăţi în Advance Metal 7.1
Configurarea regulilor de denumire a secţiunilor
Numele secţiunilor pot fi configurate cu ajutorul unor variabile predefinite (tokeni). Opţional, pot fi folosite prefixe şi sufixe. Setul de
caractere este controlat cu ajutorul parametrului standard C40_CutViewNameNumberingType.

Noi atribute („token”) pentru prototipuri
Au fost implementate noi atribute pentru prototipuri:
-

Main Part Coating – suprafaţă de protecţie

-

Main Part Phase - lot

-

Main Part Material - material

Noi atribute („token”) pentru greutate
În utilitarul de definire a etichetelor au fost adăugate atribute suplimentare („token”):
-

greutatea întregului ansamblu

-

greutatea unui element al ansamblului (element principal sau secundar)

Acestea permit o denumire mai explicită a detaliilor şi de asemenea, elimină unele cote din detalii – care devin astfel mai explicite.

Definirea setului de atribute („token”)
Puteţi defini un set de atribute care vor fi utilizate implicit în vederi, cu ajutorul parametrului stadard: C40_OverviewWantedTokens
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Adăugare atribute
O nouă funcţionalitate permite adăugarea de noi atribute („token”) într-o vedere existentă.
Lansaţi funcţia şi selectaţi apoi o vedere de detaliu (conturul verde)
În fereastra de dialog “Update tokens”, selectaţi atributele şi apăsaţi apoi OK pentru confirmare.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Optimizare a calculului lungimii ansamblului
Un nou parametru standard permite calculul lungimii ansamblului utilizând diferite metode.

-

In sistemul de coordonate utilizator (SCU) (paralelipipedul de volum minim)

-

In sistemul de coordonate al elementului principal

-

Minimul dintre opţiunile de mai sus

Lungimea totală a ansamblului
Lungimea totală a ansamblului poate fi afişată automat.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Reprezentarea găurilor alungite
Un nou parametru standard permite reprezentarea găurilor alungite, utilizând simboluri.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Prototipuri îmbunătăţite
Prototipurile utilizate pentru crearea planurilor generale au fost actualizate; de acum pot include indicatorul, tabelul de revizie,
precum şi alte stiluri de cotare, etc …
Au fost îmbunătăţite şi prototipurile utilizate pentru crearea detaliilor de uzinare: o nouă configurare a stilurilor de cotare, liste
incluse, etc…
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Drawing Style Manager
Secţiuni amplasate optim în plan
Secţiunile pot fi amplasate în dreapta sau în stânga vederii principale.

GRAITEC ROUMANIE

74/92

Noutăţi în Advance Metal 7.1
Noi direcţii de vedere pentru reprezentarea grinzilor şi a plăcilor
Noi direcţii de vedere pentru reprezentarea grinzilor şi a plăcilor:
Direcţia de vedere

Plăci

Direcţia de vedere

Linear Front (Li Fr)

Linear Front (Li Fr)

Linear Top (Li Top)

Linear Side (Li Side)

Not Linear Front (N-Li Fr)

Linear Top (Li Top)

Not Linear Top (N-Li Top)

Not Linear Front (N LiFr)

Profile

Not Linear Front Side (N-LiSide)

Not Linear Top (N-LiTop)
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Opţiune pentru linii de cote separate
O nouă opţiune vă permite să obţineţi automat linii de cote separate, mărind astfel claritatea desenului.
Această opţiune permite cotarea tăieturilor de la ambele capete ale unei grinzi.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Cotarea grupurilor de găuri şi şuruburi de pe elementele secundare
O nouă opţiune permite cotarea grupurilor de găuri şi şuruburi de pe elementele secundare, în detaliile de ansamblu. Acum puteţi
crea o linie de cotă pentru fiecare grup în parte.
Stilul de desen poate fi configurat pentru a obţine automat rezultatul dorit.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
O mai bună cotare a şuruburilor
Grupurile de găuri şi de şuruburi pot fi cotate în direcţia axei X sau Y.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Cotă de nivel îmbunătăţită
Puteţi crea o linie de cotă pentru a cota punctele relativ la “cota zero” a modelului.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
O mai bună aranjare în planşă a detaliilor de uzinare
Detaliile de uzinare sunt aranjate automat pe planşă, mult mai uşor in comparaţie cu versiunile precedente.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Mai multe posibilităţi de amplasare a titlului
Există în această versiune a programului mai multe posibilităţi de amplasare a titlului.
În plus, aveţi posibilitatea de a renunţa la titlu.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Diferite tipuri de reprezentare “fragment”
Puteţi alege diferite moduri de reprezentare “fragment”. Acestea pot fi modificate şi după crearea vederii.
De asemenea a fost îmbunătăţit modul de prezentare al parametrilor în fereastra de dialog.

