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Vítejte
Advance Desig je výpočetní program určený pro oblast stavebnictví.
V prostředí tohoto programu lze provádět statické a dynamické
výpočty konstrukcí ve 2D nebo ve 3D metodou konečných prvků, od
modelování konstrukce po výpočet, aktualizaci vytvořených
dokumentů, nebo optimalizaci konstrukce.

V této kapitole:
■
■
■

Úvod
O této příručce
Kontakt Graitec
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Úvod
Advance Design je kompletní řešení pro výpočty jednoduchých i složitých konstrukcí metodou konečných prvků.
Poskytuje širokou škálu funkcí zaměřených na rychlé modelování, generování sítě konečných prvků, výpočet,
posuzování konstrukcí a následné zpracování výsledků.
Advance Design obsahuje nástroje pro 2D a 3D modelování konstrukcí, generování zatížení, vytváření sítě, výpočet
modelu, ověření a optimalizaci železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí podle zvolených norem a
následné zpracování výsledků. Tento program obsahuje taky generátor dokumentů.
Uživatelské rozhraní programu je intuitivní a jednoduše ovladatelné. Práce s projektem v prostředí programu Advance
Design je rozdělena do tří pracovních režimů:
•

Režim Model: tvorba konstrukčních prvků (nosníky, desky, základy, stěny, atd.) a zatížení (bodové, lineární,
plošné), organizace modelu do systémů a podsystémů a nastavení předpokladů výpočtu.

•

Režim Výpočet: generování sítě konečných prvků, provádění výpočtů a kontrola výsledků.

•

Režim Dokument: generování a prohlížení dokumentů, ukládaní a organizace uložených pohledů a grafických
náhledů výsledků.
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O této příručce
Tento manuál vás v rychlosti seznámí s prostředím a funkcemi vašeho nového výpočetního programu. Dozvíte se, jak
jej nainstalovat, jak jej spustit a jak používat jeho funkce. Naleznete zde:
•

Informace týkající se uživatelského rozhraní;

•

Popis funkcí programu;

•

Postupy vytváření projektů Advance Design;

•

Několik příkladů, které Vám pomůžou porozumět pracovním postupům v programu Advance Design.

Kontakt Graitec
Hlavní nabídka ? umožňuje:
•

"Technická podpora“: po uložení aktuálního modelu, můžete pomocí tohoto příkazu odeslat archiv s modelem
technické podpoře pomocí vaší výchozí aplikace pro elektronickou poštu;

•

”Graitec Advantages": (pouze pokud je dostupné připojení k internetu) otevře webovou stránku “Graitec
Advantages”, která je určena zákazníkům firmy Graitec s platným subscription programem, zajišťující přístup k
aktualizacím a technickým informacím;

•

”O aplikaci”: zobrazí dialog s odkazy na webové stránky Graitec a kontaktní e-mail.
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Kapitola 1
Instalace Advance Design
Tato kapitola poskytuje informace o základních požadavcích
Advance Design. Naleznete zde podrobný proces instalace
samostatné nebo síťové verze programu.
Můžete zde nalézt taky informace o způsobech spuštění aplikace a
správy souborů Advance Design.

V této kapitole:
■
■
■
■

Instalace
Odinstalování
Spuštění Advance Design
Správa souboru a složky Advance
Design
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Systémové požadavky
Pro úspěšnou instalaci Advance musí být splněny základní požadavky.
Podrobné
informace
naleznete
www.graitec.com/en/advance_installation.asp.

v

dokumentu

Instalační

příručka

nebo

na

Instalace
Před instalací Advance Design:
•

Ujistěte se, že máte v systému Windows administrátorské práva;

•

Pokud je vaše licence vázaná na hardwarový klíč, ujistěte se, že je připojen k počítači.

•

Zavřete všechny aplikace.

Instalace verze se samostatnou licencí
1.

Vložte instalační médium do DVD mechaniky.

Instalační program se automaticky spustí a zobrazí se průzkumník.
Poznámka: Pokud je nástroj AutoPlay v počítači je vypnutý, pak se instalační program nespustí automaticky, proto
postupujte následujícím způsobem:
- Na hlavním panelu systému Windows klikněte na ikonu
2.

6

.

- V poli "Hledat programy a soubory" zadejte SetupAdvance.exe. Dvojitým kliknutím spusťte soubor.
Vyberte jazyk instalace a stiskněte tlačítko Instalovat produkty.

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

3.

V následujícím okně vyberte GRAITEC Advance Design a klikněte na tlačítko Další.

4.

Přečtěte si licenční podmínky. Vyberte Souhlasím pro odsouhlasení smluvních podmínek a klikněte na tlačítko
Další pro pokračování.
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5.

V dalším okně vyberete jazykovou verzi a cestu k umístění instalace na disku.
–

Jazyk aplikace vyberte kliknutím na tlačítko Nastavit. V dalším dialogu vyberte jazyk a místní nastavení pro
každou instalovanou aplikaci a klikněte na tlačítko <OK>.

–

Chcete-li změnit cílovou cestu, klikněte na
kam bude Advance Design nainstalován.

. V dalším dialogu zadejte cestu, nebo vyberte jinou složku,

Poznámka: Pokud je již nainstalována předchozí verze Advance, vyberte jinou složku pro instalaci.

6.

Instalaci programu spustíte tlačítkem Instalovat.

Instalace se spustí.
7.

Dokončení instalace potvrďte tlačítkem Ukončit.

Poznámka: Po dokončení instalace Advance Design je požadována licence k aktivaci programu. Licence je
aktivována pomocí aktivačního kódu a sériového čísla, které Vám byly doručené dodavatelem programu.
Postupujte podle postupu, popsaného v "Instalační příručce".
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Odinstalování
1.

Z nabídky Start systému Windows vyberte Nastavení > Panel Nástrojů.

2.

Klikněte na Přidat / Odebrat Programy.

3.

Vyberte Advance Design a klikněte na tlačítko Odebrat.

4.

Klikněte na Ano.

Spuštění Advance Design
Advance Design můžete spustit několika způsoby:
•

Z nabídky Start systému Windows, vyberte Programy. Vyberte složku Graitec a klikněte na vnořenou složku
Advance Design;

•

Můžete taky dvakrát poklepat na ikonu Advance Design na pracovní ploše;

•

Dvakrát klikněte na soubor projektu Advance Design s koncovkou .fto.

Správa souboru a složky Advance Design
Advance Design vytvoří dle výchozích nastavení při každém spuštění soubor *.fto a odpovídající datovou složku, která
obsahuje podsložky “data”, “document” a “result”. Po uložení projektu neodstraňujte žádnou z těchto složek, protože
obsahují všechny data a nastavení projektu.
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Kapitola 2
Správa projektu
Tato kapitola se zabývá nastavením a správou projektu Advance
Design. Dozvíte se, jak vytvořit nový projekt, jak jej uložit a jak
definovat obecné nastavení projektu.

V této kapitole:
■
■
■
■
■
■

Úvodní obrazovka
Nastavení lokalizace
Nastavení projektu
Import/Export
Uložení projektu
Synchronizace
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Úvodní obrazovka
Při každém spuštění Advance Design lze využít úvodní obrazovky k rychlému založení a konfiguraci nového projektu,
nebo k přístupu k existujícím projektům:

1. GRAITEC Zdroje
Zajišťuje rychlý přístup k nástroji pro správu licencí a umožňuje uživateli změnit konfiguraci.
Oznámení zajišťuje přístup k oznámením.
Správa licencí otevírá dialog nástroje pro správu licencí.
Konfigurace zobrazí dialog "Konfigurace lokalizace", který umožňuje výběr jazyka aplikace a normy použité v
projektu.
První kroky (příručka) otevírá dokument První kroky v Advance Design.
2. GRAITEC - Podpora zajišťuje rychlý přístup k různým online zdrojům dostupným na webu Graitec Advantages:
–

Aktualizace

–

Dokumentace

–

FAQ - Často kladené dotazy

–

Fórum

3. Online obsahuje odkazy na další online zdroje Graitec:
–

Webové zdroje

–

Novinky

–

Události

–

Projekty uživatelů

4. Projekty umožňuje přístup k existujícím projektům uživatele, nebo možnost založení nového projektu.
–

Nový umožňuje vytvoření nového projektu Advance Design a konfiguraci jeho vlastností.

–

Otevřít otevírá okno průzkumníka, ve kterém lze vybrat z projektů uložených na disku.

5. Příklady poskytuje přístup k sadě souborů .fto obsahujících příklady projektů vytvořených pomocí Advance
Design.
6. Video poskytuje přístup k sadě videí s ukázkami Advance Design.
Příště nezobrazovat po aktivaci zablokuje zobrazení úvodní obrazovky při spuštění Advance Design.
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Nastavení lokalizace
Uživatel má možnost konfigurovat nastavení lokalizace:

•

Lokalizace: vyberte jazyk rozhraní programu a generovaných dokumentů;

•

Standardy: z odpovídající roletové nabídky vyberte normy pro seizmické a klimatické zatížení a pro posuzování
ocelových, železobetonových a dřevěných prvků, které budou použity v projektech Advance Design. Tyto
nastavení budou použity pro všechny nové projekty.

Poznámka: Dialog "Nastavení lokalizace" lze zobrazit kdykoliv během práce s projektem: z hlavní nabídky vyberte
Soubor > Konfigurace.
Poznámka: K provedení změn v nastavení lokalizace je potřeba nejprve zavřít aktuální projekt (pomocí příkazu
hlavní nabídky Soubor > Zavřít), pak otevřít dialog "Nastavení lokalizace".
Nastavné normy se zobrazí taky na stavovém řádku:
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Nastavení projektu
Při každém vytvoření nového projektu Advance Design se zobrazí dialogové okno, ve které můžete zadat základní
informace o projektu a nastavit obecné vlastnosti konstrukce.

1.

V okně “Nastavení projektu” můžete zadat informace, které se objeví v generovaných dokumentech. ”Název”,
“Část”, “Adresa”, “Město”, “Číslo” (referenční číslo projektu), “Fáze”, “Datum”.

Tip:

Pokud si přejete, aby se dialog "Nastavení projektu" nezobrazoval při každém vytvoření nového projektu,
vyberte možnost Nezobrazovat. Dialog lze kdykoli otevřít z hlavní nabídky: Soubor > Nastavení
projektu, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na "Model" v Navigátoru a výběrem "Nastavení
projektu" z místní nabídky.
Klikněte na “Seznam zúčastněných stran” a objeví se následující okno:

–

Seznam zúčastněných stran: vyberte kategorii, kterou si přejete upravit ze seznamu vlevo (společnost,
divize, kotakt, adresa, město, telefon, fax a e-mail).

–

Logo: můžete vložit obrázek s logem ve formátu BMP:
nastavením cesty k umístění na disku;
kliknutím na tlačítko

a procházením k umístění souboru obrázku.

Data budou vloženy na titulní stránku statické zprávy, pokud je aktivní možnost Zobrazit na titulní stránce.
Kliknutím na OK potvrdíte nastavení a zavřete toto okno.
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2. Kliknutím na tlačítko "Další" se zobrazí dialog s definicí globálních předpokladů projektu.

Pracovní plocha
–

Vyberte typ pracovního prostoru:
XZ - pokud jsou zatížení uvažována v rovině konstrukce;
XY - pokud jsou zatížení uvažována kolmo na konstrukci;
3D - konstrukce je třírozměrná a zatížení lze definovat v libovolném směru.

–

"Příhradová konstrukce": vyberte tuto možnost, pokud se model konstrukce skládá z prvků, které
nepřenášejí namáhání v ohybu (příhradové prvky, membrány).

–

”Ohybově tuhá konstrukce” vyberte tuto možnost, pokud je konstrukce uvažována jako tuhá v ohybu.

–

Můžete nastavit výchozí pohled na konstrukci (pouze pro 3D typ pracovního prostoru).

Charakteristiky
–

”Referenční teplota”: nastavte referenční teplotu (ve stupních Celzia) pro konstrukční prvky.

–

”Výchozí materiál”: vyberte výchozí materiál pro modelování konstrukce jedním z následujících způsobů:
Vyberte materiál z výsuvné nabídky;
Kliknutím na
otevřete dialog "Materiály" a vyberte materiál ze seznamu; nebo klikněte na tlačítko
"Knihovny >>" a vyberte jiný materiál z knihovny (viz strana 82 pro bližší informace).
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–

"Výchozí průřez": vyberte výchozí průřez jedním z následujících způsobů:
Vyberte průřez z výsuvné nabídky;
Kliknutím na ikonu
otevřete dialog "Knihovna průřezů" kde vyberte požadovaný průřez (viz strana
85 pro bližší informace);
Kliknutím na
otevřete dialog "Složené průřezy", ve kterém nastavíte složený průřez (viz strana 87
pro bližší informace).
Kliknutím na ikonu
bližší informace).

otevřete dialog"Parametrický" a nastavte požadovaný průřez (viz strana 85 pro

Jednotky
–

Kliknutím na tlačítko "Upravit" otevřete dialog "Definice pracovních jednotek", ve kterém lze nastavit typy
jednotek a počty desetinných míst:

–

V dialogu lze dále:
Vytvořit vlastní styl podle aktuálního nastavení pracovních jednotek pomocí tlačítka “Uložit”.
Přejmenovat existující styl pomocí tlačítka “Přejmenovat”.
Odstranit vybraný styl pomocí tlačítka “Odstranit”.

Tip:
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Výchozí nastavení konstrukce lze změnit kdykoli během práce v dialogu "Předpoklady - Konstrukce":
hlavní nabídka: Předpoklady > Konstrukce.
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Import/Export
Advance Design dokáže importovat a exportovat soubory z / do dalších programů.
Import souborů do Advance Design
Hlavní nabídka: vyberte Soubor > Import. Dostupné jsou následující možnosti:
Soubory Graitec Exchange (.gtc)
Graitec IFC Structures (*.ifc)
Soubory SDNF (*.sdnf)
Soubory PSS (*.pss)
Soubory CIS2 (*.cis2)
Soubory DXF (*.dxf)
Autodesk Advance Concrete (*.sta, *.st2, *.gtc)
Autodesk Advance Steel (*.sdnf, *.gtc)
FE/Model konstrukce Arche (*.st2, *.ae)
Model Skewer (*.do4)
Soubor knihovny (*.adb), obsahující vybrané prvky modelu Advance Design
Soubor knihovny (*.abq), obsahující vybraná pohyblivá břemena
Soubor *.xml, obsahující systémy prvků
Soubor *.xml, obsahující data post-processingu
Soubor .txt obsahující souřadnice bodů a zatížení
Soubor .txt obsahující data účinků v podporách
Export souborů z Advance Design
Hlavní nabídka:vyberte Soubor > Export. Otevře se seznam možností:
Soubory datové výměny Graitec (.gtc)
Graitec IFC Structures (*.ifc)
Soubory SDNF (*.sdnf)
Souory VRML (*.wrml) - export 3D modelu Advance Design do prohlížeče Cortona
VRML
Soubory CIS2 (*.cis2)
Soubory PSS (*.pss)
Soubory DXF (*.dxf)
Soubor archivu (*.do4) nebo textový soubor (*.txt)
Soubory Autodesk Advance Concrete (*.sta)
Soubory Autodesk Advance Steel (*.sdnf)
Soubory Arcelor Cellular Beam (*.clb)
Export vybraných prvků jako soubor knihovny (*.adb)
Soubor *.xml obsahující systémy konstrukce
Soubor *.xml, obsahující data post-processingu
Soubor .txt obsahující data účinků v podporách
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Uložení projektu
•

Uložení projektu pod novým názvem:
–

•

Hlavní nabídka:Soubor > Uložit jako. Zadejte jméno nového souboru a jeho umístění na disku.

Uložení projektu:
–

Hlavní nabídka: Soubor > Uložit (klávesová zkratka <Ctrl + S>);

–

Nastavení parametrů ukládání souboru .fto: otevřete nabídku Možnosti > Aplikace... Otevře se dialog
“Možnosti - Aplikace”. Záložka “Obecné” umožňuje některá nastavení aplikace:

Specifikujte umístění složky pro ukládání souborů .fto. K dispozici jsou dvě možnosti:
1.

Použít nastavení platformy OMD;

2.

Nastavte pracovní adresář na disku: kliknutím na ikonu

zadejte cestu.

Nastavení intervalu automatického ukládání: zadejte hodnotu intervalu automatického ukládání (v
minutách).
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Synchronizace
Synchronizace umožňuje komunikaci mezi modely vytvořenými v aplikacích Graitec Advance nebo dalších
kompatibilních aplikacích. Je možné aplikovat úpravy provedené více uživateli na tom samém modelu. Modifikace lze
akceptovat nebo zamítnout a tento postup je možné dle potřeby opakovat. Je možné synchronizovat dvě verze toho
samého modelu, vytvořeného v Advance Design, nebo dvě verze toho samého modelu, vytvořeného ve dvou různých
kompatibilních aplikacích.
Funkce synchronizace používá pro výměnu souboru formát GTC. Prvním krokem v procesu synchronizace je export
modelu do formátu GTC.
Synchronizace souboru
1.

Hlavní nabídka: vyberte Soubor > Synchronizace.

2.

V dialogu "Synchronizace" klikněte na tlačítko Načíst.

3.

Vyberte soubor GTC a klikněte na Otevřít.

V dialogu "Synchronizace" se zobrazí všechny prvky, které byly v modelu přidány, odstraněny nebo změněny.
–

Pro použití akcí vybraných pro každý prvek z tabulky synchronizace klikněte na Použít.

–

Pro vygenerování zprávy s detaily synchronizace klikněte na Zpráva.

–

Pro načtení souboru GTC k synchronizaci klikněte na Načíst.

–

Pro aktualizaci obsahu tabulky podle použitých akcí klikněte na Obnovit.

–

Pro zobrazení a úpravu možností filtrování obsahu tabulky klikněte na Filtr.

–

Pro zobrazení a úpravu atributů prvků tabulky klikněte na Atributy.
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Kapitola 3
Pracovní prostředí Advance Design
Advance Design je kompatibilní s prostředím systému Microsoft
Windows. Pomocí klávesových zkratek Windows lze přizpůsobit
pracovní prostředí a používat jeho funkce.

V této kapitole:
■
■
■
■
■
■

Popis hlavní obrazovky
Hlavní nabídka
Panely nástrojů
Komponenty uživatelského rozhraní
Správa pohledů
Nastavení pracovního prostoru
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Popis hlavní obrazovky

Navigátor

Okno Vlastnosti

Panel hlavní nabídky

Symbol souřadnicového
systému

Panely nástrojů

Příkazový řádek

Pracovní plocha

Kurzor

Stavový řádek

Poznámka: V případě rozdílů mezi obrázky uváděnými v této příručce a rozhraním aplikace, považujte aktuální stav
programu za referenční.
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Panel hlavní nabídky

Funkce programu lze spouštět výběrem z hlavní nabídky. Funkce v hlavní
nabídce jsou seřazeny zleva doprava, s ohledem na postup jednotlivých fází
práce s projektem.

Panely nástrojů

Panely nástrojů můžete jednoduše zobrazovat, skrývat nebo přesouvat na
libovolné místo v rámci okna aplikace. Některé panely nástrojů jsou aktivní
pouze během konkrétních pracovních kroků, jako Modelování (v režimu
Model), Výpočet – Předpoklady a Výpočet - Výsledky K.P. (v režimu
Výpočet).

Pracovní plocha

Reprezentuje pracovní plochu, s její vlastní místní nabídkou. Lze ji rozdělit až
na 4 samostatné výřezy.

Symbol souřadnicového systému

Zobrazuje orientaci globálního souřadnicového systému. Každá osa je
reprezentována jinou barvou: červená pro X, zelená pro Y a modrá pro Z.

Navigátor

Základní nástroj pro správu projektu Advance Design - Navigátor umožňuje
jednoduché spuštění příkazů programu a zobrazuje stromovou strukturu
projektu ve třech základních režimech: Model, Výpočet a Dokumenty.

Okno Vlastnosti

V tomto okně můžete prohlížet a upravovat vlastnosti objektu (objekty můžou
být: konstrukční, analytické nebo geometrické prvky). Vlastnosti jsou
seřazeny a zobrazeny ve stromové struktuře.

Příkazový řádek

Příkazový řádek Vás informuje o stavu aktuální operace nebo nabízí různé
možnosti pro prováděný příkaz. Příkazový řádek lze použít taky pro vytváření
/ úpravu objektů (přímým zadáváním příkazů a parametrů). Příkazový řádek
obsahuje tři záložky:

Stavový řádek

–

“Informace“ - zobrazuje seznam provedených operací;

–

“Chyby“ - vypisuje chyby;

–

“Upravit“ - umožňuje komunikaci mezi uživatelem a aplikací.

Bližší informace se zobrazí, pokud je kurzor myši nad jednotlivými ikonami
stavového řádku. Obsahuje ikony, pomocí kterých lze nastavit některé
parametry: režimy uchopování, obsah popisek, souřadnicový systém a
pracovní jednotky. Zobrazuje taky aktuální nastavení norem v projektu.
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Kurzor
V pracovní ploše představuje výchozí ukazatel myši symbol ve tvaru ruky
vzhled kurzoru.

. S ohledem na aktuální operaci se mění i

Pomocí kolečka myši

Pro přiblížení nebo oddálení oblasti v pozici kurzoru použijte
kolečko myši.

Přiblížit +/-

Přiblížení / oddálení
Přiblížení výběru

Přiblížení oknem*

Přiblížení výběru
Oddálení pohledu

*

S aktivním nástrojem pro přiblížení oknem: zadejte okno zprava doleva pro přiblížení, nebo zleva
doprava pro oddálení pohledu. Všimněte si, že během těchto operací se mění vzhled kurzoru.

Přiblížení

Posun obecně
Posun pohledu*

Posun horizontálně
Posun vertikálně

Volná rotace.
Rotace*

Rotace kolem osy Z.
Rotace kolem osy X.
Rotace kolem osy Y.

*

Chcete-li přepnout mezi různými režimy posunutí a rotace, klikněte na příslušnou ikonu na panelu
nástrojů a stiskněte klávesu Tab. Všimněte si, že během těchto operací se mění vzhled kurzoru.

Kreslení / modelování
Vyjmutí

Úpravy objektů

Rozdělení
Ořezání nebo prodloužení
Posun konce nebo hrany objektu
Přesunout
Posun celého objektu
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Hlavní nabídka
Panel hlavní nabídky

Příkazy Advance Design lze spustit pomocí hlavní nabídky. Příkazy hlavní nabídky lze spustit:
•

Rozbalením hlavní nabídky a kliknutím na příkaz.

•

Stisknutím klávesy Alt a zadáním podtrženého písmena z názvu v hlavní nabídce. Například stisknutím <Alt + V>
otevřete hlavní nabídku Vytvořit. Pomocí kláves se šipkami můžete procházet seznamem hlavní nabídky a
stisknutím Enter spustit příkaz. Pro příkazy hlavní nabídky s podtrženými písmeny: nejdříve otevřete požadovaný
seznam nabídky, pak na klávesnici stiskněte podtržené písmeno pro spuštění příkazu. Například, stisknutím <Alt
+ M> otevřete hlavní nabídku Možnosti, pak stisknutím <J> otevřete dialog s nastavením jednotek.
Pokud se příkaz hlavní nabídky zobrazuje jako neaktivní,
znamená to, že není v té chvíli dostupný.

Příkaz hlavní nabídky, za kterým následuje šipka, znamená, že v
rámci něj jsou k dispozici další související příkazy. Držte chvíli kurzor
nad názvem příkazu po vyvolání vnořeného seznamu příkazů.
Hlavní nabídka Soubor
Obsahuje příkazy pro správu souborů (otevřít, zavřít, uložit, atd.) a
konfiguraci projektu.

Hlavní nabídka Editace
Pomocí příkazů pro editaci můžete kontrolovat kroky pracovního postupu
(zpět / vpřed) a provádět operace s objekty (měření; výběr; parametry
konfigurace).
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Hlavní nabídka Zobrazit
Umožňuje přístup k příkazům, pomocí kterých můžete zobrazovat
jednotlivé komponenty pracovního prostředí, definovat pracovní rovinu,
spouštět příkazy pro přiblížení nebo natáčení pohledu a nastavovat styl
zobrazení.
Hlavní nabídka Vytvořit
Obsahuje příkazy pro vytváření prvků a zatížení konstrukce.

