
STRUCTURA CADRULUI



Construcția cadrului pas cu pas

1. Pentru proiectarea cadrului, 

vom utiliza catalogul IC-Mechanics, 

derivat din suprapunerea ICNormalia.

Începem cu browserul de cataloage: 

selectați catalogul IC-Mechanics 

și apoi catalogul Structured Steel 

și fixați-l pe scenă cu ajutorul LPM.

2. Apare fereastra IPROSteels 

(Generator de cadre). 

Selectați standardul, tipul, 

grosimea, materialul 

și lungimea secțiunii.



3. Cu ajutorul instrumentului Triball, copiați o secțiune într-o 

anumită direcție, apoi selectați două secțiuni (Ctrl + Shift) 

și copiați-le tot cu ajutorul Triball.Pentru a exemplifica, 

se procedeaza astfel:

Cu ajutorul cursorului din functia Triball se deplaseaza 

elementul copiat la distanta stabilita.



Distanța dintre secțiuni: 2500 mm și 1200 mm. 

Pentru a defini distanțele, utilizați opțiunea 

Distance (Distanță) din fila Annotations (Adnotări).
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Note:

Pentru a determina distanța dintre centrele elementelor 

(spațiere), selectați Distance (Distanță), apoi, cu tasta 

Ctrl apăsată, indicați punctele centrale corespunzătoare 

ale secțiunilor.



Dacă dorim să gestionăm vizibilitatea punctelor magnetice, 

facem clic pe PPM Scena, selectăm Afișare și debifăm opțiunea 

corespunzătoare.Vizibilitatea punctelor magnetice este utilă 

pentru utilizatorii noi, în timp ce utilizatorii avansați lucrează

în general fără ele. Dezactivarea vizibilității păstrează punctele, 

sau atracția.

4. Adăugăm o altă secțiune 

și o poziționăm cu ajutorul 

Triball sau cu ajutorul 

opțiunilor evidențiate 

de săgeata de mai jos.



5. Adăugăm o altă secțiune lăsând-o 

pe peretele corespunzător.

6. Copiați elementul folosind Triball sau, din nou,

 fixați secțiunea pe peretele corespunzător.

7. Creăm un ansamblu al elementelor corespunzătoare, 

așa cum se arată în figura de mai jos.



8. Copiem momentul de asamblare creat la o distanță arbitrară. 

Aceasta va fi definită în etapa următoare. 

Adăugăm o altă secțiune și aceasta, cu opțiunea marcată 

în figura de mai jos. Copiem shaperul cu Triball.



9. De asemenea, putem să nu eliminăm secțiunile mai lungi, 

ci să folosim funcția Trim Steels(IC-Mechanics). Coborâm 

funcția pe elementul corespunzător.

10. Creăm un ansamblu (ca în figura de mai jos) 

și îi definim distanța (Annotations -> Distance).



11. Copiați secțiunile selectate 

cu Triball cu ajutorul opțiunii (Copy). 

Dupa ce se blocheaza axa,

cu ajutorul Triball se realizeaza 

distanta dorita.



12. După clonarea secțiunilor de mai sus, veți observa 

că unele elemente se intersectează. Pentru a rezolva această 

problemă, folosiți funcția Trim Steel by Surface Part.

13. Se genereaza elemente noi din Standard Steel Library,

se stabileste dimensiunea dorita si se creaza ansamblul.



14. Generăm ansamblurile și determinăm distanțele 

acestora față de secțiunile exterioare.

15. Copiem ansamblul corespunzător și îl mutăm cu Triball.



16. Modificăm parametrii secțiunilor. 17. Apoi folosim funcția Trim Steels, eliminăm profilul 

relevant, extragem pe fețele corespunzătoare 

și definim pe rând distanța de asamblare.



18. Se introduc încă două secțiuni (300 mm și, respectiv, 

240 mm lungime).



19. Pentru a genera o conexiune corectă a secțiunilor, selectați 

secțiunile cu Ctrl + Shift și plasați PPM pe funcția Extended 

Steels (programul creează automat tipul de conexiune).

20. Dacă doriți să generați un alt tip de conexiune de secțiune, 

renunțați la funcția de mai sus prin LPM pe scenă. Selectați 

secțiunile relevante una câte una și alegeți tipul de conexiune.



21. Creăm un ansamblu final, cu parametrii de mai jos.
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