GRAITEC ROUMANIE

82/92

Noutăţi în Advance Metal 7.1
Liste
Export către Excel – mai multe opţiuni
Mai multe opţiuni la exportul către MS Excel.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Setări Management Tool
Noi imagini explicative
Au fost adăugate mai multe imagini explicative pentru parametri standard:
-

Parametru standard pentru detectarea coliziunilor
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
-

Parametru standard pentru toleranţa ortogonală
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Import / Export
Compatibilitate cu formatul GTC
In fişierul de interschimb (*.gtc) sunt stocate date referitoare la obiectele din model. Acest tip de fişier asigură comunicare între
programele Graitec.

•

IMPORTUL FIŞIERELOR GTC

Puteţi importa în Advance Metal un fişier *.gtc.
•

EXPORT ÎN FORMAT GTC

Puteţi exporta un fişier Advance Metal în format *.gtc.
•

SINCRONIZARE GTC

Puteţi sincroniza un model Advance Metal cu un fişier *.gtc.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Import din Autodesk Revit
Advance Metal 6.1 SP2

Puteţi importa structuri din Autodesk Revit. In bara de instrumente “Import/Export” a fost adăugat butonul corespunzător.

Export KISS
Puteţi exporta structuri către Fabtrol. In bara de instrumente “Import/Export” a fost adăugat butonul corespunzător.

Import / Export PSS
-

O mai bună configurare a căii fişierului destinaţie PSS.

-

Structurile CS pot fi luate în considerare la importul către PSS.

O mai bună orientare a grinzilor SDNF CIS/2
Din cauza unor diferenţe între modul de definire al profilelor din Advance Metal şi cel din alte aplicaţii, după import, unele dintre
profile pot fi rotite. Acum aveţi posibilitatea de a corecta aceste diferenţe.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Cataloage
Profile japoneze
Advance Metal 6.1 SP2

Au fost incluse profilele japoneze.

Profile sud-africane
Advance Metal 6.1 SP2

Au fost incluse profilele sud-africane.

Materiale specifice Chinei
A fost adăugate materiale specifice Chinei.

Materiale sud-coreene
Au fost adăugate următoarele materiale: SWS400, SWS490, SMA400, SMA490

Şuruburi – denumiri specifice Benelux
In instalarea Benelux şuruburile au denumiri specifice.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Profile sud-coreene
Următoarele profile coreene sunt de acum disponibile în Advance Metal:
-

C-Channels – Profile C

-

Structural tees – Profile T

-

Unequal angles – Corniere cu aripi inegale

-

Channels – Profile U

-

Square bars – Bare cu secţiune pătrată

-

Steel flat bars - Platbandă

-

Round bars – Bare cu secţiune circulară

-

I-Beams – Bare cu secţiune I

-

H-beams – Hot rolled – Bare cu secţiune H, îndoite la cald.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Noi implementări referitoare la puterea de procesare
Noi implementări referitoare la puterea de procesare au fost adăugate în Advance Metal.
Operaţii precum:
-

Crearea detaliilor de uzinare

-

Crearea listelor şi a extraselor de materiale

-

Afişarea listei desenelor existente

se realizează acum mult mai rapid.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Fişiere pentru maşini cu comandă numerică
-

Contururile interioare şi elementele cu multiple prelucrări în vederea sudurii sunt tratate mai bine în fişierele pentru maşini cu
comandă numerică.

-

Erorile de aproximare de la capetele arcelor sunt corectate automat.

-

Piesele sunt descrise astfel încât semnele de marcaj să fie amplasate cu precădere pe vederea “v” (proiecţie verticală), şi nu pe
vederea “h” (proiecţie orizontală). Utilizatorul obţine astfel piese de o calitate mult mai bună.

-

O mai bună descriere a prelucrărilor în vederea sudurii în fişierele maşini cu comandă numerică

-

Un nou parametru standard permite stabilirea modului în care sunt descrise gãurile în fişierele pentru maşini cu comandã
numericã, în funcţie de diametru: C0_MaxHolesDiameterForNC.
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Noutăţi în Advance Metal 7.1
Diverse...
Advance Metal 6.1 SP2

-

Utilizatorii pot lucra cu bazele de date distribuite în reţea, chiar dacă nu au drept de administrator.

-

O nouă opţiune permite redenumirea unei vederi create cu ajutorul comenzii "_hype_invisboxview".

-

Pentru etichetarea automată a axelor pot fi utilizate şi literele alfabetului rusesc.

-

Proprietăţile obiectelor Advance Metal pot fi vizualizate în Autodesk DWF Viewer dacă modelul Advance a fost exportat către 3D
DWF.

-

Stilurile de desen pentru scări şi balustrade sunt disponibile acum şi pentru instalarea în limba olandeză.

-

A fost creat un nou “template” (model implicit) pentru liste de materiale destinat suprafeţelor de închidere.
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