Hlavní nabídka Upravit
Obsahuje příkazy, které umožňují změny a úpravy prvků modelu.

Hlavní nabídka Předpoklady
Pomocí této nabídky můžete spouštět příkazy, které Vám umožní
nastavovat parametry konstrukčního a výpočetního modelu
(konstrukce, kombinace zatížení a obálky, typy výpočtů, nastavení
posuzování ocelových, betonových a dřevěných prvků).
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Hlavní nabídka Výpočet
Tato skupina příkazů umožňuje spustit ověření, výpočet, posouzení modelu a nastavit
zobrazení výsledků.

Hlavní nabídka Dokumenty
Obsahuje příkazy pro vytváření statických zpráv (umožňuje spuštění „Generátoru
dokumentů“).

Hlavní nabídka Možnosti
Obsahuje možnosti nastavení výchozí lokace projektů na disku a automatického
ukládání, nastavení sítě konečných prvků a pracovních jednotek.
Hlavní nabídka Nástroje
Umožňuje přístup k různým doplňujícím příkazům, jako je součet konstrukčních prvků
nebo nastavení sekvencí výpočtu. Spouští modul Advance Design Steel Connection
(ADSC - posuzování ocelových styčníků).
Hlavní nabídka Nápověda
Umožňuje přístup k nástrojům nápovědy a odkazům.

Místní nabídka
Umožňuje rychlý přístup k vybraným příkazům, které jsou dostupné taky z hlavní nabídky. Místní nabídka se zobrazí
po kliknutí pravým tlačítkem myši v jednotlivých oblastech pracovního prostředí aplikace. Například:
•

Klikněte pravým tlačítkem myši na okraji pracovní plochy: místní nabídka zobrazí seznam komponentů
uživatelského rozhraní;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši v pracovní ploše: zobrazí se hlavní nabídka obsahující specifické příkazy pro
jednotlivé kroky práce s projektem (tvorba prvků, výpočet) a obecné příkazy pro práci s objekty (výběr, přiblížení,
atd.).

•

Místní nabídka obsahuje specifické příkazy pro každou operaci v pracovním prostoru a umožňuje jednodušší
práci s aplikací. Například: Příkaz „Ukončit“ zruší všechny aktivní příkazy (funkce příkazu je identická s funkcí
klávesy Esc);

•

Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný objekt: místní nabídka zobrazí seznam příkazů souvisejících s
úpravami objektů a nástrojů pro modelování (přesunout, kopírovat, generovat prvky na výběr, atd.);

•

Klikněte pravým tlačítkem myši v Navigátoru:místní nabídka zobrazí seznam specifických příkazů pro aktuální
pracovní režim. Každá položka Navigátoru má specifickou místní nabídku.
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Panely nástrojů
Panely nástrojů Advance Design:
•

Hlavní nabídka: vyberte Zobrazit > Panely nástrojů a vyberte panel nástrojů, který si přejete zobrazit.

•

Místní nabídka: klikněte pravým tlačítkem myši na okraj pracovní plochy a vyberte panel nástrojů, který si přejete
zobrazit.

Každý panel nástrojů obsahuje ikony, které odpovídají specifické skupině příkazů.
→ Ikony s černým tříúhelníkem v pravém spodním rohu jsou výsuvné.
→ Aby se zobrazily vnořené ikony, podržte stlačené hlavní tlačítko.

Panely nástrojů Advance Design můžou být plovoucí (umístěné kdekoli v pracovní ploše) nebo ukotvené (připojené k
okrajům pracovní plochy). Lze je rozmísťovat a kotvit kdekoli v pracovním prostředí. Panely nástrojů můžete ukotvit
nebo uvolnit dvojitým kliknutím na jejich okraj.
Popis panelů nástrojů Advance Design
Standard

Nový
Otevřít
Uložit
Poslat e-mail
Náhled tisku
Tisk
Zpět
Opakovat
Zobrazit/skrýt navigátor
Modelování

Uložit pohled
Nahradit vybraný pohled na model aktuálním zobrazením
Kopírovat vlastnosti prvku a použít je na jiném prvku stejného typu
Vytvořit bod
Vytvořit úsečku
Vytvořit oblouk zadáním 3 bodů
Vytvořit kružnici zadáním středu a poloměru
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Vytvořit lineární prvek
Vytvořit navazující lineární prvky
Vytvořit vertikální lineární prvek zadáním 1 bodu
Vytvořit horizontální lineární prvek zadáním 2 bodů
Vytvořit plošný prvek
Vytvořit vertikální plošný prvek zadáním 2 bodů
Vytvořit horizontální plošný prvek
Vytvořit tuhou bodovou podporu
Vytvořit pružnou bodovou podporu
Vytvořit bodovou podporu přenášející pouze tah nebo tlak
Vytvořit tuhou lineární podporu
Vytvořit pružnou lineární podporu
Vytvořit lineární podporu přenášející pouze tah nebo tlak
Vytvořit tuhou plošnou podporu
Vytvořit pružnou plošnou podporu
Vytvořit plošnou podporu přenášející pouze tah nebo tlak
Vytvořit zatěžovací panel
Vytvořit bodové zatížení
Vytvořit lineární zatížení
Vytvořit plošné zatížení
Výsuvný seznam obsahující všechny statické zatěžovací stavy modelu
Ověřit konstrukční model
Výpočet - Předpoklady

Uložit pohled
Nahradit vybraný pohled na model aktuálním zobrazením
Kopírovat vlastnosti prvku a použít je na jiném prvku stejného typu
Vytvořit bod
Vytvořit úsečku
Vytvořit oblouk zadáním 3 bodů
Vytvořit kružnici zadáním středu a poloměru
Vytvořit vazbu stupňů volnosti uzlů
Vložit vazby stupňů volnosti uzlů
Vložit pružné vazby
Spustit tvorbu a zobrazení sítě konečných prvků
Vyhodnotit
Zobrazit dialog „Sekvence výpočtu“
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Výběr a filtry

Režim výběru
Výběr podle kritérií
Invertovat výběr
Filtr
Zobrazit výběr v poloprůhledném zobrazení
Zobrazit vše
Skrýt výběr
Zoom a pohledy

Pohled čelní (Alt + 1)
Pohled shora (Alt +3)
Pohled (-1, -1, -1) (Alt + 4)
Zobrazit nebo skrýt pracovní rovinu (F7)
Přiblížit +/Přiblížit okno
Přiblížit vše
Posun
3D Orbita kolem modelu
Předchozí pohled
Spravovat řezové roviny
Předdefinované pohledy

Izometrie/perspektiva
Bez rozdělení pracovní plochy: 1 pohled
Rozdělit vertikálně: 2 pohledy
Rozdělit horizontálně: 2 pohledy
Rozdělit: 1 + 2 pohledy
Rozdělit: 2 + 1 pohledy
Rozdělit: 4 pohledy
Pohled čelní (Alt + 1)
Pohled zprava (Alt + 2)
Pohled shora (Alt +3)
Pohled (-1, -1, -1) (Alt + 4)
Pohled (1, -1, 1) (Alt + 5)
Pohled (-1, -1, 1) (Alt + 6)
Pohled (-1, 1, 1) (Alt + 7)
Nastavit pohled čelem k pracovní rovině
Spravovat řezové roviny
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Pracovní rovina

Zobrazit nebo skrýt pracovní rovinu (F7)
Pravoúhlá / polární pracovní rovina
Definovat pracovní rovinu průmětem do aktuálního pohledu
Definovat pracovní rovinu 3 body
Definovat pracovní rovinu: bod + normála
Centrovat pracovní rovinu na model
Posunout pracovní rovinu zadáním výšky
Režimy uchopování

Zapnout / vypnout režim uchopování
Koncový bod
Polovina
Průsečík
Střed
Nejblíže
Kolmo
Paralelně
Režim prodloužení
Režim trasování
Pravoúhlý režim
Relativní režim
Úpravy

Kopírovat
Přesunout
Zrcadlení
Vytažení prvku
Rovinné zrcadlení
Osové zrcadlení
Rotace (zadání úhlu)
Rozdělení
Vyjmutí
Ořezání nebo prodloužení
Vytvořit zaoblení
Vytváření otvorů
Odstranit otvory
Povolit deformace
Převést křivky na lineární prvky
Konvertovat uzavřené křivky na plošný prvek
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Kontrola
Automaticky Zkrátit & Prodloužit
Projekce do roviny
Protažení do uzlu
Zrušení odsazení
Náhled sítě KP
Rozdělit po vytvoření sítě
Zobrazení

Osy
Osy s průřezem
Profily
Lineární obrys
Stínované plochy
Liniový obrys se stínovanými plochami
Poloprůhledné zobrazení
Animace

Přidat kameru
Zobrazit /skrýt kamery
Spustit animaci
Vytvořit AVI soubor
Otevřít okno nastavení animace.
Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.

Uložit pohled
Aktualizovat pohled
Vyberte typ výsledku
Dostupné výsledky pro lineární a plošné prvky
Seznam zatěžovacích stavů, kombinací a obálek
Seznam kroků výpočtu
Zobrazit výsledky
Nastavení výsledků
Nastavení legendy barev
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Dynamické obrysy
Animace
Výsledné křivky
Vytvořit novou zprávu
Zobrazit konstrukční model (F10)
Výpočet - Výsledky Železobeton

Uložit pohled
Aktualizovat pohled
Vyberte typ výsledku
Dostupné výsledky pro lineární a plošné prvky
Zobrazit výsledky
Nastavení výsledků
Nastavení legendy barev
Dynamické obrysy
Animace
Výsledné křivky
Výběr výztuže nosníku
Výběr výztuže sloupu
Zobrazit konstrukční model (F10)
Dynamická výztuž

Přidat výztužné řešení
Upravit výztužné řešení
Správce výztužných řešení
Odstranit výztužné řešení
Výpočet - Výsledky Ocel

Uložit pohled
Aktualizovat pohled
Vyberte typ výsledku
Dostupné výsledky pro ocelové lineární prvky
Zobrazit výsledky
Nastavení výsledků
Listy tvarů (posudky prvků)
Výsledek optimalizace ocelových průřezů
Zobrazit panel nástrojů Přípoje
Nastavení legendy barev
Dynamické obrysy
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Výsledné křivky
Zobrazit konstrukční model (F10)
Export Arcelor Cellular Beam
Výpočet - Výsledky Dřevo

Uložit pohled
Aktualizovat pohled
Vyberte typ výsledku
Dostupné výsledky pro dřevěné prvky
Zobrazit výsledky
Nastavení výsledků
Listy tvarů (posudky prvků)
Výsledek optimalizace ocelových průřezů
Nastavení legendy barev
Dynamické obrysy
Zobrazit konstrukční model (F10)
Přípoje

Vytvořit základovou desku
Vytvořit styčník
Vytvořit pevné připojení nosník - nosník
Vytvořit pevné připojení nosník - sloup
Vytvořit pevné připojení nosník - sloup
Vytvořit připojení sloupu pod spojitým nosníkem
Vytvořit připojení trubek s přírubou
Vytvořit připojení trubek svarem - 1 diagonála
Vytvořit připojení trubek svarem - 2 diagonály
Vytvořit připojení trubek se styčníkovým plechem - 1 diagonála
Vytvořit spojení trubek se styčníkovým plechem - 2 vedlejší pruty
Vytvořit připojení trubek se styčníkovým plechem - 3 diagonály
Vytvořit kloubové připojení nosník - nosník s úhelníky
Vytvořit kloubové připojení nosník - sloup s úhelníky
Vytvořit připojení úhelníků se styčníkovým plechem - 1 diagonála
Vytvořit připojení úhelníků se styčníkovým plechem - 2 diagonály
Vytvořit připojení úhelníků se styčníkovým plechem – 3 diagonály
Export do ADSC
Export do MELODY Attaches
Přímé přepojení na Vision (via modul MELODY Attaches)
Skupiny přípojů
Systémy přípojů
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Komponenty uživatelského rozhraní
Navigátor
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Komponenty > Navigátor;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši na okraj pracovní plochy a ze zobrazené nabídky vyberte „Navigátor“;

•

Panel nástrojů Standard: kliknutím na

Tip:

zobrazíte / skryjete Navigátor.

Dvojitým kliknutím na horní část Navigátoru jej ukotvíte / uvolníte na okraj pracovní plochy. Tato
možnost je dostupná taky pro Příkazový řádek a okno Vlastnosti.

Práce s Navigátorem

Jednotlivé pracovní režimy aktivujete kliknutím na jednu ze tří odpovídajících ikon.
Obsah navigátoru se mění podle aktivního pracovního režimu.
Kliknutím na ikonku umístěnou nalevo od položky, obsahující další vnořené
položky zobrazíte (+) nebo skryjete (-) jejich seznam.
Dvojitým kliknutím na komponenty konstrukčního modelu je zobrazíte nebo
skryjete.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolnou položku
stromové struktury v navigátoru zobrazíte místní nabídku,
ze které můžete vybírat různé možnosti, mnoho z nich je
specifických pro aktuální pracovní režim (Model, Výpočet
nebo Dokument).

Poznámka: Význam zabarvení jednotlivých tlačítek Navigátoru:
Modré tlačítko - odpovídající režim je aktivní a aktuální;
Stínované tlačítko – odpovídající režim je neaktivní;
Červené tlačítko - obsah odpovídajícího pracovního režimu není aktuální (je nutné přepočítat
model nebo aktualizovat dokumenty).
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Okno Vlastnosti
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Komponenty > Vlastnosti;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši na okraj pracovní plochy a ze zobrazeného seznamu vyberte „Vlastnosti“.

Práce s oknem Vlastnosti
•

Režim zobrazení okna Vlastnosti můžete nastavit pomocí ikony v jeho horní části.
vypnuta, znamená to, že je okno Vlastnosti zobrazené trvale;

–

Pokud je ikona

–

Pokud je ikona
modelu.

–

Kliknutím na ikonu

se uloží vlastnosti vybraného prvku do souboru .xml.

–

Kliknutím na ikonu

lze nahrát soubor s vlastnostmi.

zapnuta, znamená to, že se okno Vlastnosti zobrazí, pouze pokud je vybrán prvek

Tato výsuvná nabídka obsahuje kritéria výběru profiltrování vlastností
zobrazených v tomto okně:
– "K.P. vlastnosti": zobrazí se pouze vlastnosti lineárních / plošných
prvků, které souvisí s výpočtem metodou konečných prvků
(materiál, průřez, tloušťka, nastavení sítě, typ chování);
– "Vlastnosti - Železobeton“: zobrazí se pouze vlastnosti
železobetonového lineárního / plošného prvku, které souvisí s jeho
posouzením;
– “Vlastnosti - Ocel“: zobrazí se pouze vlastnosti ocelového
lineárního prvku, které souvisí s jeho posouzením;
– “Všechny vlastnosti“: zobrazí se všechny dostupné vlastnosti
vybraného prvku;
– “Uživatel“: umožňuje uživatelsky definovat filtr zobrazených
vlastností.
–

otevřete dialog, ve kterém můžete vybrat
Kliknutím na ikonu
kategorie atributů pro každý typ prvku, zobrazované v Vlastnosti
okno:

V této oblasti se zobrazuje popis pro vybranou buňku. Pomocí místní
nabídky této oblasti je možné ji skrýt / zobrazit a
zabalit / rozbalit celý obsah okna Vlastnosti.
•
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Okno Vlastnosti obsahuje data (název, ID, číslo, různé parametry) vybraných prvků. Pokud jsou násobně
vybrané prvky stejného typu, okno Vlastnosti zobrazí pouze ty, které mají společné.
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Stavový řádek
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Komponenty > Stavový řádek;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši na okraj pracovní plochy a ze zobrazeného seznamu vyberte „Stavový řádek“.

Práce se stavovým řádkem
•

•

Na levé straně stavového řádku se zobrazují informace o objektech a operacích:
–

Po umístění kurzoru myši nad ikonu panelu nástrojů se zobrazí popis ve stavovém řádku;

–

Zobrazí se název prováděné operace (vytváření sítě, výpočet, atd.) a informace o aktuálním stavu aplikace.

Stavový řádek obsahuje následující konfigurační ikony umístěné na jeho pravé straně.
Výběr režimu uchopování
– Zapnutí / vypnutí režimu uchopování: klikněte na ikonu levým tlačítkem, nebo klikněte
na ikonu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte povolit / zakázat;
– Chcete-li vybrat režim uchopování: dialogové okno „Režimy uchopování“ otevřete
dvojitým kliknutím na ikonu nebo výběrem „Vlastnosti“ z místní nabídky:

Nastavení popisek
– Popisky objektů představují plovoucí informace, které se dynamicky zobrazují při
umístění kurzoru nad prvky;
– Zobrazení popisky objektu: klikněte na ikonu levým tlačítkem, nebo klikněte na ikonu
pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte povolit / zakázat;
– Přidání / odebrání typu informací zobrazených v popisce: Dvakrát klikněte na stejnou ikonu
nebo z místní nabídky vyberte "Vlastnosti" a vyberte kategorie informací zobrazené v
dialogu:
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Aktuální souřadnicový systém výběr
– Pro povolení této možnosti musí být pracovní rovina skryta: v Navigátoru dvakrát
klikněte na "Pracovní rovina".
– Dvakrát klikněte na ikonu a zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat
existující, nebo vytvořit nový souřadnicový systém.

Normy nastavené pro aktuální projekt.
Aktuální pracovní jednotky (délka, síly, momenty, hmotnost a úhel). Dvojitým kliknutím na
některou z nich se zobrazí dialog, ve kterém můžete nastavit pracovní jednotky.

Příkazový řádek
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Komponenty > Příkazový řádek;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši okraji pracovní plochy a ze zobrazeného seznamu vyberte "Příkazový řádek";

•

Okno příkazového řádku uvolníte / ukotvíte k okraji pracovní plochy dvojitým kliknutím na jeho horní část.

Práce s příkazovým řádkem
Příkazový řádek má tři hlavní funkce, odpovídající jeho třem záložkám:
•

„Informace“: zobrazuje výpis vykonaných operací:

•

„Chyby“: zobrazuje chyby a upozornění:

•

„Upravit“: umožňuje komunikaci mezi uživatelem a aplikací. Pomocí této funkce lze kreslit, posouvat, kopírovat,
atd. objekty zadáváním parametrů v oblasti příkazového řádku:
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Správa pohledů
Přiblížení
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Přiblížit, zobrazí se související seznam příkazů s možností výběru funkce přiblížení;

•

Z místní nabídky vybraného objektu (pohled je možné přiblížit na vybraný objekt pomocí příkazu „Přiblížit / Výběr“
z místní nabídky);

•

Panel nástrojů Zoom a pohledy;

•

Pro přiblížení nebo oddálení oblasti, ve které se nachází kurzor, otáčejte kolečkem myši. Stlačením a držením
středního kolečka myši se aktivuje příkaz pro posun pohledu, dvojitým kliknutím kolečka se aktivuje příkaz
„Přiblížit vše“.

•

Pomocí klávesnice: Příkazy pro přiblížení pohledu je možné aktivovat taky klávesovými zkratkami (<Alt+W> pro
"Přiblížit oknem"; <Alt+A> pro "Přiblížit vše", atd.). Pokud je dostupná klávesová zkratka, je zobrazena s
příkazem v hlavní nabídce (vedle názvu příkazu) nebo na popisce ikony na panelu nástrojů.

Práce s panelem nástrojů Zoom a pohledy
Každý z nástrojů pro ovládání pohledu lze používat různými způsoby; můžete si všimnout, že pro některé z nich se
změní kurzor:
Přiblížit +/(Ctrl + / Ctrl -)
Přiblížit okno
(Alt + W)

Posouvejte myší zdola nahoru pro přiblížení a shora dole pro
oddálení výběru.
Zadejte okno zleva doprava pro přiblížení.
Přetažením okna výběru zprava doleva oddálíte pohled
na výběr.

Přiblížit vše (Alt + A)
Posun (pohledu)*
(Alt + P)

Zobrazení všech prvků v pracovní ploše.
Posun pohledu v horizontálním a vertikálním směru.
Posun pohledu horizontálně.
Posun pohledu vertikálně.

Otáčení kolem modelu*
(Alt + R)

Volná rotace.
Rotace kolem osy Z.
Rotace kolem osy X.
Rotace kolem osy Y.

Předchozí pohled
(Alt + U)
Spravovat řezové roviny

*

Zobrazení předchozího pohledu v pracovní ploše.
Pomocí příkazu „řezové roviny“ lze prohlížet model v různých hloubkách a
lze jej natáčet v libovolném úhlu dle zadání uživatelem. Příkaz „řezové
roviny“ umožňuje částečný pohled na model podle vybrané roviny.

Chcete-li přepnout mezi různými režimy posunutí nebo natočení, vyberte příslušnou ikonu na panelu nástrojů Zoom a pohledy a stiskněte
klávesu Tab. Všimněte si, že během těchto operací se mění vzhled kurzoru.
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Typy pohledů
Model lze prohlížet z různých úhlů a perspektiv, v jednom nebo ve více oknech současně, s různým zobrazením
modelu v různých oknech. Okno obsahující specifický pohled na pracovní plochu se nazývá výřez.
Jak pracovat s pohledy:
•

Nastavení více pohledů:
–

Pomocí ikon na panelu nástrojů Předdefinované pohledy;

–

Stiskněte klávesy <Ctrl + Space>.

•

Kliknutím do vybraného pohledu jej aktivujete;

•

Průběh prováděné operace (jako kreslení, výběr, posun prvků, atd.) lze sledovat ve více pohledech najednou.

•

Prováděnou operaci je možné začít v jednom pohledu a dokončit ji v jiném.

•

Pro každý pohled lze nastavit jiný styl zobrazení; například: můžete vybrat rozlišné styly vykreslování, zobrazit
pracovní rovinu v jednom a skrýt ji v druhém pohledu, atd.

Příklad práce s více pohledy:
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Předdefinované pohledy
Pohled na pracovní rovinu můžete změnit pomocí sady předdefinovaných pohledů.
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Předdefinované pohledy;

•

Předdefinované pohledy panel nástrojů: kliknutím na ikonu, odpovídající požadovanému pohledu;

•

Pomocí klávesnice: pomocí šipek (3D-orbita musí být aktivní);

•

Klikněte na symbol souřadnicového systému, umístěný v levém spodním rohu pracovní plochy.

Předdefinované pohledy
1.
Izometrie/perspektiva: V pracovním prostoru můžete nastavit pohled jako axonometrický nebo perspektivní:
Pravoúhlé promítání

Perspektivní promítání
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2.
Rozdělení pohledu: Pomocí těchto ikon lze nastavit v pracovní ploše jeden výřez nebo ji rozdělit na více výřezů
(horizontálně, vertikálně, rozdělení na dva, tři nebo čtyři výřezy), podle obrázku ikony.
Příklad pracovní plochy rozdělené na čtyři výřezy:

3.
2D a 3D pohledy: Pomocí těchto ikon lze natáčet pohled z různých úhlů. Vyberte požadovaný pohled (levý, pravý,
horní, dolní, atd.). Příklady:
Pohled zprava
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3D pohled (-1, -1, -1)

4.
Čelem k pracovní rovině: Pomocí této ikony nastavíte čelní pohled k pracovní rovině.
5.
Spravovat řezové roviny:Pomocí této ikony se otevírá dialog "Řezové roviny", který umožňuje zobrazit model v
různých hloubkách pohledu a jeho natočení podle zadaného úhlu. Příkaz „řezové roviny“ umožňuje částečný
pohled na model podle vybrané roviny.
Práce s řezovými rovinami

Poznámka: "Pohled čelní", "Pohled shora", "Pohled (-1, -1, -1)" a "Řezové roviny" jsou taky dostupné z panelu
nástrojů Zoom a pohledy.
Souřadnicový systém - symbol
Hlavní funkcí symbolu souřadnicového systému je popsat natočení pohledu na model v globálním souřadnicovém systému.
Během natáčení pohledu mění symbol souřadnicového systému svou orientaci, čím informuje o aktuální pozici pohledu na
model.
3D pohledy

Po umístění kurzoru myši nad některou z os symbolu souřadnicového systému se objeví popisek s informací o
natočení pohledu:

Pozici pohledu můžete změnit kliknutím na některou ze šipek symbolu souřadnicového systému. Pozice
souřadnicového systému se změní:
Rovinné pohledy
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Správa zobrazení
Styly zobrazení
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Nastavení zobrazení;

•

Vlastní text: stiskněte <Alt + X>.

