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Noutăţi în modelare
Îmbinarea „Back to back connection with plates” (pentru profile cu secțiune compusă,
de tip „spate-în-spate”, cu plăci)
Această îmbinare este concepută special pentru a conecta două elemente cu secțiune compusă, de tip „spateîn-spate”. Pentru ca placa din mijloc să poată fi creată este necesară o distanţă între cele două profile
amplasate „spate-în-spate”, celelalte plăci fiind poziţionate pe tălpile fiecărui element cu secțiune compusă.
Utilizatorul poate alege din dialog care element va fi decupat: un profil față de celălalt (primul, al doilea), sau
ambele (tăiate la mijloc).
Etapele de selecție sunt următoarele:
 Selectaţi primul element cu secțiune compusă, apoi apăsaţi Enter.


Notă:

Selectaţi al doilea element cu secțiune compusă, apoi apăsaţi Enter.
Această îmbinare este concepută ca fiind una cu șuruburi..

Îmbinarea „Back to back connection with profiles” (pentru elemente cu secțiune
compusă, de tip „spate-în-spate”, cu profile)
O altă îmbinare concepută pentru a conecta două elemente cu secțiune compusă, de tip „spate-în-spate”, este
cea cu profile („Back to back connection with profiles”).
Este necesară o distanţă între cele două elemente amplasate “spate-în-spate” pentru a putea crea profilele. În
plus, plăcile de capăt pot fi amplasate, la alegere, pe fiecare element cu secțiune compusă.
Utilizatorul poate alege din dialog care element va fi decupat: un profil față de celălalt (primul, al doilea), sau
ambele (tăiate la mijloc).
Etapele de selecție sunt următoarele:



Notă:

Selectaţi primul element cu secțiune compusă, apoi apăsaţi Enter.
Selectaţi al doileaelement cu secțiune compusă, apoi apăsaţi Enter.
Această îmbinare este concepută ca fiind una cu șuruburi.
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Îmbinarea „Threaded rod connection” (cu tijă filetată)
Îmbinarea cu „tijă filetată" creează o tijă cu secţiune din țeavă rotundă sau pătrată între cele două elemente
conectate (profile, plăci, grilaje, etc.). Elementele modelate ca plăci cu formă hexagonală, circulară sau
dreptunghiulară, având rolul de şaibe şi piuliţe, pot fi dimensionate și amplasate la fiecare capăt, pe oricare
parte a elementului.
Modelarea filetului se poate realiza prin reducerea dimetrului tijei la ambele capete, pe o anumită lungime.
Îmbinarea poate fi creată fie prin selectarea celor două elemente care se doresc a fi conectate, fie prin
selectarea a două puncte de referință.
Etapele de selecție sunt următoarele:
 Selectați prima secțiune sau omiteţi-o, apoi apăsaţi Enter.





Selectați a doua secțiune sau omiteţi-o, apoi apăsaţi Enter.
Selectați primul punct de referință, apoi apăsaţi Enter.
Selectați al doilea punct de referință, apoi apăsaţi Enter.

Îmbinarea „Plate for multiple bracings” (de tip guseu pentru elemente multiple)
Această îmbinare este concepută pentru a crea un guseu poligonal, circular sau dreptunghiular, cu rol de
conectare a două sau mai multe contavântuiri.
Elementele selectate pot avea secțiune simplă sau compusă și trebuie să fie coplanare.
Dacă există, elementul continuu pe care este creat guseul va fi denumit „passing bracing” (contravântuire de
trecere), în timp ce elementele diagonale care se întâlnesc pe guseu vor fi denumite „split bracings”
(contravântuiri divizate).
Elementul denumit „reference bracing” (contravântuirea de referință) este cel care stabilește orientarea
guseului, în cazul celor cu formă dreptunghiulară.
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Etapele de selecție sunt următoarele:




Notă:

Selectați „split bracings” (contravântuirile divizate), apoi apăsaţi Enter.
Selectați „passing bracing” (contravântuirea de trecere) apoi apăsaţi Enter.
Selectați o „reference bracing” (contravântuire de referință), apoi apăsaţi Enter.
Această îmbinare poate fi realizată cu șuruburi sau prin sudură.

