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Novinky v modelování 
 

Spoj “Připojení zády k sobě pomocí plechů” 

Toto spojení bylo navrženo speciálně pro složené nosníky zády k sobě. Mezera mezi nosníky je nezbytná, aby 
se vytvořil střední plech, ostatní plechy jsou umístěny na přírubách každého ze složených nosníků. 

Uživatel si může v dialogu vybrat, který prvek bude zkrácen: jeden ze dvou nosníků (první, druhý) nebo oba (na 
pokos). 

Kroky výběru jsou následující: 

 Vyberte první složený průřez a poté Enter. 

 Vyberte druhý složený průřez a poté Enter. 

Poznámka: Tento spoj je navržen jako šroubovaný. 

 

 

Spoj “Připojení zády k sobě pomocí profilů” 

Další spojem určeným pro složené nosníky zády ks sobě je “Připojení zády k sobě pomocí profilů”. 

Mezera mezi nosníky je nezbytná, aby se vytvořily profily. Kromě toho mohou být umístěny čelní plechy na 
každém ze složených nosníků.  

Uživatel si může v dialogu vybrat, který prvek bude zkrácen: jeden ze dvou nosníků (první, druhý) nebo oba (na 
pokos). 

Kroky výběru jsou následující: 

 Vyberte první složený průřez a poté Enter. 

 Vyberte druhý složený průřez a poté Enter. 

Poznámka: Tento spoj je navržen jako šroubovaný. 
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Spoj “Závitová tyč” 

Spoj “Závitová tyč ” vytváří mezi dvěma prvky (nosníky, plechy, rošty, atd.) tyč kruhového nebo čtvercového 
průřezu.  Šestihranné, kruhové nebo obdélníkové plechové prvky ve funkci podložek a matic mohou být 
umístěny na obou koncích kterékoliv strany prvku.    

Průřez tyče může mít redukci průměru na obou koncích ve zvolené délce za účelem modelace závitu.  

Spoj lze vytvořit buď výběrem prvků nebo bodů.  

Kroky výběru jsou: 

 Vyberte první průřez nebo přeskočte, a poté Enter. 

 Vyberte druhý průřez nebo přeskočte, a poté Enter. 

 Vyberte první referenční bod, a poté Enter. 

 Vyberte druhý referenční bod, a poté Enter. 

 

Přípoj “Plech pro víceprvková ztužidla” 

Tento přípoj je navržen tak, aby vytvořil polygonální, kruhový nebo pravoúhlý styčníkový plech mezi 2 nebo více 
ztužidel..  

Vybrané prvky mohou být z jednoduchého nebo složeného průřezu a musí být koplanární.  

Pokud existuje průběžný prvek, na kterém je vytvořený styčníkový plech, označuje se jako “průběžné ztužidlo”, 
zatímco diagonální prvky, které se setkávají na styčníkovém plechu, jsou označovány jako “dělená ztužidla”. 

Prvek označený jako “referenční ztužidlo ” je ten, který nastavuje směr šířky a délky v případě obdélníkových 
styčníkových plechů.  

Postup výběru prvků je následující: 

 Vyberte dělená ztužidla, a poté Enter. 

 Vyberte průběžné ztužidlo nebo přeskočte, a poté Enter. 

 Vyberte referenční ztužidlo, a poté Enter. 

Poznámka: Tento přípoj může být šroubovaný nebo svařovaný. 
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Příkaz “Nosník, prodloužit” 

Tento příkaz umožňuje uživateli měnit délku nosníku z jednoho vybraného konce, buď zadáním hodnoty „delta“ 
zkrácení/prodloužení, nebo zadáním nové „celkové“ délky nosníku.  

 

 

 

Přípoj “Zakrytí plošiny” – možnost pro obrysy hran  

V přípoji „Zakrytí plošiny“ je nyní k dispozici nová možnost umístit kruhové otvory na hranu zakrytí plošiny.: 
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Novinky v makru “Structure Designer” 
 

Nové možnosti pro nosníky proměnné výšky 
 
K dispozici jsou nové možnosti v kartě Rámy, pod Portálové rámy, které vylepšují nastavení nosníků s náběhem: 

- Zatržítko “Fixed” pro délku segmentu; 

 
 

- Nové karty, “Top special” a “Bottom special”, se specifickým layoutem (“Continuous” a “Splice”) a 
možnosti rozšířit (počátek/konec) horní a spodní pásnice;  
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Vylepšení 
 

Přípoj "Křížové spojení" – zvláštní případ, když jeden z prvků je vertikální   

Pokud byl přípoj “Křížové spojení” použit mezi svislým (sloupem) a vodorovným prvkem, nebyly v předchozí 
verzi distanční plechy správně umístěny. Toto bylo opraveno.  

 

“Prostřídané spojení” – editace délky spřahovacích trnů  

Při použití spřahovacích trnů v spoji “Přostřídané spojení” nebyl v předchozí verzi k dispozici parametr pro 
editaci délky. Toto chování bylo opraveno.  

 

 

Přípoj “Zakrytí plošiny” – vzdálenosti víka  

Nastavení vzdáleností víka v dialogu neodpovídalo vzdálenosti změřené v modelu. Toto chování bylo opravno. 
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Příkazy Rozložit detaily/výkresy – uzlové body kótovacích čar 

Při použití příkazu Rozložit detaily/výkresy některé kóty nezachovávaly původní polohu bodů, což vedlo 
k matoucím výsledkům. Toto chování bylo opraveno.  

Dále se zobrazuje varování v dialogu Rozložit detail, které se vztahuj k zkráceným prvkům a situacím, kdy kóty 
nejsou typu “přímá”. 
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Databáze – Nová data pro tenkostěnný systém Steadmans (průřezy a knihovna přípojů)  

Byly přidány nové tenkostěnné průřezy systému Steadmans. 

Pouze pro UK verzi jsou k dispozici dva soubory .dwg ve složce ConnectionTemplates: 

- Steadmans Eaves Beam Anti Sag Cleats; 

- Steadmans Eaves Brace. 

 

 

Databáze – Nová šablona výpisu materiálu pro italskou verzi  

K dispozici je specifická šablona výpisu materiálu pro italskou verzi: 

 

 

Databáze – zobrazení přesného tvaru průřezu profilu ProfilUmbra  

Uživatelský průřez ProfilUmbra nezobrazoval přesný průřez. Toto bylo opraveno.  

 

                                        Standardní zobrazení průřezu   Přesné zobrazení průřezu



 

 

 