Změna stylu zobrazení

•

•

Obecné možnosti
–

Objekty modelu lze zobrazit jako osy; osy s profily nebo plné tvary profilů;

–

Kliknutím na tlačítko "Možnosti zobrazení" otevřete dialog "Zobrazení" (viz strana 50).

Barvy
–

Barvu zobrazení objektů můžete nastavit podle několika kategorií z výsuvné nabídky, jako typ prvku, systém,
materiál, průřez, atd. Výběrem možnosti "Zobrazit legendu barev" zobrazíte barevnou legendu odpovídající
vybrané kategorii v pravé spodní části pracovní plochy;

–

„Zvýraznit při najetí myší“: pomocí této možnosti lze dosáhnout lepší zobrazení objektů. Pokud je volba
aktivní, objekty nacházející se pod kurzorem myši budou zvýrazněné;

–

„Zobrazit lokální osy na výběr“: zobrazí se lokální osy vybraných prvků.

•

Pomocí posuvníků lze nastavit „Velikost symbolu“ a „Velikost textu“ pro objekty zobrazené v pracovním prostoru v
rozmezí od minimální po maximální velikost.

•

„Pevné měřítko zatížení“: symboly zatížení budou zobrazeny s fixní velikostí.
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•

Další možnosti
Z levého panelu vyberte typ objektu a nastavte, jestli je možné ho vybírat a možnosti jeho zobrazení:
–

Zvolte „Viditelný“ pro zobrazení vybraného typu objektu v pracovním prostoru a „Vybíratelný“ pro možnost
výběru tohoto typu objektu v pracovním prostoru;

–

Z nabídky „Symbol“ je možné vybrat specifický způsob, kterým bude odpovídající objekt zobrazen. Například
je možné použít tyto symboly:
Lokální osa pro lineární prvky

–

Síť plošných prvků

Popisy: kliknutím na „+“ se otevře nové dialogové okno, ve kterém lze vybírat různé popisy prvků modelu:

Použitím nastavení dialogu podle obrázku se popis
lineárních prvků zobrazí tímto způsobem:
Obsah popisu lze nastavit výběrem ze seznamu „Dostupné atributy“, nebo můžete napsat libovolný text,
který si přejete zobrazit, do pole „Text popisek“;
Pozici textu popisu lze určit pomocí výsuvných nabídek „Horizont.“ a „Vertik.“;
Kliknutím na pole barvy se vyvolá dialog, ve kterém lze vybrat barvu textu popisu.
–

Dostupné pouze pro zatížení: pomocí posuvníku „Měřítko zatížení“ můžete nastavit měřítko pro každý typ
zatížení mezi minimální a maximální hodnotou.

–

"Popisky na výběr": vyberte tuto možnost pro zobrazení nastavených popisek pouze pro vybrané prvky.
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Nastavení stylu zobrazení
Styl zobrazení můžete nastavit vlastní definicí parametrů zobrazení pomocí funkcí v poli „Styl“ dialogu „Nastavení
zobrazení“:
•

Po nastavení požadované konfigurace zobrazení klikněte v horní části dialogu na ikonu „Nový“. V otevřeném
dialogu zadejte název stylu a potvrďte „OK“.

•

Po výběru uloženého stylu z výsuvné nabídky se načtou jeho nastavení.

•

Pro přejmenování stylu použijte ikonu „Přejmenovat“. V zobrazeném dialogu zadejte nový název:

•

Odstranění existujícího stylu: z nabídky vyberte požadovaný styl a klikněte na ikonu „Odstranit“.

Tip:
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Rozšířené možnosti zobrazení
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Nastavení zobrazení otevřete dialog „Nastavení zobrazení“, dále klikněte na ikonu
„Rozšířené možnosti“;

•

Stiskněte <Alt + C>.

Nastavení
Obecné

•

•

Pohledy
–

Výběr barvy pozadí pracovní plochy: klikněte na pole barvy. Zobrazí se barevná paleta Windows". Vyberte
barvu (nebo nastavte vlastní) a potvrďte „OK“.

–

Možnost „Gradient“ aktivuje efekt slábnutí nastavené barvy pozadí.

–

„Zobrazit popis pohledu“: pokud je tato volba aktivní, zobrazí se během modelování popis aktuálních
souřadnic:

–

„Frekvence snímků“: nastavuje počet snímků za sekundu zobrazených během manipulace s modelem.
Můžete vybrat číslo mezi 0 až 64 a upravit kvalitu nebo rychlost vykreslování modelu.

CAD
–

„Citlivost (v pixelech)“: hodnota citlivosti pro uchopování a výběr určuje vzdálenost mezi kurzorem myši a
objektem, ve které je možné objekt vybrat nebo ve které se aktivuje úchop. Tato vzdálenost narůstá se
zadanou hodnotou.

–

“Minimální vzdálenost mezi 2 body“: dva body jsou považované za odlišné, pokud j vzdálenost mezi nimi
vyšší než zadaná hodnota.

–

"Zjednodušené zobrazování": tato možnost povolí použití nového vykreslovacího zařízení. Volbou
"Hardwarová akcelerace" aktivujete rozšíření OpenGL (ujistěte se, že máte aktuální ovladač grafické karty).
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Kamery
Zde můžete nastavit parametry kamery v pracovním prostoru:

•

“Sdílet režim kamery mezi různými pohledy“: ovládá režim zobrazení v násobných pohledech;

•

“Zobrazit orbitu během rotace“: můžete povolit zobrazení orbity během natáčení modelu. Tato funkce usnadňuje
používání funkcí pro natáčení pohledu:

•

–

Volnou rotaci pohledu aktivujete kliknutím dovnitř orbity.

–

Pro rotaci pohledu v rovině kolmé k pohledu klikněte na
značky orbity (symboly tvaru tříúhelníku).

–

Kliknutím mimo orbitu aktivujete otáčení v rovině rovnoběžné s
pohledem.

Dynamické přechody:
–

Definice počtu snímků pro předdefinovaný přechod (například: při aktivaci předdefinovaného pohledu);

–

Definice počtu snímků během otáčením kolečkem myši;

•

Zadání hodnot pro překreslování okrajů (horizontálně a vertikálně);

•

Nastavení limitů řezových rovin kamery (hodnoty vzdáleností před a za rovinou řezu);

•

Zadání hodnoty úhlu perspektivního pohledu v pracovní ploše (od 0° do 120°).
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Osvětlení

•

•

Intenzita
–

„Ambientní“: nastavení intenzity světla objektů modelu;

–

„Difuzní“: nastavení stupně odrazu světla v závislosti od průsvitnosti objektu (od neprůhledného po
průhledný);

–

„Zrcadlová“: nastavení stupně odrazu světla na objektech.

Nastavení polohy světelného zdroje (v souřadnicovém systému vzhledem k pozorovateli) zadáním délky a šířky.

Uložit pohledy

V této záložce lze nastavit formát grafických souborů uložených pohledů projektu. Zde můžete nastavit:
•

Požadovaný formát souboru (.jpg, .bmp, .wmf or .png);

•

Nastavení rozlišení: z nabídky vyberte úpravu vzhledem k aktuálnímu rozlišení (větší, menší, bez změny).
Pomocí posuvníku pod touto výsuvnou nabídkou můžete nastavit faktor nárůstu / poklesu vzhledem k aktuálnímu
rozlišení (nové rozlišení je uvedeno pod posuvníkem);

•

Nastavení kvality (pouze pro soubory jpg): pomocí posuvníku nastavíte úroveň kvality obrázků.
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Možnosti zobrazení
Spuštění příkazu
•

Otevřete dialog "Nastavení zobrazení" podle postupu, uvedeného na straně 44. V tomto okně: kliknutím na
„Možnosti zobrazení“ otevřete další dialog.

•

Příkazy pro nastavení zobrazení můžete používat taky pomocí panelu nástrojů Zobrazení:

Práce s příkazy pro zobrazení:
1.

V dialogovém okně:
„Typ zobrazení“: vyberte jednu z možností
zobrazení. Náhled nastavení se zobrazuje na
obrázku vpravo.

„Poloprůhledné
zobrazení“:
průsvitné zobrazení konstrukce.

umožňuje

Aktivní možnost „Svítivost / Stínování“
umožňuje nastavení intenzity světla a
průhlednosti objektů pomocí dvou posuvníků.

2.

Pomocí panelu nástrojů Zobrazení máte umožněn přístup k příkazům pro zobrazení:
Profily

Osy

Poznámka:
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Osy s průřezem

Lineární obrys

Stínované
plochy

Liniový obrys se
stínovanými
plochami

Režimy zobrazení lze kombinovat a získat tak různé způsoby zobrazení.

Poloprůhledné
zobrazení
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Nastavení pracovního prostoru
Souřadnicové systémy
Popis
•

Souřadnicový systém je systém os v základních prostorových směrech s počátkem a orientací podle zadaných
parametrů.

•

Symbol souřadnicového systému sestává ze tří os. Každá z těchto os má odlišnou barvu: červená pro X, zelená
pro Y a modrá pro Z.

•

Existují tři typy souřadnicových systémů:
Globální

Lokální

Globální
Souřadnicový
souřadnicový systém.

Systém:

referenční

Souřadnicový Systém Pracovní Roviny: lokální
souřadnicový systém podle nastavení pracovní
roviny.

Taky každý prvek konstrukce má lokální
souřadnicový systém definovaný orientací jeho os.
Uživatelský

Uživatelský Souřadnicový Systém: můžete vytvořit
několik souřadnicových systémů s různými
počátky a orientacemi.

Vytvoření uživatelského souřadnicového systému
1.

2.

3.

Spusťte příkaz pro vytvoření souřadnicového systému:
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Souřadnicový systém;

–

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na systém a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt >
Souřadnicový systém;

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt >
Souřadnicový systém.

Zadejte počátek souřadnicového systému:
–

V pracovní ploše zadejte bod kliknutím;

–

Zadejte souřadnice do příkazového řádku (oddělené mezerou) a potvrďte klávesou Enter.

Vyberte vytvořený souřadnicový systém a otevřete jeho okno Vlastnosti:
–

V poli „Identifikátor“: kontrola / změna jeho čísla ID;

–

V poli „Název“: zadejte název uživatelského souřadnicového systému.
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Výběr aktuálního souřadnicového systému
1.

Skryjte pracovní rovinu (pomocí klávesy F7 nebo dvojitým kliknutím na Pracovní rovinu v Navigátoru);

2.

Na stavovém řádku: dvakrát klikněte na tlačítko souřadnicového systému a otevře se dialog „Souřadnicový
systém“:

3.

Vyberte souřadnicový systém ze seznamu (uživatelský nebo globální systém) a potvrďte „OK“:

4.

Pokud si přejete vytvořit nový souřadnicový systém, klikněte na tlačítko „Vytvořit“; posledně vytvořený uživatelský
souřadnicový systém bude dle výchozích nastavení aktuální.

Změna lokálních os prvku
Vyberte prvek konstrukce a použijte jeden z uvedených postupů:
•

Z místní nabídky vybraného prvku: zvolte příkaz „Změnit lokální osy“. Všimněte si zprávy na příkazové řádce:
Lokální osy změníte kliknutím pravým tlačítkem myši:

Orientace os x a z lze měnit pomocí příkazu „Změnit lokální osy“.
•

Hlavní nabídka: Upravit > Lokální osy. Lokální osy vybraného prvku se změní automaticky.

•

Hlavní nabídka: Upravit > Lokální osy podle směru. Pomocí tohoto příkazu lze jednoduše nastavit orientaci
lokálních os pro více vybraných plošných prvků najednou. Kliknutím v pracovním prostoru zadejte dva body
definující směr orientace lokálních os.

Nastavení orientace lokálních os plošných prvků pomocí příkazu „Lokální osy podle směru“.

52

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pracovní rovina
Popis
•

Pracovní rovina je pomocná plocha, která je používaná k jednodušší tvorbě modelu konstrukce. Pracovní rovina
plní funkci rastru (systém protínajících se úseček usnadňující tvorbu modelu).

•

Existují dva typy pracovních rovin:

Pravoúhlá

Polární

Zobrazení / Skrytí pracovní roviny
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Pracovní rovina > Zobrazit;

•

Příkazy pracovní roviny lze spouštět taky z panelu nástrojů Pracovní rovina;

•

V pracovní ploše: klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Pracovní rovina Zap./Vyp.;

•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem na položku Pracovní rovina, umístěnou pod systémem „Konstrukce“ a z
místní nabídky vyberte Skrýt nebo Zobrazit, nebo dvakrát klikněte na ikonu Pracovní rovina.

Nastavení
•

Nastavení parametrů pracovní roviny
Vyberte pracovní rovinu:
a.

Navigátor: kliknutím na Pracovní rovina pod systémem „Konstrukce“;

b.

Graficky: můžete vybrat pracovní rovinu, jak je popsáno na obrázku:

Nastavte kurzor myši nad osu pracovní roviny a klikněte.

Nyní je pracovní rovina vybrána.
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V okně Vlastnosti nastavte parametry pracovní roviny:
Vyberte typ pracovní roviny (pravoúhlý nebo polární) ze seznamu.
Nastavte jednotky dělení pracovní roviny (ve směrech os X a Y pro
pravoúhlou nebo krokem a úhlem pro polární pracovní rovinu) a sekundární
dělení pro každou jednotku.
V tomto příkladě je rozměr jednotky = 3 metry a každá jednotka je rozdělena
na 10 sekundárních jednotek.
3 metry

Typ pracovní roviny můžete vybrat taky z panelu nástrojů Pracovní rovina: kliknutím na ikonu
mezi pravoúhlou a polární pracovní rovinou.
•

přepínejte

Nastavení pracovní roviny
Polohu pracovní roviny (relativně vzhledem ke globálnímu souřadnicovému systému) lze zadat pomocí příkazů z
panelu nástrojů Pracovní rovina. V příkazovém řádku se zobrazují kroky potřebné k provedení operace.
Definovat pracovní rovinu průmětem do aktuálního pohledu
Pomocí tohoto příkazu nastavíte polohu pracovní roviny podle aktuálního pohledu. Je potřebný 2D pohled na
pracovní rovinu. Kliknutím na ikonu

se pracovní rovina promítne na model. Například:

Před spuštěním příkazu.

Kliknutím na

Definovat pracovní rovinu 3 body
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–

Klikněte na

–

V pracovním prostoru zadejte kliknutím počátek pracovní roviny;

–

Posuňte kurzor myši ve směru osy X a kliknutím potvrďte jeho polohu;

–

Posuňte kurzor myši ve směru osy Y a kliknutím potvrďte jeho polohu;

;

se pracovní rovina promítne na
model.
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Nastavení pracovní roviny 1 bodem + normálou (zadáním vektoru)

•

–

Klikněte na

–

Kliknutím zadejte počátek pracovní roviny;

–

Kliknutím zadejte počátek vektoru;

–

Kliknutím zadejte konec vektoru.

;

Přizpůsobení pracovní roviny podle modelu
Pomocí příkazu „Centrovat pracovní rovinu na model“:
Například:

•

pro přizpůsobení pracovní roviny rozměrům modelu.

a.

Model přesahuje okraje pracovní roviny:

b.

Pomocí příkazu "Centrovat pracovní rovinu na model" se pracovní rovina rozšíří:

Posunutí pracovní roviny podle normály
–

Klikněte na

–

V příkazovém řádku zadejte hodnotu polohy pracovní roviny ve směru osy Z;

–

Potvrďte Enter.

;
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Kapitola 4
Pracovní postup
Tvorba projektu v Advance Design má tři hlavní režimy, každý
reprezentován v Navigátoru tlačítky Model, Výpočet a Dokument.
Každý režim má specifické příkazy a jinou roli během práce s
projektem:
•

V režimu Model můžete vytvářet prvky modelu, upravovat je,
zadávat zatížení a definovat nastavení výpočtu;

•

Specifické funkce režimu Výpočet zahrnuji tvorbu sítě
konečných prvků konstrukce, výpočet modelu (metodou
konečných prvků, a taky posouzení železobetonových nebo
ocelových prvků) a post-processing výsledků;

•

V režimu Dokument lze během práce prohlížet vygenerované
dokumenty a uložené grafické náhledy výsledků.

Po ukončení tvorby modelu konstrukce a jeho výpočtu se můžete
přepínat mezi jednotlivými režimy (pomocí odpovídajících ikon
Navigátoru) a případně provádět opravy nebo změny.

V této kapitole:
■
■
■

Režim Model
Režim Výpočet
Režim Dokument
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Režim Model
Komponenty režimu Model
Režim Model nabízí reprezentaci jednotlivých komponent konstrukčního modelu ve stromové struktuře.
"Model" obsahuje všechny prvky konstrukčního modelu ve třech kategoriích:
konstrukce, zatížení a předpoklady. Každá z těchto skupin obsahuje specifické
prvky a disponuje vlastní místní nabídkou.
V systému "Konstrukce" jsou umístěny všechny konstrukční prvky vašeho
modelu. Chcete-li uspořádat prvky konstrukce v systémech, vyberte z místní
nabídky Správa systému > Vytvořit podsystém.
"Zatížení" obsahuje prvky zatížení, působícího na konstrukci. Zatížení jsou
uspořádány v rodinách zatížení a v zatěžovacích stavech.
"Předpoklady" umožňují přístup k nastavení konstrukce a předpokladů výpočtu,
a definici různých typů výpočtů (statické, dynamické...).
"Obálky": můžete vytvářet a prohlížet obálky kombinací zatěžovacích stavů
podle typu výsledků, typu prvku nebo jiných kritérií.
"Kombinace": obsahuje kombinace zatěžovacích stavů, které můžete definovat
nebo načíst z uložených definicí.
"Uložené pohledy" obsahuje uložené pohledy konstrukčního modelu.
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Uspořádání prvků modelu v Navigátoru
V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na systém "Konstrukce" a vyberte "Správa systému":

•

Podřízený systém vytvoříte pomocí příkazu "Vytvořit podsystém". Hierarchii prvků modelu můžete definovat
libovolným počtem systémů organizovaných do stromové struktury.
Pomocí klávesy F6 vytvoříte podřízený systém vybraného systému.

•

Přesunutí prvků modelu do jiného systému v Navigátoru:
–

Pomocí metody "uchop-táhni": vyberte prvky a přetáhněte je do požadovaného systému;

–

Pomocí příkazů "Vyjmout" a "Vložit" z místní nabídky prvku (z Navigátoru).

Tip:

Před tvorbou prvku konstrukce vyberte systém, ve kterém si přejete umístit prvek. Všechny vytvořené
prvky jsou umísťované do aktuálního systému, vybraného v Navigátoru.

•

Vytvořenou strukturu systémů můžete uložit pomocí příkazu "Export stromu". Zobrazí se dialog "Uložit jako", ve
kterém můžete nastavit umístění a název souboru .XML, který obsahuje stromovou strukturu.

•

Do aktuálního projektu můžete také importovat dříve uloženou stromovou strukturu systému pomocí příkazu
"Importovat strom".

•

Systémy můžete skrývat nebo zobrazovat pomocí příkazů z jejich místní nabídky:
–

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na systém a vyberte "Skrýt": všechny prvky vybraného systému
budou v pracovním prostoru skryté. Chcete-li znovu zobrazit prvky systému: klikněte pravým tlačítkem myši
a vyberte "Zobrazit".

–

Chcete-li v pracovním prostoru zobrazit pouze prvky vybraného systému a skrýt ostatní: v Navigátoru
vyberte systém, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Izolovat".

–

Chcete-li zobrazit všechny prvky konstrukce (pokud je systém izolovaný, nebo je několik systémů skrytých):
v Navigátoru klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný systém a z místní nabídky vyberte "Zobrazit vše".

Tip:

Barevný kód umožňuje snadnější identifikaci systému:
–
Modrá, pro poslední systém, ve kterém jste vytvářeli /
upravovali prvky;
–
Červená, pro systém, do kterého patří vybrané prvky (pokud
jsou prvky modelu vybrané).
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Modelování - principy
Spuštění příkazu
1.

V Navigátoru, z místní nabídky systému: pro zobrazení seznamu příkazů, ze kterých lze vybrat typ prvku, který
chcete vytvořit, klikněte na tlačítko "Vytvořit objekt";

2.

V pracovní ploše klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte "Vytvořit objekt":

3.

Z hlavní nabídky Vytvořit vyberte prvek, který chcete vytvořit:

4.

Panel nástrojů Modelování: kliknutím na ikonu, odpovídající prvku, který chcete vytvořit:
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Modelování - metody
1.

Vyberte typ objektu, který chcete vytvořit, dle postupu uvedeného výše;

2.

V Navigátoru vyberte systém / podsystém, ve kterém budete prvek vytvářet;

3.

Nastavte parametry prvku v jeho okně Vlastnosti. Zde je možné nastavit různé vlastnosti (typ, materiál,
orientace, návrhové atributy pro betonové / ocelové prvky, atd.);
Poznámka:

4.

Parametry lze změnit po vytvoření prvku: vyberte jej a upravte jeho parametry v okně Vlastnosti.

V pracovní ploše vytvořte objekt (pomocí kurzoru v pracovní ploše nebo zadáním souřadnic v příkazovém řádku).
Všimněte si, že souřadnice pozice kurzoru se zobrazí v levém horním rohu pracovní plochy.


Vytváření prvků pomocí nastavení podlaží
Tato funkce souvisí s parametry podlaží každého systému v režimu "Model" v Navigátoru (parametry
podlaží lze nastavit v okně Vlastnosti systému).
Pro tvorbu lineárních a plošných prvků pomocí parametrů podlaží je nutno uvažovat s vodorovnými a
svislými typy prvků. Funkce pro tvorbu vodorovných a svislých prvků se nacházejí na panelech nástrojů
vnořených pod ikonami pro tvorbu lineárních a plošných prvků na panelu nástrojů Modelování.
Lineární prvky

Plošné prvky

Obecné

Obecné

Svislý

Svislý

Vodorovný

Vodorovný

Vyberte odpovídající systém a nastavte jeho vlastnosti:

1.

Aktivujte možnost podlaží, která umožňuje vytvářet prvky v
zadaném výškovém rozmezí.

2.

Zadejte horní a dolní úroveň podlaží; nyní lze pomocí prvků
svislého nebo vodorovného typu vytvářet objekty mezi zadaným
úrovněmi.

Poznámka: Pokud nejsou nastavení podlaží konfigurované nebo jsou vypnuté, vertikální a horizontální typy
prvků se chovají jako obecný typ.
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Tvorba prvků pomocí příkazového řádku
Po spuštění funkce pro tvorbu prvku se v příkazovém řádku aktivuje záložka "Upravit". Prvek lze vytvořit
zadáním jeho parametrů do příkazového řádku:

Ve 2D pohledu: zadejte souřadnice objektu v rovině XZ:
– První bod: zadejte hodnotu souřadnice X; potvrďte
Enter a první konec objektu se objeví na pracovní
rovině v zadaném bodě.

–

Druhý bod: zadejte hodnoty souřadnic ve směru Z a
potvrďte Enter.

Ve 3D pohledu: nejprve skryjte pracovní rovinu (pomocí
klávesy F7).
– Postup stejným způsobem jako ve 2D pohledu, je
potřeba zadat 3 hodnoty souřadnic: pro osy X, Y a Z.

Poznámka 1 Pro zadání souřadnic prvku vzhledem k
poslednímu zadanému bodu, zadejte před
souřadnice @ (nebo zapněte relativní režim
uchopování).

Poznámka 2 Vyberte možnost "Odskok podél prvku".
Tato volba umožňuje tvorbu prvku, přičemž je
jako referenční uvažována vzdálenost jiného
objektu.
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Modelování prvků pomocí režimů uchopování
Popis
Body uchopování umožňují rychlý a snadný způsob zadávání prvků. Ty se nacházejí jednoznačně
definované na objektech, například středové body, polovina, koncové body apod.
Uchopovací body umožňují jednoduchou lokaci přesné polohy pro přesné vytváření objektů.
Spuštění příkazu
Panel nástrojů Režimy uchopování:

Na stavovém řádku dvojitým kliknutím na ikonu

otevřete dialog "Režimy uchopování";

V pracovní ploše klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte "Režimy uchopování";

Během vytváření nebo práce s prvky otevřete dialog režimů uchopování pomocí klávesové zkratky <Alt + S>;
Zapnutí / vypnutí režimu uchopování:
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1.