Comanda „Beam, lengthen” (Profil, prelungire)
Această comandă îi permite utilizatorului să modifice lungimea unui profil pornind de la un anumit capăt, fie prin
introducerea unei valori „delta” de prelungire / scurtare, fie prin specificarea noii lungimi „totale” a profilului.

Îmbinarea „Platform cover” (Acoperire platformă) – opţiune suplimentară pentru
contururile de pe margine
Îmbinarea „Platform cover” (Acoperire platformă) permite un nou contur, de tip rotund, pentru găurile amplasate
pe marginea părții superioare a platformei:
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Noutăţi în macro-ul „Structure Designer”
Opţiuni noi pentru profilele cu secţiune variabilă
Diverse opțiuni nou introduse, care îmbunătățesc configurația profilelor cu secţiune variabilă, sunt disponibile în
pagina Frames (Cadre), din categoria „Portal Frame” („Cadru Portal”):
-

Opţiunea „Fixed” („Fixă”) pentru definirea lungimii segmentului;
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-
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Pagini noi, „Top special” (Special parte superioară) și "Bottom special" (Special parte inferioară), cu
opțiuni specifice de configurare („Continuous” – Continuă și „Splice” – Cu joantă de montaj) și de
extindere (start / end – punct iniţial/final) pentru tălpile superioare și inferioare;
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Îmbunătățiri
Îmbinarea „Intersection connection” (dintre două elemente care se intersectează) –
cazul particular în care unul dintre elemente este vertical
În versiunile anterioare, dacă îmbinarea „Intersection connection” (dintre două elemente care se intersectează)
era folosită între un element vertical (stâlp) și unul orizontal, plăcuțele cu rol de distanțieri nu erau poziționate
corect. Acest defect a fost remediat.

Îmbinarea „Staggered connection” (decalată) – editarea lungimii conectorilor
În versiunile anterioare, la utilizarea îmbinării „Staggered connection” (decalată), cu conectori, parametrul de
lungime nu era disponibil pentru editare. Acest defect a fost corectat.

Îmbinarea „Platform cover” (Acoperire platformă) – distanţa de acoperire
Distanța de acoperire definită în dialog nu corespundea cu distanța măsurată în model. Acest defect a fost
corectat.
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Comanda “Explode details / drawings” (Explodare detalii / schiţe) – punctele de
definire ale liniilor de cotare
Când utilizați comanda „Explode details / drawings” (explodare detalii / schiţe), unele cote nu păstrau poziția
inițială a punctelor de definire, generând rezultate confuze. Acest comportament a fost corectat.
În plus, atât în dialogul Detail explode, cât și în planurile explodate, sunt afişate mesaje de avertisment pentru
cazurile în care există limitări ale utilizării aceastei comenzi, şi anume atunci când există elemente întrerupte
(“clipped”) și când cotele nu sunt de tip „linear, relative”. În aceste cazuri, dimensiunile afișate după folosirea
comenzii pot fi diferite de cele originale.
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Baze de date – date noi din catalogul Steadmans referitoare la profile formate la rece
(secțiuni și cataloage comune)
Au fost adăugate noi secţiuni pentru profilele formate la rece de la Steadmans.
De asemenea, doar în cazul versiunii pentru UK, sunt disponibile două fișiere .dwg în folderul Connection
Templates:
-

Steadmans Eaves Beam Anti Sag Cleats;

-

Steadmans Eaves Brace.

Baze de date – „Template” nou pentru Liste de materiale la versiunea pentru Italia
Este disponibil un nou „template” pentru Listele de materiale specifice versiunii pentru Italia:

Baze de date – afișarea formei exacte a secţiunii utilizator pentru ProfilUmbra
În versiunile anterioare, forma exactă a secţiunii utilizator ProfilUmbra nu era afișată. Acest defect a fost
corectat.

Secţiune standard

Secţiune exactă
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