INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MEFA STATICAL

Program MEFA Statical służyy do tworzenia układów statycznych, dzięki
dzi ki którym dobierzemy odpowiedni profil szynowy MEFA
Polska dla podparć rurociągów, kanałów wentylacyjnych,
wentylacyjnych czy też konstrukcji pod urządzenia.
Program
rogram nie wymaga instalacji na dysku komputera. W celu skorzystania z programu należy w pasku przeglądarki
przegl
internetowej
(preferowana przeglądarka Google Chrome) wpisać
wpisa adres:
https://mefastatical.eu/

1. WYBÓR JĘZYKA
ZYKA PROGRAMU
Po otwarciu programu pojawia się okno wyboru języka
j
programu. W celu jego zmiany należy
ży kliknąć
klikn w rozwijaną listę i wybrać
interesujący Nas język. Do wyboru mamy język
ęzyk polski, angielski, niemiecki, duński,
du ski, włoski, niderlandzki oraz w
węgierski.

Rys.1 Okno wyboru języka
zyka programu MEFA StatiCal.
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2. OPIS OKNA PROGRAMU MEFA STATICAL
Po wyborze języka otwiera się okno programu (Rys.2).

Rys.2 Okno programu MEFA StatiCal.
Opis elementów okna:
1. Ikony, za pomocą których kolejno dodamy nowy model, otworzymy zapisany projekt ze wszystkimi wcześniejszymi
wcze
modelami oraz zapiszemy dany projekt pod domyślną lub dowolną nazwą.
2. Przycisk cofnij oraz odtwórz.
3. Rozwijana lista zmiany języka.
4. Karty wygenerowanych modeli.
5. Drzewo elementów projektu.
6. Rozwijane listy
isty wyboru dopuszczalnej strzałki ugięcia
ugi
oraz orientacji profilu.
7. Długość przęsła/profilu
sła/profilu szynowego
szynoweg w metrach.
8. Okno edycji wektora obciążenia.
9. Edytowalne okno schematu statycznego.
10. Elementy do edycji, tworzenia schematu statycznego.
11. Wykresy momentów oraz ugięcia.
ęcia.
12. Tabela profili szynowych.
13. Długość przęsła/profilu
sła/profilu szynowego.
14. Przycisk generowania raportu doboru szyny montażowej.
monta
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3. NOWE
OWE FUNKCJE PROGRAMU
•

Edytowanie wektorów obciążenia.
ążenia.

Za edycję wektora siły odpowiedzialne jest okno „Obciążenie”. Chcąc dokonać edycji danego wektora należy go podświetlić,
aby stał się aktywny (powinien podświetlićć się na czerwono). Po wybraniu wektora mamy możliwo
żliwość jego edycji. Na Rys.3
mamy kolejno ikonę „koła zębatego”, pola do wypełnienia dla wartości
w
L1[m], L2[m],, P[kN] oraz strzałki pomiędzy
pomi
którymi
można wpisać wartość.

Rys.3 Okno „obciążenie”.
Koło zębate umożliwia nadanie takiej samej wartości
warto
obciążenia dla kilku wektorów. Aby tego dokonać
dokona należy je kliknąć, a
następnie zaznaczyć wybrane wektory, wprowadzić
wprowadzi wartość obciążenia P i zaakceptowaćć na klawiaturze przyciskiem Enter.
Strzałki odpowiedzialne są za przesuwanie wektora o zadaną
zadan wartość wpisaną pomiędzy
dzy nimi, zgodnie z jej kierunkiem.
•

Generowanie raportu obliczeń doboru szyny montażowej.

Po kliknięciu przycisku „Generuj raport” otwiera się
si okno „Informacje o projekcie” (Rys.4), w którym można
mo
wypełnić puste pola.
Dzięki temu dane takie jak autor, obiekt oraz uwagi będą zawarte w raporcie. Kiedy wszystko uzupełnimy,
uzupełnimy akceptujemy klikając
OK, a następnie ikonę
. Po wykonaniu tych kroków generuje się raport doboru
u szyny montażowej
monta
w formacie PDF.
Usprawnieniem w programie jest to, że wypełniając
wypełniaj raz informacje o projekcie, przy jego następnym generowaniu nie ma
potrzeby wypełniania ponownie komórek.

Rys.4 Okno „Informacje o projekcie”.
•

Tabela profili szynowych.

Tabela profili szynowych w programie (Rys.5) pokazuje nam, czy dla danego układu statycznego dany profil spełnia warunki
naprężenia i ugięcia. Jeżeli tak, to widnieje przy nim znak
, jeśli nie spełnia choćby
by jednego z nich to zobaczymy znak
.
Ponadto pojawiły się dwie nowe kolumny z war
wartościami procentowymi dla naprężeń oraz ugięć
ęć profili oraz zaktualizowano całą
listę profili.

Rys.5 Tabela profili szynowych.
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