Na panelu nástrojů Režimy uchopování klikněte na

2.

Stavový řádek: klikněte na
Povolit / zakázat;

3.

Dialog "Režimy uchopování", zapněte / vypněte volbu "Zapnuto".

;

, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte
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Použití režimů uchopování
Ujistěte se, že je aktivní režim uchopování;
Z dialogového okna "Režimy uchopování" nebo z panelu nástrojů vyberte požadované režimy
uchopování;
Vyberte nástroj pro tvorbu objektu (například lineární prvek);
Umístěte kurzor nad objektem v pracovní ploše; osy objektu se zvýrazní a vybrané uchopovací body se
zvýrazní specifickým symbolem.
Každý režim uchopování reprezentuje bod na objektu:
Bod uchopení

Popis

Příklad

Koncový bod

Uchopení ke koncům prvku

Polovina

Uchopení k prostřednímu bodu segmentu prvku

Průsečík

Uchopení k průsečíku dvou prvků

Střed

Uchopení na střed plošného prvku

Nejblíže

Uchopení na bod nejbližší ke kurzoru myši

Kolmo

Uchopení kolmo k objektu

Paralelně

Uchopení rovnoběžně s prvkem

Poznámka: Pro použití kolmých a paralelních režimů uchopování je potřeba mít vytvořený alespoň jeden
prvek, ke kterému se můžete uchopovat během tvorby dalšího prvku.
Kombinací různých režimů uchopování lze získat různé uchopovací body.
Například kombinací režimů uchopování kolmo a na polovinu můžete vytvořit prvek
směrem kolmo k jinému a zadat jeho délku jako poloviční vzhledem k referenčnímu
objektu.
Můžete použít různé typy režimu uchopování:
Režim prodloužení (F12)

Uchopení k průsečíku virtuálně prodloužených prvků (vyžaduje
zapnuté uchopování "Průsečík")

Režim trasování (F11)

Uchopování všech bodů trasování mezi vrcholy

Pravoúhlý režim (F8)

Pravoúhlý režim (umožňuje tvorbu prvků v horizontálním nebo
vertikálním směru)

Relativní režim

Relativní režim (bez omezení směru)

Odskok podél prvku

Uchopení k prvku v zadané vzdálenosti (v příkazovém řádku)
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Modelování prvků konstrukčního modelu
Existují tři základní kategorie vytvářených prvků: konstrukční, analytické nebo geometrické prvky. Parametry
jednotlivých prvků lze editovat v okně Vlastnosti:
•

Po spuštění funkce pro tvorbu prvku, před jeho vytvořením;

•

Po výběru vytvořeného prvku.

Konstrukční prvky


Lineární prvky
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Konstrukce > Lineární > Jednoduchý / Navazující;

–
–
–

;
Panel nástrojů Modelování: klikněte na
Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na systém a vyberte Vytvořit prvek > Konstrukce > Lineární;
Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vytvořit prvek > Konstrukce > Lineární.

Nastavení
Vlastnosti, které jsou k dispozici pro lineární prvky, odkazují na vlastnosti konečných prvků (materiál, průřez,
orientace, vazby, síť, atd.) a vlastnosti pro posouzení podle nastaveného typ materiálu (beton - viz strana 190 a
ocel - viz strana 200). Zobrazené vlastnosti lze filtrovat pomocí výsuvné nabídky, umístěné v horní části okna
Vlastnosti (viz strana 36).
Přehled a nastavení obecných informací: Identifikační číslo; název, typ (tyč, nosník, krátká konzola,
průřez proměnného profilu, vzpěra, táhlo nebo kabel), ID systému, ID GTC. Vstupy s ohledem na
prvek.
Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí ikona
; klikněte na ni a otevře se dialog "Materiály", ve
kterém můžete vybírat typ materiálu a nastavovat jeho vlastnosti.

–

Průřez: zadejte název průřezu nebo klikněte na
klikněte na

–

a otevřete dialog "Knihovna průřezů";

a otevřete dialog "Parametrický", ve kterém můžete nastavovat parametry

průřezu; nebo klikněte na

a nastavte vlastnosti složeného průřezu.

Excentricita: nastavení odsazení prvku, vyberte předdefinované odsazení nebo zadejte jeho
hodnotu numericky.

Definice a nastavení náběhů pro oba konce ocelového lineárního prvku. Náběhy lze umístit na
horní stranu, dolní stranu, nebo na obě strany prvku.
Zadejte úhel natočení lineárního prvku nebo ID číslo bodu, ke kterému se vztahuje hodnoty
natočení.
Můžete zapnout / vypnout vazby v posunu a rotaci pro oba konce podle lokálních os x, y a z. Toto
nastavení má zásadní vliv na výpočet. Můžete nastavit taky pružné vazby.
Definice počátečných napětí podél lokálních os prvků.
Dělení lineárního prvku na konečné prvky se řídí globálním nastavením sítě (viz strana 140).
Parametry sítě lze definovat taky lokálně pro každý lineární prvek pomocí následujících možností:

–

–

"Automatická": pokud je volba zapnutá, uzly jsou vytvářeny v každém průsečíku s jiným prvkem.
Pokud je volba vypnutá, síť je vytvářena interně, bez tvorby uzlů s protínajícími prvky.
Nastavení sítě pro vybraný lineární prvek lze zadat taky v polích "Parametry" (počet, rozměr,
dělení a sekundární rozměr).
Je-li lineární prvek je připojen k plošnému prvku a je-li aktivována možnost "Prodloužit ke zdi",
pak bude lineární prvek automaticky prodloužen o jeden segment sítě plošného prvku.

ID systému, podle kterého přebírá lineární prvek součinitele duktility (viz strana 118).
Aktivujte možnost "Přenos zatížení od zatěžovacích panelů" pro nastavení lineárního prvku tak, aby
přenášel zatížení od zatěžovacího panelu. Aktivujte možnost "Příhradová konstrukce nebo lešení"
pro aplikaci zatížení přímo na příhradové prvky a nikoli na zatěžovací panely.
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Plošné prvky
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Konstrukce > Plošný;

–
–
–

Panel nástrojů Modelování: klikněte na
;
Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na systém a vyberte Vytvořit prvek > Konstrukce > Plošný;
Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vytvořit prvek > Konstrukce > Plošný.

Nastavení
Vlastnosti, které jsou k dispozici pro plošné prvky, se odkazují na vlastnosti konečných prvků (materiál, tloušťka,
síť, atd.) a vlastnosti pro posouzení betonového prvku (viz strana 190). Zobrazené vlastnosti lze filtrovat pomocí
výsuvné nabídky, umístěné v horní části okna Vlastnosti (viz strana 36).
Zobrazit a nastavit obecné informace o vybraném plošném prvku: Identifikátor prvku; název,
typ (membrána, plocha, deska nebo rovinná napjatost), ID systému, identifikátor GTC. Vstupy
s ohledem na prvek.
Kliknutím na ikonu
prvku.

otevřete dialog "Materiály", ve kterém vyberete typ materiálu plošného

Nastavení polohy průřezu plošného prvku vzhledem k jeho lokální ose z.
Aktivujte volbu "Uvažovat po výpočet", pokud má být excentricita zohledněna ve výpočtu.
Nastavení tloušťky plošného prvku a její změny ve sklonech x a y.
"Koeficient momentu setrvačnosti průřezu s trhlinou": s ohledem na EI v matici tuhosti tento
koeficient násobí hodnotu E uvažovaného prvku.
Síť konečných prvků pro plošné prvky se řídí podle globálního nastavení sítě (viz strana 140).
Parametry sítě KP lze definovat pro každý plošný prvek pomocí následujících možností:

–
–

–

"Automatická": je-li tato volba aktivní, uzly jsou vytvářeny ve všech průsečících se
sousedními prvky. Pokud je volba vypnutá, síť je vytvářena interně, bez tvorby uzlů s
protínajícími prvky.
"Typ": možnost nastavení typu sítě KP vybraného prvku, nadřazené globálnímu nastavení
typu sítě. Z výsuvné nabídky vyberte jednu z následujících možností:
1. "Kompletní": pro vybraný prvek bude vygenerována kompletní síť podle globálních
nastavení.
2. "Tříúhelníková": pro vybraný prvek bude vygenerována tříúhelníková síť podle
globálních nastavení.
3. "Žádná": síť nebude pro vybraný prvek vygenerována; uzly budou vytvořeny pouze v
každém vrcholu.
"Hustota sítě": definice hustoty sítě jedním ze způsobů vybraným z nabídky:
1. „Globální“: hustota segmentů sítě se řídí podle globálního nastavení sítě (viz strana
140).
2. "Zjednodušená": umožňuje definici sítě KP v základních směrech X a Y v poli
"Zjednodušená definice".
3. "Podrobná": definice sítě pro každou hranu plošného prvku v polích "Detailní definice":
(počet, rozměr, dělení a sekundární rozměr).

Zobrazení výsledků výpočtu na rastru, nezávisle od hustoty sítě.
ID systému, podle kterého přebírá plošný prvek součinitel duktility (viz strana 118).
Pokud je tato možnost aktivní, pak bude plošný prvek přenášet klimatické zatížení sněhem a
větrem.

Tip:

Síť každého plošného prvku konstrukce lze zobrazit v náhledu pomocí příkazu "Náhled sítě KP":
Vyberte plošné prvky na kterých chcete zobrazit náhled sítě.
Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu .
Síť se zobrazí na vybraných prvcích, dle lokálních a globálních nastavení sítě KP.
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Složené konstrukce
Klenby
Pomocí dialogu "Generátor klenby" můžete vytvořit soustavu navazujících lineárních nebo plošných prvků ve tvaru oblouku.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Konstrukce > Generátor kleneb > Lineární klenba / Plošná klenba. Otevře se
odpovídající dialog.

Nastavení
Lineární klenby

–

Definujte rozměry klenby pro R (poloměr), A (rozpětí) a F (výška); viz obrázek v pravé straně dialogu.
Vypočítají se tři rozměry podle vzorce, který bere v potaz vztah mezi nimi (A ≤'3d 2R, F ≤'3f R, F = R (1 - sin α)).
Výběrem je možné zablokovat hodnoty zadané pro A a F; blokovaná hodnota se nemění, zatímco další
hodnota je dopočítána.

–

Zadání počátečního bodu klenby: zadejte souřadnice X a Z, nebo klikněte na ikonu

–

Zadejte počet lineárních prvků podél klenby;

–

Vyberte typ materiálu a nastavte profil segmentů klenby.

a zadejte je graficky;

Rovinné klenby

68

–

Nastavte stejné parametry jako pro lineární klenbu (dimenze klenby, poloha a počet segmentů klenby);

–

Zadejte počet segmentů podél klenby a celkovou délku klenby;

–

Zadejte tloušťku plošných segmentů a materiál.
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Portálové rámy a příhradové vazníky
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Konstrukce > Generátor portálových rámů / příhradových vazníků. Tento
příkaz otevírá dialog pro generování různých typů portálových rámů a příhradových vazníků.

Nastavení
–

Rozbalte nebo sbalte seznamy jednotlivých typů konstrukce a vyberte požadovaný typ.

–

Po kliknutí na položku seznamu se zobrazí náhled odpovídajícího typu konstrukce:
Portálové rámy - knihovna

–

Příhradové nosníky - knihovna

Po výběru modelu ze seznamu potvrďte "OK" a otevře se nový dialog, ve kterém můžete nastavit parametry
konstrukce. Existují dva různé dialogy pro generátory portálových rámů a příhradových vazníků.

Portálové rámy - generátor
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–

Zadání počátku portálového rámu v globálních souřadnicích X, Y a Z: zadejte požadované hodnoty, nebo
klikněte na ikonu a zadejte je graficky;

–

Výběr materiálu konstrukce: kliknutím na ikonu
výsuvné nabídky;

–

Nastavte parametry příhradového vazníku zadáním odpovídajících hodnot v jednotlivých polích dialogu
(délka rozpětí, počet vaznic, úhel sklonu, výška nejmenšího sloupku);

–

Nastavte geometrii pásů, stojek, diagonál a sloupů;

–

Zadejte požadovaný počet portálových rámů a výšku sloupu.

zobrazíte dialog "Materiály", nebo vyberte typ materiálu z

Příhradové nosníky - generátor
Tento dialog disponuje podobnými možnostmi jako dialog "Generátoru portálových rámů":
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Analytické prvky


Podpory
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Konstrukce > Podpora (…);

–

Panel nástrojů Modelování: klikněte na

–

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na systém a vyberte Vytvořit prvek > Konstrukce > Podpora (…);

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vytvořit prvek > Konstrukce > Podpora (…);

–

Podpory můžete automaticky generovat na vybrané prvky (lineární nebo plošné), výběrem příkazu místní
nabídky "Podpora / výběr".

–

Vybrané podpory lze taky převést na požadovaný typ pomocí příkazu z hlavní nabídky Upravit > CAD >
Převést podpory na > Tuhá \ Pružná \ Tah/Tlak.

;

Popis
Dostupné jsou tři typy podpor: bodové, lineární a plošné. Každý typ podpory může být: tuhá, pružná a přenášející
pouze tah nebo tlak (Tah/Tlak).
Bodová
Tuhá

Pružná

Lineární
Tah/Tlak

Tuhá

Pružná

Plošná
Tah/Tlak

Tuhá

Pružná

Tah/Tlak

Tuhé podpory
Podpory s vazbami v posunutí+rotaci (pevné vetknutí), pouze v posunutí (plný kloub) nebo s vazbou v posunutí
nebo v rotaci ve vybraných směrech (jiné).
Pružné podpory
Podpory definované jejich tuhostí. Tento druh podpory lze popsat:
–

V globálním souřadnicovém systému (tři tuhosti v posunutí podél os X, Y a Z a tři tuhosti v rotaci kolem os X,
Y a Z);

–

V lokálním souřadnicovém systému (jedna tuhost v posunutí v závislosti od orientace podpory).

Tah/Tlak podpory
V lineárním výpočtu se chovají jako běžné pružné podpory; v nelineárním výpočtu fungují pouze v tlaku nebo v
tahu, dle nastavení.
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Nastavení

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku. Možnost zadávání doplňujících
poznámek k prvku.
Pro tuhou bodovou podporu lze definovat typ vazby "Pevná" (vetknutí) nebo "Kloub" (plný).
Volba souřadnicového systému, ke kterému se vztahují parametry podpory (globální nebo lokální
souřadnicový systém).
ID číslo referenčního uživatelsky definovaného souřadnicového systému.
Vyberte vertikální tuhost.
Zadejte rozměry základů.

Pro podpory typu Tah/Tlak lze nastavit, aby přenášely pouze tah nebo pouze tlak.

Nastavení tuhosti související se stupni volnosti v rotaci a posunu kolem/podél osy X, Y a Z.

Nastavení seizmického tlumení jednotlivých vazeb v posunu/rotaci podél/kolem os X, Y a Z.
"Posouzení betonových prvků" upraví návrhové parametry pro základové patky.

Podmínky symetrie
Pro tuhé bodové podpory lze nastavit podmínky symetrie pro stupně volnosti v posunu a rotaci podél kolem třech
os pomocí příkazu "Podmínky symetrie" z hlavní nabídky Vytvořit:
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–

Nejdříve vyberte pevnou podporu;

–

Spusťte příkaz "Podmínky symetrie" z nabídky Vytvořit;

–

V dialogu "Podmínky symetrie" vyberte odpovídající rovinu souřadnicového systému, podle kterého
definujete symetrii.
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Zatěžovací panely
Funkce prvku zatěžovacího panelu spočívá v distribuci zatížení na podepírající prvky v definovaném směru
rozpětí. Nebere v úvahu tuhost konstrukce. Zatěžovací panely mohou sloužit, v případě ocelové konstrukce, pro
výpočet distribuce zatížení na lineární prvky, bez nutnosti modelovat plošné prvky (jako střechy, stěny, desky,
atd.).
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Zatěžovací panel;

–

Panel nástrojů Modelování: klikněte na

–

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na systém a vyberte Vytvořit prvek > Zatěžovací panel;

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vytvořit prvek > Zatěžovací panel;

–

Vytvoření zatěžovacího panelu na vybraný prvek: vyberte 2 koplanární a neprotínající se lineární prvky,
klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte: "Zatěžovací panel / výběr".

;

Nastavení
Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku. Možnost zadávání
doplňujících poznámek k prvku.
Vyberte směr rozpětí zatěžovacího panelu: X, Y, XY nebo jiné - to lze definovat v
dialogu "Směr rozpětí" (viz strana 74). Chcete-li zobrazit tento dialog, klikněte na ikonu
v poli "Definice".
Nastavení zatížení sněhem a akumulace sněhu:

–
–

Aktivovat / vypnout automatické generování zatížení sněhem;

–

V poli Definice", klikněte na ikonu
a otevře se dialog "Akumulace
sněhu", kde můžete nastavit parametry akumulace (viz strana 75).

Aktivovat / vypnout generování akumulace sněhu;

Nastavení zatížení větrem:

–
–

Aktivovat / vypnout automatické generování zatížení větrem;

–

Zadání procentuální hodnoty propustnosti zatěžovacího panelu. Tato
hodnota je zohledněna během automatického generování klimatických
zatížení;

–
–
–

Nastavení součinitelů vnějšího a vnitřního tlaku (Cpe a Cpi) podle EC1.

Vyberte typ zatěžovacího panelu (např. budova/střecha, přečnívající
střecha, volně stojící stěna, pultový přístřešek, sedlový přístřešek,
informační tabule, příhradová konstrukce/lešení, vícelodní střecha);

Nastavení větru pro každý jeho směr (X+, X-, Y+, Y-);
Nastavení součinitelů tlaku (Ce, CiS, CiD) pro každý směr větru (X+, X-, Y+,
Y-).
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Nastavení směru rozpětí zatěžovacího panelu
Poznámka
Směr rozpětí se vztahuje k lokálním osám zatěžovacího panelu. Chcete-li zobrazit
lokální osy: vyberte prvek a všimněte si v jeho rohu tří os, každá jiné barvy: červená
pro X, zelená pro Y a modrá pro Z (viz strana 45 pro možnosti zobrazení lokálních
os). Během vytváření prvku jsou lokální osy prvku definovány podle pořadí zadávání
jeho jednotlivých vrcholů. Lokální osy prvku lze nastavit dodatečně, výběrem příkazu
"Změnit lokální osy" z místní nabídky vybraného prvku, nebo příkazem "Lokální osy" z
hlavní nabídky Upravit.
Tip:

Pro znázornění směru rozpětí zatěžovacích panelů musí být aktivován režim zobrazení "Osy":
klikněte na ikonu
na panelu nástrojů Zobrazení.

V okně Vlastnosti zatěžovacího panelu, v kategorii "Distribuce zatížení" lze nastavit směr rozpětí vzhledem k
podpůrným prvkům:
–

Směr rozpětí lze zadat vzhledem k jeho lokálním osám: x, y nebo xy.
V následujícím příkladě distribuce zatížení pouze na sloupy nastavte směr rozpětí podle lokální osy y.

–

Vlastní směr rozpětí lze definovat výběrem "Jiné" z výsuvné nabídky "Orientace rozpětí". Aktivuje se
následující pole "Rozpětí". Kliknutím do pole "Definice" otevřete dialog "Směr rozpětí":

Zadejte hodnotu koeficientu pro každou stranu
zatěžovacího panelu.
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Pokud jste vytvořili rodinu klimatických zatížení (sníh / vítr) a zvolíte automatické generování klimatických zatížení
(viz strana 120), nastavení každého zatěžovacího panelu je automaticky rozeznáno a vzato v úvahu.
Rozdělení zatěžovacích panelů podle podpůrných prvků
–

V případě automatického generování klimatických zatížení, zatěžovací panely se automaticky rozdělí na
průsečíku s každým podpůrným prvkem. Chcete-li vypnout rozdělení zatěžovacích panelů: vypněte možnost
v poli "Přenos zatížení od zat. panelu" v okně vlastností požadovaného prvku.

–

Dělení zatěžovacích panelů lze povolit taky během modelování, pomocí příkazu "Rozdělit zatěžovací panely"
z hlavní nabídky Upravit.

Nastavení akumulace sněhu
Možnost generování zatížení sněhem lze aktivovat v okně Vlastnosti zatěžovacího panelu:
–

Aktivovat / vypnout zatížení sněhem na zatěžovací panel;

–

Pokud bylo aktivováno generování zatížení sněhem, uživatel může aktivovat možnost simulace akumulace
sněhu. V okně Vlastnosti zatěžovacího panelu, v poli "Definice", klepněte na ikonu
"Akumulace sněhu", ve kterém je možné nastavit parametry akumulace sněhu:

a zobrazí se dialog

Vyberte typ akumulace sněhu
odpovídající obrázek (NV2009).

kliknutím

na

Konfigurace tlak sněhu pro normální / extrémní
zatížení.

Diskretizace zatížení sněhem: zadejte počet pruhů,
uvažovaných pro generování zatížení sněhem,
nebo šířku jednoho pruhu.
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Hmotnosti
Hmotnost představuje výpočetní prvek, který lze použít na konstrukční prvky. Prvek hmotnosti je možné použít
pro definici předpokladů modálního výpočtu.

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku. Možnost zadávání doplňujících
poznámek k prvku.

Definice hodnoty hmotnosti a momentů setrvačnosti kolem globálních os X, Y a Z.

Geometrické prvky


Body
Body představují geometrické prvky, které se používají jako pomocné prvky během modelování konstrukce (t.j.
jako uchopovací body, reference natočení lineární prvků, atd.) a k detailnímu nastavení sítě pro konstrukční
prvky.

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku. Možnost zadávání doplňujících
poznámek k prvku.

Bod lze použít k úpravě definice sítě KP v libovolném místě.
Pro použití funkce sítě bodu aktivujte volbu "Síť KP" a zadejte požadovanou hustotu
kolem bodu. Hodnota nižší než 1 zvýší hustotu sítě kolem bodu. Hodnota vyšší než 1 sníží
hustotu sítě kolem bodu.
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Křivky
K dispozici jsou následující typy křivek:
Přímé úsečky nebo křivky
Oblouky (přímé křivky segmentované do tvaru oblouku)
Kružnice (přímé křivky segmentované do tvaru kružnice)

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku.
Možnost zadávání doplňujících poznámek k prvku.

Křivky lze použít k nastavení parametrů sítě konečných prvků.
Povolte funkci sítě křivky a zadejte počet, nebo rozměr, nebo
dělení a zahuštění sítě podél každého segmentu křivky.

a.

Tvorba úsečky a křivky spusťte příkaz pro tvorbu úseček
nebo křivku (operaci ukončete klávesou Enter);

b.

Tvorba oblouku a kružnice:

a kliknutím v pracovní ploše vytvořte úsečku

spusťte příkaz pro tvorbu kružnice
. Na příkazovém řádku se zobrazí následující zpráva: "Zadejte
střed oblouku". Kliknutím v pracovní ploše zadejte střed oblouku, nebo jej zadejte pomocí souřadnic v
příkazovém řádku (potvrďte Enter);
Na příkazovém řádku se zobrazí následující zpráva: "Zadejte první bod". Kliknutím do pracovní plochy
nebo zadáním do příkazového řádku definujte první bod oblouku (potvrďte klávesou Enter);
Na příkazovém řádku se zobrazí následující zpráva: "Zadejte druhý bod". Kliknutím do pracovní plochy
nebo zadáním do příkazového řádku definujte druhý bod oblouku (potvrďte klávesou Enter);
V příkazovém řádku se objeví výzva k zadání počtu segmentů oblouku: zadejte požadované číslo a
potvrďte Enter. Oblouk byl vytvořen.
c.

Tvorba kruhu:
Spusťte funkci pro kreslení kruhu
. Na příkazovém řádku se zobrazí následující zpráva: "Zadejte
středu kruhu". Střed kruhu zadejte kliknutím v pracovní ploše, nebo zadáním jeho souřadnic v
příkazovém řádku (potvrďte Enter);
Na příkazovém řádku se zobrazí následující zpráva: "Zadejte poloměr (m)". Zadejte poloměr (v
metrech) a potvrďte klávesou Enter;
V příkazovém řádku se objeví výzva k zadání počtu segmentů kruhu: zadejte požadované číslo a
potvrďte Enter. Kruh byl vytvořen.
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Vedle funkcí pro úpravu sítě lze body a křivky použít pro následující:
Body

Křivky

Jako referenční bod pro definici orientace lineárního
prvku:

Jako pomocné čáry pro funkce jako vytažení, prodloužení
nebo zkrácení, rozdělení, konverze, atd.:
K vytvoření otvoru na plošném prvku:

Jako pomocné objekty pro uchopování:
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Pomocné objekty


Dotazy (délka, úhel)
Hlavní nabídka: Editace > Dotazy (měření) a vyberte:
"Délka" (nebo klávesová zkratka Ctrl + D)
"Úhel" (nebo klávesová zkratka Ctrl + G)
Pomocí tohoto nástroje můžete měřit vzdálenosti mezi dvěma Pomocí tohoto nástroje můžete měřit úhly mezi dvěma prvky.
různými body v pracovním prostoru. V pracovní ploše se zobrazí Umístěte kurzor na vrcholy obou prvků, které definují měřený úhel.
hodnota vzdálenosti mezi vybranými body:
Hodnota se zobrazí v pracovní ploše:



Kótovací čáry
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Kótovací čára;

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte Vytvořit prvek > Kótovací čára;

–

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na systém a z místní nabídky vyberte Vytvořit prvek > Kótovací
čára.

Nastavení
Kótovací čáry se používají ke měření délek. Ukládají se spolu s modelem přímo v pracovním prostoru a chovají
se stejně jako ostatní objekty (lze je vybírat, upravovat, přesouvat, odstranit, atd.).
Po spuštění nástroje vyberte z nabídky okna Vlastnosti typ kótovací čáry:
Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku. Možnost zadávání doplňujících poznámek
k prvku.
Z výsuvné nabídky vyberte typ kótovací čáry (projektovaná, zarovnaná, úhlová nebo výšková).
Zadejte text, který bude zobrazen na kótovací čáře.
Nastavte zarovnání textu kótovací čáry pomocí výsuvné nabídky.
Zapnout / vypnout šipky kótovacích čar.

Po výběru požadovaného typu nakreslete kótovací čáru relativně ke kótovanému prvku.
Projektovaná

Horizontální /
Vertikální

Zarovnaná

Úhlová

Výšková

Měření délky prvku ve
vodorovném nebo svislém
směru.
Měřený
směr
závisí na směru umístění
kótovací
čáry
(třetí
kliknutí).

Měření délky pouze ve
vodorovném
nebo
ve
svislém směru. Poté, co jste
kliknutím
označili
oba
konce, potáhněte myší v
požadovaném
směru
a
kliknutím zadejte polohu
kótovací čáry.

Měření délky mezi dvěma
body, relativně v zadaném
směru. Poté, co jste
kliknutím
označili
oba
konce, potáhněte myší v
požadovaném směru a
kliknutím zadejte polohu
kótovací čáry.

Měření úhlu tvořeného
třemi body zadanými v
pracovní ploše.

Měření
výškové
úrovně
podél
globální
osy
Z
bodu,
zadaného
kliknutím v pracovní
ploše.
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Řezy
Řezy se používají pro znázornění výsledků na plošných prvcích ve formě výsledných křivek.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Řez;

–

Navigátor: Klikněte pravým tlačítkem myši na systém a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt > Řez.

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt > Řez.

Tvorba řezu
1.

V Navigátoru vyberte systém, do kterého chcete umístit řez.

2.

Z hlavní nabídky vyberte Vytvořit > Řez.

3.

Kliknutím v pracovní ploše zadejte dva konce řezu (nebo zadejte souřadnice dvou bodů v příkazovém
řádku).

Parametry řezu můžete definovat v jeho okně Vlastnosti:

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku. Možnost zadávání doplňujících poznámek k
prvku.
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Rastry
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Rastr.

Tvorba rastru
1.

Spusťte příkaz pro tvorbu rastru.

2.

Aktivujte nástroj pro tvorbu rastru a kliknutím v pracovním prostoru zadejte jeho počátek.

3.

Posuňte kurzor myši v požadovaném směru osy X rastru a kliknutím potvrďte.

4.

Posuňte kurzor myši v požadovaném směru osy Y rastru a kliknutím potvrďte.

Parametry rastru lze definovat v jeho okně Vlastnosti:

Výběrem odpovídající možnosti z výsuvné nabídky můžete zobrazit pouze osu X, pouze osu Y,
nebo obě.
Pro osy X a Y lze nastavit následující parametry:

–

Definice: můžete nastavit počet bloků rastru a jejich rozteče zadáním odpovídajících
hodnot, oddělených mezerou (např.: 3*3.00 2*5.00 3*6.00 znamená tři bloky po 3
metrech, dva bloky po 5 metrech a tři bloky po 6 metrech).

–
–

Přesah rastru: můžete zadat hodnotu odsazení rastru.

–
–

Typ textu: z výsuvné nabídky vyberte typ textu.

Pozice textu: výběrem z výsuvné nabídky můžete nastavit polohu textu na stranách
rastru.
Odsazení textu: můžete definovat pozici textu vzhledem k rastru zadáním
požadované vzdálenosti v aktuálních jednotkách délky.

Práce s rastrem

Nástroj rastr zjednodušuje umísťování konstrukčních prvků v
modelovém prostoru. Rastr můžete definovat podle os konstrukce a
následně jej použít k jednoduššímu zadávání konstrukčních prvků
uchopováním se na průsečíky os rastru. Ujistěte se, že je aktivní režim
uchopování.
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Nastavení materiálů a průřezů
Materiál:
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka:
–

Editace > Použité materiály otevírá dialog "Materiály";

–

Předpoklady > Konstrukce otevírá dialog "Předpoklady – Konstrukce". Zde můžete otevřít dialog
. Pomocí tohoto příkazu lze nastavit výchozí materiál v projektu. Výchozí
"Materiály" kliknutím na ikonu
materiál bude přiřazen každému nově vytvořenému prvku.

•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem na "Model" a z místní nabídky vyberte "Použité materiály...";

•

Z okna Vlastnosti lineárního nebo plošného prvku: umístěte kurzor do pole s kódem materiálu a kliknutím na
ikonu

otevřete dialog "Materiály".

Poznámka: Pokud si přejete nastavit / upravit obsah knihovny matriálů, použijte příkaz "Použité materiály" z hlavní
nabídky Editace nebo Navigátoru, dle výše uvedeného popisu. Všechny ostatní příkazy otevírají dialog,
který umožňuje pouze výběr typu materiálu, bez možnosti konfigurace.

Nastavení

Výběr materiálu ze seznamu:
•

Umístěte kurzor na začátek řádku; když se objeví černá šipka: kliknutím vyberte celý řádek.

•

Potvrďte a ukončete kliknutím na "OK".
Tip:
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Definice vlastního materiálu: klikněte na tlačítko "Přidat". Zobrazí se nové okno, ve kterém můžete zadat název
vlastního materiálu. Vyberte nový materiál a nastavte jeho vlastnosti.
Odstranění materiálu ze seznamu: vyberte jej a klikněte na tlačítko "Odstranit".
Vyčištění seznamu od nepoužitých materiálů: klikněte na tlačítko "Vyčistit".
Nastavení požadovaného typu materiálu: vyberte jej ze seznamu a kliknutím na jedno ze tří tlačítek ve spodní části
dialogu rozbalte rozšířené možnosti:
–
–

Kliknutím na "Knihovny" zobrazíte kartu
obsahující knihovnu materiálů;
K otevření souboru knihovny (.mdb),
obsahujícího typy materiálů: klikněte na

–
–
–
–
–

;

Vytvoření knihovny materiálů: klikněte na
;
Můžete vybírat materiály podle typu (beton,
ocel nebo dřevo) a podle normy;
Vyberte typ materiálu a kliknutím na "Import"
jej přidáte do seznamu materiálu;
Vybraný materiál lze vložit do knihovny
kliknutím na "Export".
Odstranění
uživatelsky
definovaného
materiálu: vyberte jej z knihovny uživatelských
materiálů a klikněte na "Odstranit".

–

Klikněte na tlačítko "Mechanické vlastnosti",
dialog se rozšíří o záložku s mechanickými
vlastnostmi vybraného materiálu:

–

Klikněte na "Vlastnosti" a zobrazí se nová
karta, ve které můžete nastavovat vlastnosti
vybraného materiálu:
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Průřezy
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Editace > Použité průřezy otevírá dialog "Průřezy". Pomocí tohoto příkazu lze přidávat nebo
nastavovat různé typy průřezů modelu;

•

Navigátor: dialog "Průřezy" otevřete kliknutím pravým tlačítkem na "Model" a výběrem příkazu "Použité průřezy".

•

Okno Vlastnosti lineárních prvků: v odstavci "Průřez": klikněte do pole "Konce":
–

Kliknutím na ikonu

–

Kliknutím na ikonu
zobrazíte dialog "Parametrický", ve kterém můžete nastavit parametry průřezu
vybraných lineárních prvků;

–

Kliknutím na ikonu

otevřete dialog "Knihovna průřezů", ve které můžete vybrat požadovaný typ průřezu;

definujete složený průřez.

Poznámka: Pokud si přejete nastavit / upravit typy nebo vlastnosti průřezů pro všechny lineární prvky modelu,
otevřete dialog "Průřezy" pomocí hlavní nabídky Editace nebo z místní nabídky Navigátoru, dle výše
uvedeného postupu. Všechny další příkazy pro průřezy otevírají část dialogu "Průřezy" (knihovny,
parametrcké).
Nastavení

•

Uložení souboru obrázku s náhledem vybraného průřezu: klikněte na ikonu
datové složky "document" aktuálního projektu.

•

Odstranění typu průřezu ze zobrazeného seznamu: vyberte jej a klikněte na tlačítko "Odstranit";

•

Vymazání nepoužitých typů průřezů ze zobrazeného seznamu: klikněte na tlačítko "Vyčistit".
Tip:

. Grafické soubory se ukládají do

Některé dialogy obsahují pokročilé možnosti, které lze zobrazit kliknutím na tlačítko ">>".

•

Kliknutím na tlačítko "Vlastnosti" v pravé části dialogu zobrazíte charakteristiky vybraného průřezu:

•

Kliknutím na tlačítko "Přidat >>" nebo "Upravit >>" lze rozšířit dialog o další záložky, které se zobrazí ve spodní
části okna: "Parametrický", "Knihovna" a "Uživatel".
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Parametrický
V záložce "Parametrický" máte přístup k parametrům průřezu: kategorie materiálu a typ průřezu (tvar a rozměry).
Z výsuvné nabídky lze vybírat z dostupných typů průřezů a zadávat jejich rozměry. Náhled průřezu je k dispozici
v pravé části dialogu.

–

Úprava parametrů průřezu: ze zobrazeného seznamu vyberte typ, který chcete upravit; klikněte na tlačítko
"Upravit >>", které se nachází ve spodní části hlavního okna, upravte parametry průřezu v záložce
"Parametrický", pak klikněte na tlačítko "Upravit", které se nachází oblasti záložky "Parametrický";

–

Tvorba nového typu průřezu a jeho přidání do aktuálního seznamu: klikněte na tlačítko "Přidat >>", umístěné
v hlavním okně, v záložce "Parametrický" a nastavte parametry průřezu, poté klikněte na tlačítko "Přidat",
umístěné v oblasti záložky "Parametrický";

–

Pro export průřezu zadejte název rodiny a klikněte na tlačítko "Export".

Knihovny
Záložka "Knihovny" umožňuje výběr z definovaných průřezů podle různých katalogů. Náhled vybraného průřezu
je k dispozici v pravé části dialogu.

–

Import průřezu z knihovny: kliknutím na "+" rozvinete knihovnu, vyberte rodinu průřezu a pak vyberte
požadovaný průřez z tabulky dostupných průřezů;

–

Nahrazení existujících typů průřezu jiným: klikněte tlačítko "Upravit >>" umístěné v hlavním okně, vyberte typ
ze záložky "Knihovny", poté klikněte na tlačítko "Import", umístěné v oblasti záložky "Knihovny";

–

Přidání typu průřezu z knihovny: klikněte tlačítko "Přidat >>", umístěné v hlavním okně, vyberte průřez ze
záložky "Knihovny", poté klikněte na tlačítko "Import", umístěné v oblasti záložky "Knihovny";

–

Výběrem možnosti "Symetrický" natočíte průřez o 90 stupňů;

–

Výsuvná nabídka "Typ výroby" obsahuje dostupné typy výroby. Toto pole je šedě pro průřezy z knihovny a
lze jej upravovat pouze pro parametrické profily.

–

Import knihovny profilů Graitec: klikněte na tlačítko "Profily Graitec";

–

Další knihovny průřezů můžete načíst pomocí tlačítka "Připojit", nebo odstranit pomocí tlačítka "Odpojit".
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Uživatel
V této záložce lze definovat nové uživatelské typy průřezů. Uživatel má možnost zadat požadované parametry
průřezu nebo spustit modul " Průřez" pro výpočet geometrických parametrů libovolného typu průřezu.

–

Kliknutím na "+" rozviňte knihovnu, vyberte rodinu průřezu a poté vyberte z tabulky požadovaný průřez.
Kliknutím na tlačítko
povolte režim úprav; když se ikona změní na
že nyní můžete provádět změny parametrů průřezů v tabulce.

- znamená to,

–

Kliknutím na tlačítko "Přidat" můžete přidat řádky do tabulky průřezů; v jednotlivých polích tabulky zadejte
odpovídající parametry;

–

Nahrazení vybraného průřezu z aktuálního seznamu uživatelským průřezem: klikněte na tlačítko "Upravit >>"
umístěné v hlavním okně, označte řádek uživatelského průřezu v tabulce záložky "Uživatel" a klikněte na
tlačítko "Import", umístěné v oblasti záložky "Uživatel";
–

Import uživatelského průřezu z knihovny uživatelských průřezů do seznamu
použitých průřezu modelu:
Klikněte na tlačítko "Přidat >>", umístěné v hlavním okně
V záložce "Uživatel" vyberte řádek s uživatelským průřezem
V pravé spodní části dialogu klikněte na "Import"

–

Export uživatelského průřezu z modelu do uživatelské knihovny průřezů (v
případě, že model obsahuje uživatelské průřezy):
Vyberte požadovaný uživatelský průřez ze seznamu průřezů modelu
V pravé spodní části dialogu klikněte na "Export"

–

Odstranění uživatelského průřezu: vyberte řádek s průřezem, který chcete odstranit a klikněte na tlačítko
"Odstranit" v pravé spodní části dialogu;

–

Vyberte řádek s uživatelským průřezem a kliknutím na tlačítko "Kalkulátor" otevřete aplikaci Průřezy, ve
které můžete vytvářet nové typy uživatelských průřezů. Po výpočtu průřezu v kalkulátoru průřezových
charakteristik použijte příkaz pro export nového průřezu do knihovny průřezů Advance Design.

Poznámka:
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Složené průřezy
V této záložce dialogu "Průřezy" lze definovat složené průřezy, které se skládají z hlavního profilu a jednoho nebo
více vedlejších profilů.
–

Z výsuvné nabídky "Typ" vyberte typ složeného průřezu. Každý typ průřezu má kód, který se zobrazuje v
názvu průřezu.

–

Ve stromové struktuře složeného průřezu klikněte na hlavní profil a nastavte jeho průřez. Výběr průřezu z
otevřete dialog "Knihovna průřezů". Procházení seznamu knihovny průřezů:
knihovny: kliknutím na ikonu
pomocí tlačítek + a - vedle pole "Průřez". Průřez je možné definovat taky přímým zadáním hodnot: kliknutím
otevřete dialog "Parametrický". Natočení průřezu o 90 stupňů: vyberte možnost "Symetrický".
na ikonu
Zrcadlení průřezu podle osy z: vyberte možnost "Zrcadlit".

–

Nastavení průřezu vedlejšího profilu: klikněte na stromovou strukturu "Složeného průřezu". K dispozici jsou
stejné možnosti jako pro hlavní profil a dále je možné nastavovat vzdálenosti ve směru y a z vzhledem ke
hlavnímu profilu.

–

Přidání nového vedlejšího profilu: klikněte na ikonu

–

Odstranění vedlejšího profilů: Ve stromové struktuře složeného průřezu vyberte vedlejší profil(y), které si
přejete odstranit a klikněte na ikonu
možné odstranit.

a definujte jeho vlastnosti stejným způsobem.

. Pokud složený průřez obsahuje pouze jeden vedlejší profil, není jej

–

Obnovení parametrů složeného průřezu: klikněte na ikonu
vedlejších profilů.

–

Export průřezu do souboru .XML: klikněte na ikonu

.

–

Import průřezu ze souboru .XML: klikněte na ikonu

.

. Tato funkce vyčistí parametry hlavního a
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Půdní vrstvy
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Editace > Použité zeminy otevírá dialog "Použité zeminy". Pomocí tohoto příkazu lze přidávat a
nastavovat různé typy zeminy pro použití v projektu;

Záložka Seznam zemin:
–

Pomocí tlačítek "Přidat / Odstranit zminu" lze přidat nový typ zeminy nebo odstranit existující.

–

Pomocí tlačítek "Import / Export zeminy" lze načíst knihovnu zemin (soubor .xml) nebo exportovat aktuální
knihovnu zemin.

Záložka Půdní oblast:
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–

Pomocí tlačítek "Přidat / odstranit zónu" lze přidat novou zónu půdních vrstev nebo odstranit exitující.

–

Pomocí tlačítek "Přidat / odstranit zeminu" lze přidat novou zeminu nebo odstranit exitující.
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Práce s objekty

Výběr prvků
Spuštění příkazu
•

•

Hlavní nabídka Editace:
–

Funkcí "Vybrat podle kritérií" otevřete dialogové okno "Výběr prvků";

–

Volbou "Vybrat vše" se vyberou všechny objekty v pracovním prostoru, nebo "Odznačit vše" zrušíte aktuální
výběr;

–

Pomocí funkce "Invertovat výběr" se vyberou všechny aktuálně nevybrané objekty a zároveň se zruší
aktuální výběr.

Panel nástrojů Výběr a filtry:
Typ výběr prvků podle různých kritérií lze nastavit z výsuvné nabídky.
Příkazy výběru

Otevřete dialog "Výběr prvků".
Inverze aktuálního výběru (nevybrané objekty se vyberou a naopak).
Zobrazení pouze vybraných prvků a skrytí nevybraných.

Filtr
příkazy

Zobrazení vybraných prvků v poloprůhledném znázornění.
Zobrazení všech objektů, zrušení všech filtrů a efektů.
Skrytí vybraných prvků.

•

Z místní nabídky pracovní plochy:
–

Pokud není vybrán žádný prvek, spusťte funkci "Výběr" a otevře se dialog "Výběr prvků";

–

Pokud je vybrán jeden nebo více prvků, výběr odznačíte pomocí funkce "Zrušit výběr".

–

Pomocí klávesnice: pomocí klávesové zkratky <Alt + S> otevřete dialog "Výběr prvků".

Metody výběru
1.

Navigátor: Kliknutím označte požadované položky systémů a odpovídající objekty se vyberou v pracovním
prostoru. Pokud chcete vybrat více prvků najednou, podržte stisknutou klávesu Ctrl:
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2.

Výběr objektů v pracovním prostoru:

Umístěte kurzor nad objekt a klikněte levým tlačítkem
myši.
–

Objekt byl vybrán.

V pracovním prostoru můžete vybrat více objektů najednou:
Klikněte na každý objekt, který si přejete vybrat (Advance Design používá aditivní výběr);
Definujte výběrové okno kolem prvků, které chcete vybrat:

–

Odznačení vybraných objektů: klikněte na objekty, které chcete odznačit; ostatní prvky zůstanou označené.

–

Výběr překrývajících se objektů modelu:
Tip:

Otevřete dialog "Nastavení zobrazení" (klávesová zkratka <Alt + X>) a aktivujte možnost
"Zvýraznit při nájezdu myší". Objekty na trajektorii kurzoru se tím zvýrazní a umožní snadnější
výběr.

Kliknutím vyberte prvek.

Tip:
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Stisknutím klávesy Tab se zobrazí objekty umístěné
pod kurzorem; kliknutím vyberte zvýrazněný objekt.

Lepší orientaci v modelu lze zajistit pomocí popisek (viz strana 37 pro bližší informace o aktivaci
popisek): pokud se kurzor nachází nad více překrývajícími se objekty, stisknutím klávesy Tab
můžete přepínat popisku mezi překrývajícími se objekty. Když se zobrazí popiska požadovaného
objektu, kliknutím objekt vyberte.
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3.

Výběr objektů pomocí dialogu "Výběr objektů":
Otevřete dialog "Výběr prvků" podle postupu na straně 89. K výběru objektů modelu lze použít více kritérií. Různé
metody výběru jsou obsaženy v jednotlivých záložkách
Spodní panel dialogu "Výběr objektů" obsahuje tyto možnosti:
S aktivní volbou "Použít na aktuální výběr" se výběrový filtr aplikuje
pouze na aktuální množinu prvků vybraných v pracovním prostoru
Odznačení vybraných položek dialogu ve všech záložkách.
Režim výběru je užitečný, pokud chcete pro svůj filtr použít kombinaci více kritérií:

–

"Nebo": umožňuje násobný výběr podle kritérií pomocí operátoru "or" (výběr všech prvků typu x nebo materiálu x nebo průřezu x,
atd.);

–

A: umožňuje násobný výběr podle kritérií pomocí operátoru "and" (výběr všech prvků typu x a materiálu x a průřezu x, atd.);

Typy
Klikněte na rodinu prvků, které chcete vybrat; potvrďte "OK" a vyberou se
všechny prvky specifikovaného typu.
Zadání ID nebo názvu objektu, který chcete vybrat (ID a název objektu jsou
zobrazeny v okně Vlastnosti).
Výběr objektů podle konkrétního systému.
Výběr prvků podle GTC ID (pro zadání více čísel použijte jako oddělovač
mezeru).
Výběr / odznačení všech položek dialogu v aktuální záložce.

* Výběr podle GTC ID je možný pouze po importu / exportu formátu GTC.
Materiál:

Výběr prvků podle typu materiálu. Seznam obsahuje všechny materiály
použité v projektu.

Výběr / odznačení všech položek dialogu v aktuální záložce.

91

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Průřezy

Výběr prvků podle průřezu. Seznam obsahuje všechny průřezy použité v
aktuálním projektu.

Výběr / odznačení všech položek dialogu v aktuální záložce.

Tloušťka

Výběr prvků podle tloušťky: Zadejte rozsah tloušťky pro výběr.

Souřadnice

Výběr prvků podle jejich souřadnic: Zadejte hodnoty souřadnic X Y Z
odpovídající oblasti. Vyberou se všechny prvky v definované oblasti

Souřadnicový systém definice výběru.
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Názvy

Výběr prvků modelu podle jejich názvu: Advance Design přiřazuje prvkům
názvy s ohledem na jejich typ (bod, úsečka, lineární, plošný, atd.). Prvky lze
ale pojmenovat libovolně.

Výběr / odznačení všech položek dialogu v aktuální záložce.

Poznámka: Chcete-li přejmenovat systém nebo prvek: vyberte jej v Navigátoru a stiskněte klávesu F2; v okně
Vlastnosti zadejte požadovaný název v poli "Název".

Skupiny přípojů

Přípoje můžete vybrat podle skupin přípojů.

Výběr / odznačení všech položek dialogu v aktuální záložce.

Návrhové šablony

Prvky lze vybírat podle přiřazených návrhových šablon.

Výběr / odznačení všech položek dialogu v aktuální záložce.
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Systémy

Prvky lze vybírat ze specifického systému (lze je použít v kombinaci s jinými
kritérii výběru).

Výběr / odznačení všech položek dialogu v aktuální záložce.
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Posun prvku
1.

Posun pomocí uzlu uchopení a uzlové modifikace prvku
Uzly uchopení

Vyberte prvek a umístěte kurzor nad modrý bod na
prvku; objeví se modrý trojúhelník. Ten se nazývá bod
uchopení.
Pomoci uzlů uchopení lze prvek posunout na jiné
místo v pracovním prostoru.

Klikněte na uzel uchopení a můžete posouvat
prvkem.
– potažením kurzoru v pracovním prostoru;
– zápisem souřadnic do příkazového řádku.

Uzly modifikací

Vyberte prvek a umístěte kurzor nad jeden z
červených bodů zobrazených na koncích prvku.
Objeví se červený trojúhelník. Ten se nazývá uzel
modifikací.
Pomocí uzlů modifikací lze upravovat polohu konců
prvku.

Note:

Tip:

Klikněte na uzel modifikace a přemístěte konec
prvku:
– potažením kurzoru v pracovním prostoru;
– zápisem souřadnic do příkazového řádku.

Uzly modifikací lze používat stejně jako body uchopení vypnutím funkce "Povolit uzlové modifikace":
–

Z hlavní nabídky: Upravit > CAD > Povolit modifikace uzlů;

–

Na panelu nástrojů Úpravy:

.

Během vytváření nebo úprav objektů můžete jednoduše otevřít dialog "Režimy uchopování" pomocí
klávesové zkratky Alt + S.
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2.

Pomocí příkazu „Posun“
Spuštění příkazu
Otevření dialogu „Posun“:
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Posun;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na

–

V pracovní ploše: klikněte pravým tlačítkem na vybraný prvek a z místní nabídky vyberte „Posun“;

–

Stiskněte klávesu Home.

;

Posun prvku translací / rotací
1.

Vyberte prvek, který chcete posunout;

2.

Otevřete dialog "Přesunout" dle výše uvedeného postupu.

a.

Přesunutí prvku posunutím:
Vyberte jeden ze dvou režimů translace, zobrazených na tlačítkách;
Zadejte vektor posunu: zadejte souřadnice, nebo klikněte na ikonu
vektor posunu graficky;
Pro režim posunu

b.

, pokud si přejete definovat

zadejte hodnotu vzdálenosti.

Přesunutí prvku rotací:
Vyberte osu rotace: zadáním souřadnic nebo kliknutím na ikonu
kliknutím zadejte počátek, dalším druhý bod osy);

definujte osu graficky (prvním

Zadejte úhel rotace (hodnoty ve stupních);
Orientaci lokálních os prvku je taky možné upravit podle zadaného úhlu, výběrem možnosti „Změnit
orientaci průřezu“.
Poznámka:
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Prvek můžete přesunout pouze posunem, pouze rotací, nebo kombinací obou režimů.

3.

Prvek je možné posunout do libovolného požadovaného systému: z odpovídající roletové nabídky vyberte
cílový systém posouvaného prvku;

4.

Pro kontrolu nastavení operace klikněte na tlačítko „Náhled“;

5.

Potvrďte tlačítkem "Přesunout".
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3.

Posun objektů pomocí zrcadlení
Spuštění příkazu
Dialog „Zrcadlení“ otevřete:
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Zrcadlení;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Posun objektů pomocí zrcadlení
1.

Vyberte prvek, který chcete posunout;

2.

Otevřete dialog „Zrcadlení“:

a.

Přesunutí prvku podle rovinného zrcadlení:
Klikněte na ikonu rovinného zrcadlení

;

Zadání reference pro rovinné zrcadlení: klikněte na ikonu
zrcadlení;

a klikněte na prvek, definující osy

Vyberte souřadnice roviny zrcadlení z výsuvné nabídky.
b.

Přesunutí prvku podle osového zrcadlení:
Klikněte na tlačítko osové zrcadlení

;

Zadejte souřadnice osy zrcadlení: zadejte parametry osy, nebo klikněte na ikonu
kurzor do pracovní plochy a kliknutím zadejte souřadnice osy.
3.

Pro kontrolu nastavení operace klikněte na tlačítko „Náhled“;

4.

Operaci povrďte pomocí tlačítka „Použít“.

a poté umístěte
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Kopírování prvků
1.

Kopírování prvků pomocí uzlů uchopení a bodů modifikací
Uzly uchopení

Pomocí uzlů uchopení můžete kopírovat prvky v pracovním prostoru.
Vyberte prvek, klikněte na jeho uzel uchopení a stiskněte klávesu Ctrl,
držte ji stisknutou a kliknutím v pracovním prostoru zadejte cílovou
pozici.

Uzly modifikací

Pomocí uzlů modifikací můžete kopírovat prvky vzhledem k jejich
koncům.
Vyberte prvek, klikněte na jeden z jeho uzlů modifikací a stiskněte
klávesu Ctrl; držte ji stisknutou a kliknutím v pracovním prostoru
zadejte cílovou pozici.

Tip:

2.

Během vytváření nebo úprav objektů můžete jednoduše otevřít dialog "Režimy uchopování" pomocí
klávesové zkratky Alt + S.

Příkaz „Kopírovat“
Spuštění příkazu
Otevření dialogu „Vícenásobná kopie“:
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–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Kopírovat;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte možnost "Kopírovat";

–

Stiskněte klávesu Insert.

;
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Kopírování prvků posunutím / rotací
1.

Vyberte prvek, který chcete kopírovat;

2.

Otevřete dialog "Kopírovat" dle výše uvedeného postupu:

a.

Kopírování prvků posunem:
Vyberte režim kopírování pomocí jednoho ze tří tlačítek;
Zadejte vektor posunu: zadejte souřadnice, nebo klikněte na ikonu
vektor posunu graficky;
Pro režim posunu

b.

, pokud si přejete definovat

zadejte hodnotu vzdálenosti.

Kopírování prvků rotací:
Vyberte jeden ze dvou režimů rotace zobrazených na ikonách;
Vyberte osu rotace: zadáním souřadnic nebo kliknutím na ikonu
kliknutím zadejte počátek, druhým bod na ose);

zadejte osu graficky (prvním

Zadejte úhel rotace (hodnoty ve stupních);
Pro kopírované objekty lze taky upravovat jejich lokální osy podle zadaného úhlu rotace, výběrem
možnosti „Změnit orientaci průřezu“.
Poznámka:
3.

Prvek můžete přesunout pouze posunem, pouze rotací, nebo kombinací obou režimů.

Kliknutím na „Rozšířené >>" zobrazíte další možnosti:
“Zatěžovací stav“: při kopírování zatížení lze zadat hodnotu faktoru nárůstu ID zatěžovacího stavu, do
kterého budou umístěny kopírované zatížení;
“Vytvořit nové systémy“. pro kopírované prvky můžete automaticky vytvořit nové systémy.
“Cílový systém“: pokud si přejete umísťovat kopie do již existujících systémů, označte tuto možnost a z
výsuvné nabídky vyberte požadovaný systém. V tomto případě je potřeba, aby již byl vytvořen systém.

4.

Zadejte počet kopií vybraného prvku;

5.

Pro kontrolu nastavení operace klikněte na tlačítko „Náhled“;

6.

Pro potvrzení úpravy klikněte na "Kopírovat".
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3.

Kopírování prvků zrcadlením
Spuštění příkazu
–

Otevřete dialog „Zrcadlení“:
Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Zrcadlení;
Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

–

.

Použití nástroje pro zrcadlení: na panelu nástrojů Úpravy klikněte na ikonu
zobrazí dvě tlačítka pro funkci zrcadlení (rovinné zrcadlení a osové zrcadlení).

; držte ji stisknutou, až se

Kopírování prvků pomocí dialogu „Zrcadlení“
1.

Vyberte prvek, který chcete kopírovat;

2.

Otevřete dialog „Zrcadlení“:
a.

Kopírování prvků rovinným zrcadlením:

–
–

Klikněte na ikonu rovinného zrcadlení
;
Zadání reference pro rovinné zrcadlení: klikněte na ikonu
klikněte na prvek, definující osy zrcadlení;
Vyberte souřadnice roviny zrcadlení z výsuvné nabídky.

–

a

b. Kopírování prvků osovým zrcadlením:
–
–
–

;
Klikněte na tlačítko osové zrcadlení
Zadejte souřadnice osy zrcadlení: zadejte parametry osy, nebo
klikněte na ikonu , poté umístěte kurzor do pracovní roviny a
kliknutím definujte souřadnice osy;
Vyberte souřadnice roviny zrcadlení z výsuvné nabídky.

3.

Pro kontrolu nastavení operace klikněte na tlačítko „Náhled“;

4.

Operaci povrďte pomocí tlačítka „Použít“.

Kopírování prvků pomocí zrcadlení
1.
2.

Vyberte prvek, který chcete kopírovat;
Otevřete nástroj pro zrcadlení (rovinné nebo osové) z panelu nástrojů Úpravy;

1.

Umístěte kurzor do pracovní plochy nad objekt, který definuje osu zrcadlení; zobrazí se
náhled úpravy;
Pokud je kurzor umístěn nad referenčním objektem, můžete se přepínat mezi rovinným
a prostorovým zrcadlením pomocí klávesy Tab;
Po kliknutí se vytvoří kopie zrcadlením.

2.
3.
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4.

Kopírování prvků pomocí příkazu „Rotace“
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Rotace;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Kopírování prvků rotací
Tímto příkazem provedete kopírování vybraných prvků s rotací kolem zadané osy. Tato operace sestává ze dvou
fází:
1.

Vyberte prvek, který chcete kopírovat;

2.

Spusťte příkaz „Rotace“ a všimněte si výzvu na příkazovém řádku. Můžete zvolit jeden ze tří operačních
režimů, vypsaných v příkazovém řádku:

a.

Jakmile je osa rotace nastavena správně, stiskněte klávesu Enter (osu rotace můžete vidět v pracovní
ploše, jak je znázorněno na obrázku nahoře): Pak postupujte následovně:
1.

Na příkazovém řádku se zobrazí: “Rotace > První bod
>“. Kliknutím do pracovní plochy zadejte první bod
polohy osy (nebo zadejte souřadnice prvního bodu do
příkazového řádku).

2.

Na příkazovém řádku se zobrazí: “Rotace > Zadejte
úhel [ENTER pro druhý bod | A pro úhel]”. Pokud
zadaný úhel vyhovuje, potvrďte klávesou Enter, nebo
stiskněte klávesu A a zadejte nový úhel rotace
(můžete jej zadat do příkazového řádku).
Kliknutím do pracovní plochy zadejte druhý bod
kopírovaného objektu.
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b.

c.
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Pokud chcete definovat jinou osu rotace (pomocí 2 bodů), stiskněte P a postupujte podle instrukcí na
příkazovém řádku. Po definování nové osy rotace budou následovat stejné kroky, jako předtím:
1.

Kliknutím do pracovní plochy zadejte první bod
osy rotace

2.

Kliknutím zadejte druhý bod osy rotace.

3.

Kliknutím do pracovní plochy nastavte první bod
prvku. Následující hláška na příkazovém řádku
požaduje zadání úhlu rotace (potvrďte klávesou
Enter pokud je aktuální úhel OK, nebo stiskněte
klávesu A a zadejte nový úhel rotace). Posuňte
kurzor a všimněte si, že se objekt posouvá
kolem osy rotace.

4.

Kliknutím do pracovní plochy zadejte druhý bod
kopírovaného objektu.

Pro nastavení osy rotace podle lineárního prvku stiskněte O. Na příkazovém řádku se objeví výzva
„Vyberte objekt“. V pracovní ploše je potřeba vybrat lineární prvek, který bude sloužit jako osa rotace:
1.

Vyberte lineární prvek a nastavte jej jako osu
rotace. Osa rotace se automaticky nastaví podle
vybraného objektu.

2.

Kliknutím do pracovní plochy nastavte první bod
prvku.

3.

Následující hláška na příkazovém řádku
požaduje zadání úhlu rotace (potvrďte klávesou
Enter pokud je aktuální úhel OK, nebo stiskněte
klávesu A a zadejte nový úhel rotace). Posuňte
kurzor a všimněte si, že se objekt posouvá
kolem osy rotace.

4.

Kliknutím do pracovní plochy zadejte druhý bod
kopírovaného objektu.
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Úpravy tvaru


Úprava polohy uzlů
Tvar a velikost prvků lze upravovat pomocí jeho uzlů:

Vyberte prvek a klikněte na jeden z jeho uzlů Tlačítko myši držte stisknuté a přesuňte uzel do nové
modifikací.
polohy podle požadovaného tvaru prvku.


Vyjmutí
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Vyjmout;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Vyjmutí části prvků
Pro definici vyjmutí použijte pomocné prvky, jako úsečky nebo křivky:

Na prvku, kterého část chcete vyjmout, Spusťte příkaz „Vyjmout“ a klikněte na stranu prvku, kterou chcete
vytvořte úsečku a pak ji vyberte.
vyjmout.
Poznámka:

Během operace vyjmutí věnujte pozornost informacím na příkazovém řádku.
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Ořezání nebo prodloužení
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Ořež nebo prodluž;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Ořezávání / prodlužování prvků
Pomocí tohoto příkazu lze ořezávat nebo prodlužovat prvky, které mají alespoň jeden společný bod (např.
průsečík, kolmice, atd.). Pro prodloužení nebo ořezání musí být definován referenční prvek.
Ořezání

Vyberte referenční prvek úpravy a pak spusťte příkaz Klikněte na stranu prvku, kterou chcete zachovat;
„Prodluž nebo ořež“. Umístěte kurzor nad prvek, který upraví se podle referenčního prvku.
chcete ořezat.
Prodloužení

Vyberte referenční prvek pro prodloužení. Prvek, který chcete Klikněte na prvek, který chcete prodloužit;
prodloužit, musí mít průsečík s referenčním prvkem na prodlouží se do průsečíku s referenčním prvkem.
společných souřadnicích svých os. Spusťte příkaz „Ořež
nebo prodluž“. Umístěte kurzor nad prvek, který chcete
prodloužit.
Poznámka:
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Během operace ořezání nebo prodloužení věnujte pozornost informacím na příkazovém řádku.
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Rozdělení
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Rozdělit;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Rozdělení prvků
Pomocí tohoto příkazu lze rozdělovat prvky na menší segmenty pomocí referenčních prvků. Osy referenčních
objektů musí mít společné průsečíky s osami prvků, které chcete rozdělit. Lze použít rozličné metody:
Rozdělení plošného prvku pomocí lineárních prvků

Vyberte referenční prvek pro rozdělení (v tomto případě Klikněte na prvek, který chcete rozdělit (plošný prvek).
křivku). Spusťte příkaz „Rozdělit“ a umístěte kurzor nad Získáte tři plošné prvky.
prvek, který chcete rozdělit.
Rozdělení lineárního prvku pomocí příkazového řádku

Vyberte prvek pro rozdělení (v tomto případě lineární
prvek). Spusťte příkaz "Rozdělit" a sledujte informace
na příkazovém řádku: “Vyberte prvky k rozdělení, nebo
zadejte číselnou hodnotu“.
Poznámka:

Do příkazového řádku zadejte hodnotu počtu
segmentů, které chcete získat: 2, pak potvrďte
klávesou Enter. Lineární prvek se rozdělí na dva
segmenty.

Během operace rozdělení věnujte pozornost informacím na příkazovém řádku.
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Tvorba otvorů do plošných prvků
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Vytvořit otvory;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Vytváření otvorů
Pomocí tohoto příkazu lze vytvářet otvory do plošných prvků. Vytvořte křivku, která bude sloužit jako referenční
objekt pro tvar otvoru.
Poznámka:

Před vytvořením křivky na plošném prvku se ujistěte, že pracovní rovina leží v rovině prvku.

Postupujte následovně:

Vyberte křivku, vytvořenou na plošném prvku.

Spusťte příkaz „Vytvořit otvory“ a vytvořte otvor.

Pokud chcete otvory odstranit, spusťte příkaz „Odstranit otvory“:
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Odstranit otvory;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Spusťte příkaz „Odstranit otvory“ a umístěte kurzor nad Kliknutím na stranu otvoru jej odstraníte.
plošný prvek.


Rozdělení zatěžovacích panelů
Zatěžovací panely lze rozdělit pomocí lineárních prvků jako referenčních objektů. Pro tuto operaci musí být
lineární prvky mít aktivní vlastnost „Přenos zatížení od zat. panelu“. Jinak nebudou zatěžovací panely, které
protínají, rozděleny. Příklad:
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–

Vytvořte zatěžovací panel na tři lineární prvky:

–

Spusťte příkaz „Rozdělit zatěžovací panely“ z hlavní nabídky
Upravit. Zatěžovací panely se rozdělí:
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Vytváření zaoblení
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Vytvořit zaoblení;

–

Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

.

Vytváření zaoblení
Pomocí tohoto příkazu lze vytvářet zaoblené rohy mezi lineárními prvky, nebo na rozích plošných prvků:
Vytváření zaoblení mezi 2 lineárními prvky

Vytváření zaoblení na plošném prvku

1. Vyberte lineární prvek a spusťte příkaz „Vytvořit 1. Vyberte plošný prvek a spusťte příkaz „Vytvořit
zaoblení“. V příkazovém řádku zadejte hodnotu
zaoblení“. Na příkazovém řádku se zobrazí výzva –
kliknutím vyberte roh prvku, kde chcete vytvořit
poloměru zaoblení (v metrech): zadejte číslo a
zaoblení. V dalších krocích: do příkazového řádku
potvrďte Enter; dále zadejte počet segmentů
zadejte hodnoty poloměru zaoblení a počtu
zaoblení.
segmentů zaoblení.

2. Pro dokončení potvrďte Enter. V tomto příkladě 2. Pro dokončení potvrďte Enter. V tomto příkladě má
má poloměr zaoblení 3 metry a 3 segmenty.
poloměr zaoblení 6 metrů a 6 segmentů.
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Převod křivek na konstrukční prvky
Převod křivek
Pomocí tohoto příkazu lze vytvářet konstrukční prvky z úseček a křivek:
–

Můžete vytvářet lineární a plošné prvky z úseček a křivek; každý segment křivky bude převeden na
samostatný lineární prvek.
1.

Vyberte úsečku nebo křivku;

2.

Spusťte příkaz:
Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Převést úsečky na > lineární prvky;
Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

3.

–

.

Vybrané prvky se převedly na lineární prvky:

Plošné prvky můžete vytvářet z křivek uzavřených tvarů; každý prvek křivky bude převeden na stranu
plošného prvku:
1.

Vyberte křivku uzavřeného tvaru;

2.

Spusťte příkaz:
Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Převést úsečky na > plošné prvky;
Panel nástrojů Úpravy: klikněte na ikonu

3.
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Vybraná křivka se převede na plošný prvek:

.
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Vytažení bodů a úseček
Lineární nebo plošný prvek lze vytvořit z bodů a úseček pomocí příkazu „Vytáhnout“.
1.

Vyberte prvek pro vytažení (bod, úsečka). Pro vytažení lze najednou vybrat více bodů a / nebo úseček.

2.

Spusťte příkaz "Vytažení":
Hlavní nabídka: Upravit > CAD > Vytáhnout;
Panel nástrojů Úpravy: kliknutím na ikonu

3.

otevřete dialog "Vytažení".

V dialogu „Vytáhnout“ proveďte nastavení pro vytvoření konstrukčních prvků:

Vytvoření vytažení posunem:

–
–

Vyberte režim přesunutí jedním ze tří tlačítek;
Zadejte vektor posunu: zadejte souřadnice os X, Y a Z, nebo kliknutím na
ikonu
zadejte počátek graficky.

Vytvoření vytažení rotací:

–
–

Vyberte jeden ze dvou režimů rotace zobrazených na ikonách;

–

Zadejte hodnotu úhlu rotace.

Zadejte počátek a směr osy rotace: zadáním souřadnic nebo kliknutím na
ikonu
zadejte odpovídající body graficky;

Zadejte počet prvků, který chcete získat.
Zde nastavte charakteristiky lineárního prvku:

–

Vyberte typ lineárního prvku z výsuvné nabídky;

–
–

Kliknutím na ikonu

otevřete dialog "Materiály" a vyberte typ materiálu;

Vyberte požadovaný typ průřezu.

Zde nastavte vlastnosti plošného prvku:

–

Z výsuvné nabídky vyberte typ plošného prvku;

–
–

Kliknutím na ikonu

otevřete dialog "Materiály" a vyberte typ materiálu;

Zadejte hodnotu tloušťky prvku.

Odznačte tuto volbu, pokud chcete odstranit bod / úsečku po vytažení.

Pro kontrolu nastavení operace klikněte na tlačítko „Náhled“;
Operaci povrďte pomocí tlačítka „Použít“.
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Příklad
Vytažení posunem

Vytažení rotací

Přečíslování prvků
Spuštění příkazu
Hlavní nabídka: Upravit > Přečíslování.
Použití funkce přečíslování
Tento příkaz opravuje ‘mezery’v číslování prvků modelu, pouze ve fázi zadávání.
Program čísluje prvky modelu podle toho, kdy byly vytvořené, od 1 do N. Pokud byly během práce některé prvky
odstraněné a jiné byly vytvořené, číslování prvků obsahuje mezery. Pro snazší post-processing výsledků prvků
konstrukce je doporučeno mít kontinuální číslování prvků konstrukce.
Funkci přečíslování lze použít na výběr prvků, nebo na celou konstrukci, pokud není vybrán žádný prvek. Spusťte
příkaz přečíslování a otevře se následující dialog:

Ze seznamu dostupných prvků vyberte typ prvku pro přečíslování.
Pomocí těchto tlačítek můžete označit nebo odznačit všechny typy.
Označte orientaci a prvky budou přečíslovány podle jejich polohy v prostoru.
Například, pro orientaci X, Y, Z, prvky jsou seřazeny (vzestupně nebo sestupně:
podle voleb x>0, y>0, z>0) nejprve podle X, pak podle Y a pak podle Z.

Můžete nastavit číslo, od kterého budou prvky konstrukce přečíslovány.
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Zatížení konstrukce
Pro zadání zatížení na konstrukci lze použít několik metod. Pro tvorbu zatížení je k dispozici sada nástrojů v hlavní
nabídce a v panelu nástrojů Modelování.
Zatížení (bodová, lineární, plošná, nebo vynucená přetvoření) lze seskupovat v rámci zatěžovacích stavů, které
odpovídají různým typům zatížení a lze je počítat samostatně, nebo v kombinacích. Jednotlivé typy zatěžovacích
stavů jsou organizovány do rodin zatěžovacích stavů.
Každá rodina může obsahovat více zatěžovacích stavů a každý zatěžovací stav může obsahovat více zatížení.
K dispozici je 9 typů rodin zatěžovacích stavů; každý z nich obsahuje určitý typ zatěžovacíc stavů. Pro každý
zatěžovací stav existují specifické typy zatížení, které lze vytvářet:
RODINA ZATÍŽENÍ

ZATĚŽOVACÍ STAV

ZATÍŽENÍ

Stálé zatížení

Stálé zatížení (G)

Vlastní hmotnost, bodové, lineární, plošné
zatížení, vynucené posunutí

Užitné zatížení

Proměnné (Q)

Bodové, lineární, plošné zatížení, vynucené
posunutí

Sníh

Proměnné (N)

Bodové, lineární, plošné zatížení, vynucené
posunutí

Vítr

Proměnné (V)

Bodové, lineární, plošné zatížení, vynucené
posunutí

Seizmicita

Seizmické (E)

-

Teplotní rozdíl

Teplotní (TEMP)

Bodové, lineární a plošné

Nahodilé zatížení

Proměnné (A)

Bodové, lineární, plošné zatížení, vynucené
posunutí

Dynamické proměnné

Dynamické proměnné (CT)

Bodové, lineární a plošné

Jiné

Proměnné (C)

Bodové, lineární, plošné zatížení, vynucené
posunutí

Před tvorbou zatížení na konstrukci (viz strana 119), je nutné vytvořit odpovídající rodiny zatížení a zatěžovací stavy.

Rodina
zatěžovacích
stavů
Zatížení
Zatěžovací
stav
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Tvorba rodiny zatěžovacích stavů
Spuštění příkazu
•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem na „Zatížení“ a z místní nabídky vyberte „Vytvořit rodinu zat. stavů“ nebo
„Vytvořit více rodin zat. stavů“;

•

Panel nástrojů Modelování: z místní nabídky zatěžovacích stavu vyberte „Nový“ a otevřete dialog „Vytvořit rodinu
zat. stavů“.
Tvorba rodiny zatěžovacích stavů

Tvorba více rodin zatěžovacích stavů

Pomocí tohoto příkazu se otevírá dialog
„Vytvořit rodinu zatěžovacích stavů [Zatížení]",
pomocí kterého lze najednou generovat pouze
jednu vybranou rodinu.
Pokud je rodina zatěžovacích stavů takto
vytvořena, specifický zatěžovací stav je
vygenerován automaticky.

Tento příkaz otevírá dialog "Vytvořit rodiny zatěžovacích
stavů", pomocí kterého můžete vygenerovat libovolný počet
zatěžovacích stavů pro každou rodinu zatížení:
– Zadejte požadovaný počet zatěžovacích stavů pro každou
rodinu v poli „Počet stavů“;
– Rodiny a zatěžovací stavy se vygenerují po kliknutí na
tlačítko „Vytvořit“.

Rodiny zatížení a odpovídající zatěžovací stavy se zobrazí v Navigátoru, v systému "Zatížení":

Z místní nabídky rodiny, kterou zobrazíte kliknutím na ní pravým tlačítkem, můžete vybrat její odstranění,
přejmenování nebo skrytí. Rodinu nebo některou z jejích komponent zobrazíte / skryjete: dvojklikem na její název v
Navigátoru.
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Vlastnosti rodiny zatížení
Parametry každé rodiny zatěžovacích stavů lze nastavit v okně Vlastnosti. Pro většinu rodin zatěžovacích stavů
obsahuje okno Vlastnosti informace o názvu rodiny, ID čísle a barvě zobrazení. Pro rodiny klimatických a
seizmických zatížení se tyto parametry vztahují k aktuálním normám (viz strana 13 pro bližší informace ohledně
nastavení norem v projektu).


Vítr (ČSN EN1991-1-4)

Zapnutí / vypnutí komponent automatického generování zatížení větrem.

Nastavení charakteristik dynamického tlaku.

Nastavení vlivu specifických topografických podmínek.

Nastavení dynamických účinků.

Parametry odstavce "Kombinace" se zohlední pouze, pokud jsou kombinace generovány
pomocí matice koexistence (Komb. podrobné). Upravte parametry zatížení větrem.



Sníh (ČSN EN1991-1-3)

Parametry odstavce "Kombinace" se zohlední pouze, pokud jsou kombinace generovány
pomocí matice koexistence (Komb. podrobné). Upravte parametry zatížení sněhem.

Zapnutí / vypnutí akumulace a mimořádného pádu sněhu.

Nastavení parametrů zatížení sněhem.
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Seizmicita (ČSN EN1998-1)

Výběr typu spektra: Klikněte do pole a ze seznamu roletové nabídky vyberte požadovaný typ
spektra.Pro nastavení vlastního spektra vyberte „Uživatelské“.

Nastavení typu základové půdy, zrychlení podloží, atd.

–

Kliknutím na ikonu
se otevírá dialog "Editor funkcí", ve kterém lze editovat
parametry uživatelsky definovaného spektra, jak je zobrazeno níže;

–
–

Z výsuvné nabídky vyberte metodu kombinace odezev (CQC nebo SRSS);
Můžete uvažovat taky s reziduálním režimem.

Parametry odstavce "Kombinace" se zohlední pouze, pokud jsou kombinace generovány
pomocí matice koexistence (Komb. podrobné).
Pro výběr je dostupná pouze funkce "Seskupit zatížení": aktivujte tuto možnost pro
seskupení seizmických zatěžovacích stavů, pomocí kvadratických nebo Newmarkových
kombinací.

Editor funkcí pro seizmické spektrum:
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–

Název: zobrazí název spektra. Zadejte název vytvářeného spektra.

–

Chcete-li otevřít soubor, popisující spektrum ve formátu .txt, klikněte na ikonu
uložte nově definované spektrum;

–

Typ: z výsuvné nabídky vyberte typ spektra podle posunu, rychlosti nebo zrychlení.

, nebo kliknutím na ikonu
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–

Spektrum lze definovat:
Ručně, zadáním hodnot vybraného spektra v osách x a y do tabulky (potvrďte Enter po každém zadání
a pomocí Tab přidejte nové řádky);
Podle lineárního sklonu mezi body x1 a x2 pomocí první možnosti pole „Definice funkce“;
Podle funkce mezi body x1 a x2 pomocí druhé možnosti pole „Definice funkce“;

–

Dvojitým kliknutím na obrázek spektra otevřete okno "Křivky", ve kterém lze nastavovat graf a prohlížet
výsledky, jak je popsáno na straně 115;

–

Osa X: z výsuvné nabídky můžete vybrat typ dat zobrazených na ose X spektra (perioda nebo frekvence);

–

Definice funkce:
Lineární sklon je definován dvěma body: (x1, y1) a (x2, y2). “dx“ reprezentuje vzdálenost mezi dvěma
navazujícími body grafu. Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko „Definovat“.
Pro definici funkce f(x) zadejte funkci a její proměnné mezi závorky [nap.: sin(x)]. V odpovídajícím poli
zadejte proměnné. Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko „Definovat“.
“Upravit x“ a „Upravit y“: již definované hodnoty x nebo y v tabulce se upraví podle vzorce x' = ax + b
respektive y' = ay + b. Zadání potvrďte kliknutím na tlačítko "Použít".

–

Obrázek spektra vytisknete pomocí tlačítka „Tisk“.

–

Kliknutím na tlačítko „Uložit náhled“ se uloží obrázek spektra.

Seizmické křivky:
V tomto okně můžete editovat vlastnosti grafu spektra, upravovat vstupy a různými způsoby zobrazovat výsledky,
pomocí vlastního panelu nástrojů a místní nabídky (pro bližší informace viz strana 162 - 167):
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Konfigurace:

Otevírá dialog "Konfigurace" s nastavením parametrů grafu

Editace bodů:

Otevírá okno s vypsanými hodnotami bodů v X a Y

Výběr křivek:

Otevírá okno s výběrem křivek

Zobrazit legendu:

Zobrazí legendu grafu

Zobrazit body:

Zobrazí body grafu

Zobrazit extrémní hodnoty:

Zobrazí extrémní hodnoty

Zobrazit nuly:

Zobrazí souřadnice nulových hodnot

Zobrazit obálku:

Zobrazí obálku křivek

Přiblížit okno:

Přiblíží pohled do vybrané oblasti

Přiblížit horiz.:

Přiblíží pohled pouze na horizontální souřadnice

Přiblížit vše:

Zobrazí celý obrázek křivky

Hodnoty v bodě:

Slouží k výběru polohy na ose X a zobrazení hodnot odpovídající křivky v
zadaném bodě

Zobrazit výslednice:

Zobrazí výslednici křivky na grafu

Zobrazit seznam výslednic:

Zobrazí seznam výslednic v tabulce

Tisk:

Otevírá dialog pro tisk

Uložit křivku:

Uloží graf jako obrázek BMP do projektové složky "document", do
podsložky "Curves". Takto uloženou křivku je možné následně vkládat do
generovaných dokumentů.

Tvorba zatěžovacího stavu
Zatěžovací stav obsahuje jedno, nebo více zatížení, působících na prvky konstrukce.
Jakmile vytvoříte rodinu zatěžovacích stavů, zatěžovací stav se vytváří automaticky. Pokud si přejete vytvořit další
zatěžovací stavy do stávající rodiny, postupujte následovně:
•

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na odpovídající rodinu a z místní nabídky vyberte „Vytvořit zat.
stav“. Otevře se dialog, ve kterém lze vybrat typ zatěžovacího stavu:

•

Vytvoření zatěžovacího stavu potvrďte „OK“.

•

V okně Vlastnosti můžete prohlížet a nastavovat vlastnosti každého zatěžovacího stavu.

Pro každou rodinu zatížení můžete vytvářet specifické zatěžovací stavy (viz strana 111).
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TYPY ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ


Stálé zatížení
Advance Design dokáže automaticky vygenerovat zatěžovací stav s vlastní hmotností konstrukce. Pro stálé
zatížení jsou dostupné následující vlastnosti:

Zobrazení názvu, čísla ID a kódu zatěžovacího stavu.

Výběr z výsuvné nabídky:

–
–

“Vše“ pro zohlednění všech prvků konstrukce pro generování vlastní hmotnosti;
“Seznam“ pro výběr systémů modelu, obsahujících prvky, pro které se bude generovat
vlastní hmotnost. V tomto případě se aktivuje pole „Seznam“, do kterého můžete
vypsat ID čísla požadovaných systémů.

Výchozí hodnoty intenzity vlastní hmotnosti ve směrech os X, Y a Z. V případě potřeby můžete
tyto hodnoty upravit.

Parametry odstavce "Kombinace" se zohlední pouze, pokud jsou kombinace generovány
pomocí matice koexistence (Komb. podrobné). Upravte parametry stálého zatížení.



Statické zatížení
Souvisí se všemi statickými zatěžovacími stavy (uvažuje se užitné zatížení, zatížení sněhem a větrem, zatížení
teplotou, nahodilé zatížení):

Zobrazení názvu, čísla ID a kódu zatěžovacího stavu.

Parametry odstavce "Kombinace" se zohlední pouze, pokud jsou kombinace generovány
pomocí matice koexistence (Komb. podrobné).
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Seizmické zatížení

Zobrazení názvu, čísla ID a kódu zatěžovacího stavu.
Z výsuvné nabídky vyberte směr zatížení seizmicitou (horizontální ve směru os X, Y nebo
vertikální ve směru osy Z).
Z výsuvné nabídky vyberte znaménko seizmických výsledků (bez znaménka; znaménko dle
převládajícího režimu, znaménko jiného režimu).

Součinitel duktility systému lze nastavit jako „zadaný“ (a v následujícím poli zadat hodnotu
součinitele „q“) nebo „vypočítaný“.

Parametry odstavce "Kombinace" se zohlední pouze, pokud jsou kombinace generovány
pomocí matice koexistence (Komb. podrobné). Možnosti nelze editovat.

Automatickým výpočtem lze získat průměrný součinitel duktility systému. Pro tento účel lze zadat součinitel
duktility pro každý systém konstrukce, pro výpočet „průměrné hodnoty q“. V tomto případě je potřeba aktualizovat
vlastnosti systému se součinitelem duktility pro každý směr působení seizmicity.

Zadání součinitelů duktility pro každý směr.
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Tvorba zatížení
Advance Design umožňuje vytvářet 4 typy ztížení:
1.

Bodové zatížení;

2.

Lineární zatížení;

3.

Plošné zatížení;

4.

Vynucené posunutí.

Spuštění příkazu
•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem na zatěžovací stav a z místní nabídky vyberte „Vytvořit zatížení“. Zobrazí se
dialog, ve kterém můžete vybrat typ zatížení:

•

Hlavní nabídka: Vytvořit > Zatížení.
–

Vyberte typ zatížení: bodové, lineární nebo plošné;

–

Pomocí funkce „Zatížení na výběr“ lze automaticky generovat zatížení na vybraný prvek.

–

Pro automatické generování vlastního zatížení vyberte „Stálé zatížení“;

–

Kliknutím na „Klimatické zatížení“ se spustí automatické generování klimatických zatížení (předtím musí být
vytvořena rodina klimatických zatížení a zatěžovací panely).

•

Panel nástrojů Modelování: kliknutím na odpovídající ikony spustíte příkazy pro vytváření zatížení. Můžete zde
taky vybrat zatěžovací stav pro vytvářené zatížení:

•

Z místní nabídky objektu: vyberte objekt, který chcete zatížit, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky
vyberte „Zatížení / výběr“.
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Generování zatížení
Manuálně
Dle výše uvedených postupů spusťte odpovídající příkaz. Všimněte si, že se tvar kurzoru změnil.
1.

Vytvoření zatížení
V pracovní ploše: vytvořte zatížení na prvky modelu (pomocí uchopovacích bodů, souřadnic pracovní
roviny, apod.);
Zatížení můžete vytvořit taky zapsáním jeho souřadnic do příkazového řádku;

2.

Přiřazení zatížení do zatěžovacího stavu. Lze použít 3 postupy:
Panel nástrojů Modelování: z výsuvné nabídky vyberte zatěžovací stav;
Navigátor: ze seznamu vyberte jeden zatěžovací stav;
Okno Vlastnosti zatížení: v odpovídajícím poli zadejte ID zatěžovacího stavu, kterému chcete přiřadit
zatížení.

3.

Nastavte parametry zatížení (intenzita, souřadnicový systém, atd.) v jeho okně Vlastnosti.

Automaticky
V prostředí Advance Design existuje několik způsobů, kterými lze automaticky generovat zatížení na konstrukci, v
závislosti od vytvářeného typu zatížení:
1.

Generování zatížení na výběr.
Vyberte požadovaný prvek, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte „Zatížení / výběr“.
Automaticky generované zatížení bude odpovídat typu vybraného prvku (lineární zatížení pro lineární prvek,
apod.) Po spuštění příkazu se zobrazí okno Vlastnosti zatížení, kde můžete zadat parametry zatížení.

2.

Automatické generování vlastní hmotnosti celé konstrukce, nebo její části:
Hlavní nabídka: Vytvořit > Zatížení > Stálé zatížení.

3.

Použití generátoru klimatických zatížení.
Pro rodiny zatížení sněhem a větrem: můžete zvolit automatické generování (pomocí příkazu z místní
nabídky Navigátoru nebo výběrem z hlavní nabídky Vytvořit > Zatížení > Klimatické zatížení). Pozor, před
použitím generátoru klimatických zatížení je potřeba vytvořit a nastavit zatěžovací panely.

4.
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Automatické generování zatížení hydrostatickým a zemním tlakem.
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Vyberte jeden nebo více plošných prvků. Hlavní nabídka: vyberte Vytvořit > Zatížení > Tlak. Otevře se
dialog "Generátor tlaku":
Záložka Kapalina
Volby „Vertikální osy“ umožňují nastavení vertikální osy v globálním
souřadnicovém systému modelu.

Zadání horní a spodní úrovně vody.

Nastavení vnějšího nebo vnitřního tlaku vzhledem k lokálním osám
zatěžovaného prvku.
Z výsuvné nabídky můžete vybrat zatěžovací stav pro zatížení tlakem, nebo
vytvořit nový zatěžovací stav volbou „Nový“.

Po nastavení parametrů tlaku vytvoříte zatížení na vybraný prvek kliknutím na „OK“.
Záložka Zemina
Klikněte na tlačítko "Upravit" pro editaci tabulky dialogu. Pomocí tlačítka
"Přidat" můžete přidat novou půdní vrstvu. Pomocí tlačítka "Odstranit"
můžete odstranit vybranou půdní vrstvu.

Nastavení vnějšího nebo vnitřního tlaku vzhledem k lokálním osám
zatěžovaného prvku.

Z výsuvné nabídky můžete vybrat zatěžovací stav pro zatížení tlakem, nebo
vytvořit nový zatěžovací stav volbou „Nový“.
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Typy zatížení
Bodové zatížení

Název zatížení, ID, GTC ID. Zobrazení identifikátoru zatěžovacího stavu, ve kterém
se zatížení nachází; zatížení lze přemístit pod jiný zatěžovací stav přepsáním
odpovídajícího ID. Možnost zadávání doplňujících poznámek k prvku.
Výběr systému, ke kterému se vztahují parametry zatížení (souřadnicový systém
nebo lokální osy).
Zadání numerické hodnoty intenzity zatížení ve směru os X, Y a Z.
Zadání číselných hodnot intenzity momentu kolem os X, Y a Z.

Nastavte parametry zatěžujícího povrchu.

Lineární a plošné zatížení

Název zatížení, ID, GTC ID. Zobrazení identifikátoru zatěžovacího stavu, ve kterém
se zatížení nachází; zatížení lze přemístit pod jiný zatěžovací stav přepsáním
odpovídajícího ID. Možnost zadávání doplňujících poznámek k prvku.
Výběr systému, ke kterému se vztahují parametry zatížení (souřadnicový systém,
lokální osy, nebo promítané).
Zadání numerické hodnoty intenzity zatížení ve směru os X, Y a Z.
Zadání číselných hodnot intenzity momentu kolem os X, Y a Z.
Zadání koeficientů násobku intenzity proměnného zatížení.

Vynucené posunutí

Název zatížení, ID, GTC ID. Zobrazení identifikátoru zatěžovacího stavu, ve kterém
se zatížení nachází; zatížení lze přemístit pod jiný zatěžovací stav přepsáním
odpovídajícího ID. Možnost zadávání doplňujících poznámek k prvku.
Výběr systému, ke kterému se vztahují parametry zatížení (souřadnicový systém
nebo lokální osy).
Zadání číselných hodnot definujících posunutí v směru os X, Y a Z.

Zadání číselných hodnot definujících natočení kolem os X, Y a Z.
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Nastavení předpokladů výpočtu
Tvorba typů výpočtu
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka Předpoklady: vyberte požadovaný typ výpočtu: modální analýza, analýza vzpěru nebo
statický nelineární výpočet;

–

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na "Předpoklady" a z místní nabídky vyberte typ výpočtu.

Nastavení výpočtu
Vybrané typy výpočtů se zobrazí v systému „Předpoklady“ v Navigátoru:

Vlastnosti jednotlivých výpočtů nastavte podle následujícího popisu:


Modální výpočet

Zobrazení názvu, ID čísla a kódu zatěžovacího stavu.

Zadání počtu počítaných vlastních tvarů a rozsah jejich frekvence.

Konfigurace charakteristik zatížení:

–

Definice uvažovaných zatížení pro výpočet výběrem kategorie z výsuvné nabídky
(pouze bodové hmotnosti, bodové hmotnosti a vlastní hmotnost konstrukce nebo
kombinace zatížení);

–

Při volbě definice kombinací zatížení: v poli "Kombinace" klikněte na ikonu
otevřete dialog s výběrem kombinací (viz strana 124);

–

Zadání procenta hmotnosti ve směrech X, Y a Z.

a

Hodnota tolerance a maximální počet iterací.

Výpočet seizmického útlumu lze nastavit jako automatický nebo manuální. Pokud není
automatický výpočet aktivní, vyberte další pole a kliknutím na ikonu
zadáním hodnot útlumu pro vybrané režimy (viz strana 124).

otevřete dialog se
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Dialog kombinací:

1.

Vyberte zatěžovací stav nebo kombinaci ze seznamu dostupných;

2.

V poli „Koeficient“: zadejte hodnotu koeficientu pro vybraný zatěžovací stav;

3.

Kliknutím na tlačítko „Přidat“ zahrnete vybraný zatěžovací stav do seznamu;

4.

Okno uzavřete kliknutím na „OK“.

Dialog seizmického útlumu:

Hodnotu útlumu lze zadat pro každou frekvenci.

Kliknutím na „Upravit“ otevřete dialog, ve kterém můžete zadat hodnotu útlumu pro
všechny nebo pro vybrané frekvence.

124

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Analýza vzpěru

Zobrazení názvu, ID čísla, kód počítaného stavu a ID referenčních zatěžovacích
stavů.

Výběr zatěžovacího stavu pro analýzu vzpěru: umístěte kurzor do pole "Reference" a
klikněte na ikonu

.

Zadání počtu počítaných frekvencí a rozsah jejich koeficientů.

Zadání hodnoty tolerance a maximálního počtu iterací.



Nelineární statický výpočet

Zobrazení názvu, ID čísla a kódu zatěžovacího stavu.

Vyberte pole "Reference" a klikněte na ikonu
, otevře se dialog s nastavením
parametrů nelineárního statického výpočtu (viz strana 126).
Výpočet velkých deformací lze zapnout / vypnout.
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Nastavení parametrů statického nelineárního výpočtu:
–

Otevřete dialog „Možnosti nelineárního výpočtu“ dle výše uvedeného popisu:

–

Kliknutím na tlačítko „Výběr kombinací“ otevřete dialog, kde můžete vybírat kombinace, které se budou
počítat:

Vybrané kombinace se zobrazí v dialogu „Možnosti nelineárního výpočtu“. Dále můžete nastavit parametry
výpočtu:

Pro nastavení výpočtu více kombinací najednou lze použít dvě výsuvné nabídky ve spodní části dialogu. K
tomu je potřeba vybrat kombinace, které chcete upravit (pro násobný výběr držte stlačenou klávesu Ctrl).
Pak můžete vybrat upravovaný parametr z první nabídky a vybrat / zadat požadovanou hodnotu v druhém
poli. Každé nastavení potvrďte tlačítkem „Použít pro vybrané položky“.
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Tvorba obálky
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Předpoklady > Vytvořit obálku;

•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na „Obálky“ a z místní nabídky vyberte „Vytvořit rodinu obálek“.
Rodina obálek se vytvoří v systému „Obálky“:

Nastavení
•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na rodinu obálek a z místní nabídky vyberte „Vlastnosti“. Otevře se
následující dialog:

•

Z výsuvné nabídky v horní části dialogu vyberte typ výsledků (posuny, síly nebo napětí). Obálka může obsahovat
pouze jeden typ výsledků.
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•

V levé části dialogu vyberte rodinu prvků. Dostupné výsledky odpovídají typu rodiny:
–

Posuny: uzly, podpory, lineární a plošné prvky;

–

Síly: podpory, lineární a plošné prvky;

–

Napětí: lineární a plošné prvky.

•

Pro zadaný typ výsledků a rodinu prvků vyberte odpovídající typ hodnot a obálky (max/min, maximum, minimum
– relativně ke znaménku hodnoty).

•

Kliknutím na tlačítko „Výběr kombinací“ otevřete dialog výběru kombinací zohledněných v obálce:

•

–

Zobrazený seznam obsahuje jednotlivé zatěžovací stavy a kombinace, ale taky existující obálky. Tímto
způsobem můžete vytvářet obálky z obálek nebo kombinací;

–

Výběr kombinací pro obálku potvrďte „OK“;

–

Kombinace nebo zatěžovací stavy lze vybírat podle typu pomocí výsuvné nabídky „Typ“;

–

Zatěžovací stavy můžete vybrat zadáním jejich ID čísel nebo kódů v poli "Kódy nebo identifikátory"; zadání
potvrďte klávesou Enter; poté "OK" pro zavření okna.

Po nastavení vytvoříte obálku kliknutím na „Použít“.
Obálky se zobrazí v Navigátoru:

•
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Všechny obálky lze odstranit pomocí možnosti „Odstranit všechny obálky“ z místní nabídky obálek v Navigátoru.
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Tvorba kombinací
Pro tvorbu kombinací zatěžovacích stavů musí být splněny následující podmínky:
•

V případě lineárního výpočtu konečných prvků jsou posuny a síly proporční vzhledem k zatížení, co znamená, že
výsledky jsou kombinované přímo.

•

V případě nelineárního výpočtu konečných prvků jsou zatížení kombinována před výpočtem.

Je možné vytvářet uživatelsky definované kombinace, nebo načítat předdefinované kombinace. Nastavení kombinací
pro posudek betonových nebo ocelových prvků: v odpovídající záložce ("Beton" - viz strana 184 a "Ocel" - viz strana
197) vyberte kombinace, použité pro výpočet.
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Předpoklady > Definovat kombinace;

•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem na „Kombinace“ a z místní nabídky vyberte „Vlastnosti“.

Otevře se následující dialog:



Tvorba uživatelsky definovaných kombinací
Kliknutím na tlačítko „Přidat“ vložíte do tabulky kombinací nový řádek:

Každý řádek představuje jednu kombinaci. Každá kombinace má své ID číslo, uvedené v prvním poli řádku. Pro
vytvoření kombinace zadejte do řádku kombinace součinitele a ID čísla odpovídajících (předtím vytvořených)
zatěžovacích stavů.
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Načtení předdefinovaných kombinací
V dialogu "Kombinace": klikněte na tlačítko "Načíst" a otevře se dialog "Otevřít", ve kterém můžete načíst soubor
kombinací (*.cbn):

Každý soubor kombinací odpovídá určité normě. Vyberte soubor kombinací podle požadované normy a potvrďte.
Kombinace se vygenerují automaticky: zatěžovací stavy odpovídající vybranému souboru norem jsou
automaticky detekovány a automaticky kombinovány se zadanými součiniteli. Všechny možné kombinace jsou
takto vygenerovány a zobrazeny v dialogu "Kombinace":

–

Pro vybranou kombinaci se zobrazí její název, kód a ID číslo v polích ve spodní části tabulky;

–

Vybranou kombinaci lze odstranit pomocí tlačítka „Odstranit“.

Tip:

Pokud si přejete zobrazit obsah souboru kombinací před jeho načtením, klikněte na tlačítko
"Náhled" a vyberte soubor. Vyberte soubor ze seznamu, klikněte na tlačítko Otevřít a soubor se
otevře v aplikaci pro prohlížení textových souborů.

Kombinace je zobrazená v Navigátoru:
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Pokud si přejete odstranit všechny vytvořené kombinace,
klikněte pravým tlačítkem myši na „Kombinace“ a z místní
nabídky vyberte „Odstranit vše“.
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Nastavení pravidel
Pomocí tohoto nástroje je možné nastavovat pravidla po filtrování výsledků podle různých kritérií a porovnávat je s
limitními hodnotami.
Cílem tohoto nástroje je možnost získat po výpočtu modelu zprávy filtrované podle definovaných pravidel. Generátor
dokumentů (viz strana 171 pro bližší informace) disponuje předdefinovanými tabulkami pravidel.
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Předpoklady > Definice pravidel.

Tvorba pravidel
Pravidla jsou definována a spravována pomocí dialogu „Pravidla“:

•

Přidání nového pravidla: klikněte na ikonu

•

Nastavení pravidla:

. V dialogu pravidel se vytvoří nový řádek.

–

“Název“: zdejte název pravidla;

–

"Filtr": umístěte kurzor do pole "Filtr" a klikněte na tlačítko
prvky, pro které chcete vytvořit pravidlo:

, otevře se okno "Filtr". V tomto okně vyberte
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–

“Výsledky“: umístěte kurzor do pole "Výsledky" a klikněte na tlačítko
okně vyberte uvažované výsledky a odpovídající hodnoty výsledků:

, otevře se okno "Výsledky". V tomto

–

“Povolená hodnota“: zadejte limitní hodnotu pro vybrané výsledky (v aktuálních jednotkách). Po výpočtu
budou výsledky všech prvků odpovídajících nastavenému filtru porovnány s definovanými limitními
hodnotami.
.

•

Odstranění pravidla: vyberte odpovídající řádek a klikněte na ikonu

•

Export pravidel: pravidla, nastavena v projektu Advance Design lze exportovat do formátu XML a použít v jiných
projektech:

•

–

Klikněte na

–

V dialogu „Uložit jako“: zadejte cestu a název souboru XML a potvrďte „Uložit“.

.

Import pravidel:
–

Klikněte na

–

V dialogu „Otevřít“: vyberte XML soubor s požadovanými pravidly a klikněte na „Otevřít“.

.

Vložení pravidel do dokumentů
Generátor dokumentů Advance Design obsahuje tabulky pravidel, které lze vkládat do dokumentů. Tabulky pravidel
jsou dostupné po výpočtu konstrukce:
•

Otevřete dialog "Generátor dokumentů" (viz strana 171 pro bližší informace);

•

V záložce „Tabulka“ vyberte skupinu „Tabulka pravidel“ a přidejte ji k obsahu dokumentu. Skupina obsahuje
tabulku s popisem pravidel a tabulku s hodnotami pravidel.

•

Dokument vytvořte kliknutím na tlačítko „Vytvořit“.
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Uložení pohledů
Uložený pohled si ukládá informace o prvcích aktuálně zobrazených v pracovní ploše (viditelnost prvků), nastavení
zobrazení (barvy, průhlednost, atd.), přiblížení a úhel pohledu.Uložené pohledy umožňují rychlé zobrazení různých
pohledů na model (včetně filtru zobrazení, úhlu pohledu a nastavení zobrazení).
Spuštění příkazu
Jakmile je nastavené požadované zobrazení modelu, lze jej uložit pomocí následujících příkazů:
•

Hlavní nabídka: Editace > Uložit pohled;

•

Panel nástrojů Modelování: klikněte na

•

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte „Uložit pohled“.

;

Nastavení
1.

2.

Uložení pohledu na konstrukční model
–

Spusťte příkaz „Uložit pohled“ podle výše uvedeného popisu; tímto způsobem můžete uložit libovolný počet
pohledů.

–

Všechny uložené pohledy jsou uvedeny v Navigátoru.

–

Můžete vytvořit vloženou složku pro ukládání v „Uložených pohledech“ volbou možnosti „Vytvořit skupinu“ z
místní nabídky. Vyberte uložené pohledy a přetáhněte je do požadované složky.

Použití uložených pohledů
Uložené pohledy lze kdykoli zobrazit a taky je spravovat v Navigátoru pomocí příkazů místní nabídky:
Zobrazení uloženého pohledu v pracovní ploše;
Aktualizace uloženého pohledu podle aktuálního nastavení zobrazení (render, viditelnost), se zachováním přiblížení a úhlu
pohledu. Pohled lze aktualizovat taky dvojitým kliknutím na něj v Navigátoru;
Nahrazení vybraného uloženého pohledu aktuálním zobrazením. Můžete také použít ikonu
Modelování;

na panelu nástrojů

Uzamčení pohledu pro jeho další úpravy;
Odemčení uzamčeného pohledu pro zobrazení a aktualizaci;
Odstranění vybraného uloženého pohledu;
Přepsání názvu vybraného uloženého pohledu.

V režimu Dokument naleznete všechny uložené pohledy jako rastrové obrázky. Tyto soubory jsou uloženy ve
složce "dokument", odpovídající aktuálnímu projektu.

Kliknutím na toto tlačítko lze nastavit složku, které obsah se zobrazí.

Kliknutím na název obrázku lze otevřít odpovídající soubor pomocí výchozího
prohlížeče obrázků.
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Tvorba animace
Pomocí příkazů programu Advance Design můžete vytvářet animace a videa ve formátu AVI. Tyto příkazy jsou
dostupné jak v prostředí konstrukčního modelu, tak v prostředí modelu výpočetního.
Spuštění příkazu
Funkce pro animace jsou dostupné z panelu nástrojů Animace. Chcete-li zobrazit panel nástrojů Animace:
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Panely nástrojů > Animace;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši na okraj pracovní plochy a z místní nabídky vyberte „Animace“.

Tvorba animace
•

Kliknutím na ikonu
vytvoříte kameru ve středě aktuálního pohledu na pracovní rovinu (můžete vytvořit více
kamer postupnou změnou pohledu na pracovní rovinu pomocí příkazů "Předdefinované pohledy" a "Zoom");

•

Kamery lze skrýt nebo zobrazit pomocí ikony

•

Kliknutím na ikonu

;

otevřete dialog "Možnosti animace":

Obecné možnosti
Mezi jednotlivými kamerami můžete vytvářet automatické
přechody.

Pro vytvoření opakující se animace zaškrtněte možnost
„Cyklická animace“.

Zadejte hodnoty pro počty snímků animace a frekvenci počtu
snímků za sekundu.
Výchozí hodnoty nastavíte pomocí tlačítka „Výchozí“ ve spodní
části dialogu.
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AVI

Nastavte parametry videa (název, rozměry, anti-aliasing)

Zvolte aplikaci prohlížeče videa: klikněte na
programu, který chcete použít.

a procházejte k

Výchozí hodnoty nastavíte pomocí tlačítka „Výchozí“ ve spodní
části dialogu.

Deformované (zobrazené výsledky): souvisí s možností animace během kontroly výsledků (viz strana 170).
spustíte animaci. Zastavení animace: pomocí klávesy ESC;

•

Kliknutím na ikonu

•

Kliknutím na ikonu
vytvoříte soubor .avi; po několika vteřinách se zobrazí okno "Komprese videa": zde
můžete vybrat kompresi videa ze seznamu dostupných kompresorů a nastavit kvalitu komprese souboru .avi.

•

Po chvíli je video vytvořeno; jakmile je tento proces ukončen, automaticky se spustí aplikace prohlížeče videa.
Uložené videa naleznete ve složce „document“ projektu, ve kterém byly vytvořené.
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Ověření konstrukčního modelu
Před spuštěním výpočtu lze provést kontrolu, že je model připraven (obsahuje všechny prvky potřebné pro výpočet).
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Výpočet > Ověření;

•

Panel nástrojů Modelování: klikněte na

•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na "Model" a z místní nabídky vyberte "Ověřit".

;

Jako výsledek ověření lze získat jedno ze tří možných hlášení:
1.

“Nebyla nalezena žádná chyba“: model je připraven pro výpočet.

2.

“Nebyla nalezena žádná chyba, ale vyskytly se upozornění. Seznam upozornění naleznete na příkazovém řádku
(ve spodní části obrazovky)“. V tomto případě zkontrolujte seznam upozornění v příkazovém řádku. Například:

Dvakrát klikněte na řádek s upozorněním, zobrazeném v příkazovém řádku a prvek, kterého se upozornění týká,
se vybere (zvýrazní).
3.

“Model nelze zpracovat, protože obsahuje chyby. Seznam chyb naleznete v příkazovém řádku (ve spodní části
obrazovky)“. model není možné vypočítat. V tomto případě zkontrolujte seznam chyb v příkazovém řádku.
Například:

Dvakrát klikněte na odkaz chyby zobrazený v příkazovém řádku a prvek, kterého se chyba týká, se vybere
(zvýrazní).
Před spuštěním výpočtu modelu můžete použít příkaz „Součet prvků“, pomocí kterého zjistíte počet prvků vašeho
modelu a detaily o paměti. Tato informace je důležitá pro případnou optimalizaci rychlosti výpočtu.
Spuštění příkazu
Hlavní nabídka: Nástroje > Součet prvků. Zobrazí se následující okno:
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•

Dostupná paměť: množství volné paměti RAM.

•

Maximální dostupná paměť: celkové množství fyzické paměti RAM.

Pokud se program během výpočtu zastaví a zobrazí se hláška, že není k dispozici dostatek paměti, postupujte
následovně:
a.

Hlavní nabídka:vyberte Možnosti > Aplikace;

b.

V záložce "Paměť":

c.

–

Můžete vybrat, jestli se budou nebo nebudou vytvářet vybíratelné uzly (v případě rozsáhlých modelů
využívají vybíratelné uzly více paměti),

–

Volbou „Uvolnit model“ umožníte uvolnění konstrukčního modelu z paměti během fáze výpočtu. Tím je
umožněno použít více paměti pro výpočet a zlepšit tak výkon výpočetního jádra.

V záložce "Výsledky":

Možnosti v této záložce obsahují nastavení ukládaných výsledků. Aby byla rychlost výpočtu správně
optimalizována, a aby byl prostor na disku využíván lépe, je možné určit, které prvky budou počítané. Dle
výchozích nastavení jsou vybrané všechny možnosti, co znamená, že se s výpočetním modelem ukládají
všechny typy výsledků pro všechny typy prvků. Pokud nepotřebujete některé typy výsledků, nebo výsledky pro
některé typy prvků, odznačte je, čím zvýšíte rychlost výpočtu a ušetříte místo na disku.
–

“Prvky“: výběr prvků, pro které si přejete získat výsledky;

–

“Výsledky“: výběr typů výsledků, které si přejete získat;

–

“Ukládat výsledky vlastních tvarů“: výběrem této možnosti umožníte ukládání výsledků pro všechny vlastní
frekvence včetně jejich kvadratické kombinace; pokud tato možnost není vybraná, program ukládá pouze
kvadratickou kombinaci.
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Výpočetní model
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Výpočet > Vytvořit výpočetní model;

•

Navigátor: klikněte na

•

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte „Vytvořit výpočetní model“.

;

Možnosti výpočetního modelu
Spuštěním některého z výše uvedených příkazů se otevře dialog „Sekvence výpočtu“:

Tento příkaz přepíná do režimu Výpočet a automaticky spouští několik akcí:
1.

“Ověřit“ – vyberte, pokud si přejete pouze ověřit konstrukční model a vytvořit výpočetní model;

2.

“Generování sítě KP“ – vyberte, pokud si na modelu přejete vytvořit síť konečných prvků;

3.

“Vyhodnocení“ – vyberte, pokud si přejete spustit kontrolu modelu po vytvoření sítě;

4.

“Výpočet – MKP“ – vyberte, pokud si přejete spočítat model metodou konečných prvků;

6.

Vyberte "Výpočet - Železobeton" - spustí se posouzení železobetonových prvků (pokud byly nastaveny
předpoklady posouzení a vybrané odpovídající kombinace) - viz strana 192;

7.

Vyberte "Výpočet - Ocel" - spustí se posouzení ocelových prvků (pokud byly nastaveny předpoklady posouzení a
vybrané odpovídající kombinace) - viz strana 202;

8.

Vyberte "Výpočet - Dřevo" - spustí se posouzení dřevěných prvků (pokud byly nastaveny předpoklady posouzení
a vybrané odpovídající kombinace);

9.

“Aktualizovat uložené pohledy (pro uložené výsledky)“ – vyberte, pokud si přejete automaticky vykonat předchozí
kroky a aktualizovat všechny uložené pohledy s grafickými výsledky (v případě, že model již byl vypočítán a byly
uložené pohledy s grafickými výsledky výpočtu);

10. Vyberte "Aktualizovat aktuální zprávu" - pokud si přejete provést automaticky všechny předchozí kroky a
aktualizovat poslední vygenerovanou zprávu (v případě, že byl model již spočítán a byla již vytvořena zpráva).
Poznámka: Vybraná akce je provedena spolu s předcházejícími kroky (kromě posouzení betonu a oceli). Pokud
například vyberete „Výpočet – MKP“, Advance Design automaticky provede kontrolu, generování sítě
a ověření modelu.
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Režim Výpočet
Tento pracovní režim umožňuje provádět odlišné operace a spouštět jiné funkce, než ty, které jsou dostupné v
konstrukčním modelu. Na druhou stranu není možné provádět některé operace, které jsou dostupné v konstrukčním
modelu (nelze vytvářet konstrukční prvky nebo upravovat jejich geometrii).
Dostupné příkazy souvisí s nastavením výpočetního modelu, sítě konečných prvků, s výpočtem a s grafickým
zpracováním výsledků.
V režimu Výpočet jsou dva zásadní kroky, každý z nich disponuje vlastními příkazy na panelu nástrojů:
1.

Předpoklady
V této části můžete:

2.

–

Vytvářet a konfigurovat síť (viz strana 140);

–

Generovat prvky výpočetního modelu (viz strana 144);

–

Spustit výpočet modelu (viz strana 148).

Post-processing
V této části můžete:
–

Konfigurovat zobrazení výsledků (viz strana 151);

–

Kontrolovat různými způsoby výsledky výpočtu na celé konstrukci nebo na vybraných prvcích (diagramy,
zprávy, např. - viz strana 155);

–

Kontrolovat výsledky posouzení betonu (plochy výztuže, trhliny, atd. - viz strana 193);

–

Kontrolovat výsledky posouzení oceli (optimalizace tvarů, stability konstrukce, atd. - viz strana 203).

Předpoklady
Všimněte si, že se po vytvoření výpočetního modelu změnil obsah Navigátoru:

Položky Navigátoru se nyní odkazují na prvky výpočetního modelu a disponují specifickým obsahem místní nabídky.
Takto lze vybrat, jestli se budou nebo nebudou počítat existující zatěžovací stavy a kombinace: pro každý zatěžovací
stav nebo kombinaci, které jsou uvedeny v Navigátoru lze z místní nabídky vybrat „Nepočítat“, a tím budou vyloučeny
z výpočtu. Odznačení té samé možnosti znovu umožníte výpočet ignorovaného stavu.
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Zároveň se zpřístupní specifické příkazy pro úpravu výpočetního modelu před výpočtem. Všimněte si aktivního panelu
nástrojů Výpočet - Předpoklady:

Uložení pohledu na výpočetní model
Nahrazení uloženého pohledu na výpočetní model
Kopírování vlastností
Vytvoření bodu pro úpravu sítě
Vytvoření úsečky nebo křivky pro úpravu sítě
Vytvoření vazby stupňů volnosti (po vytvoření sítě)
Vložení vazby stupňů volnosti
Vytvoření pružné vazby mezi body
vytvoření a zobrazení sítě
Vyhodnocení (ověření modelu po vytvoření sítě)
Zobrazit dialog „Sekvence výpočtu“
*

"StVol" = stupeň volnosti

Generování sítě konečných prvků
Vytvoření sítě je základní operací pro výpočet konstrukce pomocí metody konečných prvků. Provede se rozdělení
konstrukčních prvků na konečné prvky tak, aby šlo získat přesné výsledky výpočtu.
V prostředí Advance Design lze vytvářet síť taky po vytvoření výpočetního modelu.
Pro bodové podpory, hmotnosti a vynucená posunutí se generují uzly po vytvoření sítě.
Parametry sítě lze nastavit lokálně pro každý lineární nebo plošný prvek v jejich okně Vlastnosti. Pro zatížení
umísťované vždy na konstrukční prvky (lineární a plošné) je jejich síť identická s podpůrnými prvky.

Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Výpočet > Síť KP;

•

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady: klikněte na

•

Navigátor: Klikněte pravým tlačítkem myši na "Analýzy" a z místní nabídky vyberte "Síť KP".

;

Poté se pro konstrukci vytvoří síť konečných prvků. Na příkazovém řádku se objeví detaily vytváření sítě a oznámení o
ukončení vytváření sítě. Detailní informace naleznete na příkazovém řádku.
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Nastavení konfigurace
Typ a parametry sítě lze nastavit následovně:
Pro celou konstrukci
Hlavní nabídka: vyberte Možnosti > Síť KP a otevře se dialog „Možnosti sítě KP“. Tady můžete dle následujícího
postupu nastavit typ a parametry automatické sítě:

–

Síť: z výsuvné nabídky vyberte typ sítě
"Delaunay" (algoritmus sítě CM2);
“Rastr“ (algoritmus sítě Graitec Effel);

–

Typy objektů:
Pro každý typ sítě (Delaunay a Rastr) lze nastavit tvar segmentů sítě (pro plošné prvky):
“Trojúhelníky a čtyřúhelníky (T3-Q4)“: rozdělí tvar plošného prvku na síť čtyřúhelníkových a
tříúhelníkových segmentů s uzlem v každém vrcholu;
“Pouze čtyřúhelníky“: vytvoří Q4 typ sítě: čtyřúhelníkové segmenty s uzlem v každém vrcholu (pouze síť
typu Delaunay);
“Pouze trojúhelníky“: vytvoří T3 typ sítě: trojúhelníkové segmenty s uzlem v každém vrcholu;

–

“Středový uzel“: výběrem této možnosti vytvoříte uzel ve středě každé jednotky sítě.

–

"Zahrnout zatížení do sítě KP": Tato volba je jako výchozí aktivní, co znamená, že síť zohledňuje taky
zatížení na konstrukčních prvcích. Pokud není volba aktivní, zatížení nemá vliv na síť prvků.

–

"Výchozí rozměr segmentu":zadání hodnoty výchozího rozměru segmentu sítě (v metrech).

–

"Tolerance sítě": hodnota nastavená v tomto poli definuje minimální vzdálenost, od které jsou dva uzly
uvažovány jako různé.

–

"Obnovit síť KP": kliknutím na toto tlačítko se nastaví výchozí nastavení sítě.

–

"Nastavit výchozí": kliknutím na toto tlačítko se uloží nastavení jako výchozí pro další projekty.

Lokálně, pro každý konstrukční prvek
V okně Vlastností každého lineárního a plošného prvku lze nastavit specifické parametry sítě: zvolte zadanou síť
nebo ji ignorujte pro vybrané prvky (viz strany66 a67).
Poznámka: Pokud jste ve výpočetním režimu upravili globální nebo lokální parametry sítě, znovu spusťte
generování sítě, aby se zohlednilo nové nastavení.
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Nastavení výsledků
Po vygenerování sítě ji lze zobrazit na výpočetním modelu. Například:

Před vygenerováním sítě

Po vygenerování sítě

Zobrazení sítě lze nastavit následujícím způsobem:
–

Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a z místní nabídky vyberte "Zobrazit síť";

–

Zobrazení uzlů:
Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a z místní nabídky vyberte "Zobrazit uzly";
Zobrazení ID čísel uzlů a sítě: klikněte pravým tlačítkem do pracovní plochy a z místní nabídky vyberte:
“Zobrazit čísla“.

Čísla uzlů
–

Čísla segmentů sítě

Zobrazení konstrukčního modelu: Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a z místní nabídky
vyberte "Zobrazit konstrukční model", nebo klikněte na ikonu
Předpoklady.

na panelu nástrojů Výpočet -

Během tohoto kroku lze uložit pohledy na výpočetní model: klikněte na ikonu
z panelu nástrojů Výpočet Předpoklady a uložený pohled se zobrazí v Navigátoru, v systému "Uložené pohledy".
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Úprava sítě konstrukčních prvků

Po vygenerování globální sítě je možné upravit síť lokálně, pomocí geometrických prvků (body a křivky).
Body
Pomocí bodů, vytvářených na konstrukčních prvcích modelu, lze upravit síť ve vybraných oblastech plošných
nebo lineárních prvků.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Geometrie > Bod;

–

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady: klikněte na

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt > Geometrie > Bod.

;

Například: vytvořte bod v rovině plošného prvku a nastavte hodnotu velikosti sítě v jeho okně Vlastnosti
(například: 0.3). Spusťte generování sítě a všimněte si, že se síť změnila:

Vygenerovaná síť před vložením bodu

Upravená síť po vložení bodu

Křivky
Úsečky a křivky lze použít k úpravě sítě na konstrukčních prvcích.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Geometrie > Křivky > ...;

–

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady: klikněte na

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt > Geometrie >
Křivky > ...

;

Například: v rovině plošného prvku vytvořte úsečku a nastavte parametry sítě v okně Vlastnosti úsečky (počet
segmentů sítě poděl úsečky, velikost, hustota, ...). Všimněte si, že po se nastavení úsečky promítlo do vytvořené
sítě desky:

Vygenerovaná síť před vložením úsečky

Upravená síť po vložení úsečky
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Nastavení okrajových podmínek
Po vytvoření sítě konečných prvků na konstrukci je možné upravit okrajové podmínky pomocí specifických nástrojů
(úprava vazeb v jednotlivých uzlech, vložení tuhé nebo pružné vazby mezi uzly)


Vazby v uzlech
Vazby StVol lze využít pro zablokování stupňů volnosti pro vybrané uzly v posunu nebo rotaci v požadovaných
směrech.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Vytvořit vazbu StVol;

–

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady: klikněte na

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt > Vytvořit vazbu
StVol.

;

Definice podmínek symetrie stupńů volnosti
Vazbu StVol lze vytvořit některým z následujících postupů:
–

Grafické zadání: spusťte příkaz „Vytvořit vazbu StVol“ a vyberte uzly, kam chcete vložit vazbu;

–

Příkazový řádek: spusťte příkaz „Vytvořit vazbu StVol“ a do příkazového řádku zadejte ID čísla uzlů, kam
chcete vložit vazbu (viz hlášky na příkazovém řádku);

–

Vyberte uzly, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte „Vytvořit vazbu StVol na výběr”.

Vazby se zobrazí v Navigátoru:

Nastavení

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku.
poznámek k prvku.

Možnost zadávání doplňujících

Definice vazeb stupňů volnosti v rotaci a posunu.

ID čísla vázaných uzlů Vazbu lze definovat i pro jiný uzel, zadáním jeho ID do tohoto pole.
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Vazby mezi uzly
Lze taky vkládat vazby mezi jednotlivými uzly po vytvoření sítě. Vložená vazba představuje tuhé spojení mezi
uzlem, definovaným jako hlavní, a dalšími uzly, definovanými jako vedlejší. Vedlejší uzly přebírají chování v
posunu podle hlavního uzlu.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Vložit vazbu StVol;

–

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady: klikněte na

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte Vytvořit objekt > Vložit vazby StVol.

;

Vložit vazby stupňů volnosti uzlů
Tip:

Pro jednodušší identifikaci uzlů lze ve výpočetním modelu zobrazit ID čísla uzlů: klikněte pravým
tlačítkem do pracovní plochy a vyberte Zobrazit čísla > Čísla uzlů.

Vazby mezi uzly lze vkládat několika způsoby:
a.

Spusťte příkaz "Vložit vazbu StVol" a postupujte podle jedné z následujících metod:
Grafické zadání: v pracovní ploše vyberte nejdříve hlavní uzel a pak vyberte vedlejší
uzly.Ukončete klávesou Enter (informace na příkazovém řádku). Vazba mezi hlavním a
vedlejším uzlem se zobrazí v modelu;
Příkazový řádek: vazby mezi uzly můžete vytvářet zápisem ID čísel hlavních a vedlejších
uzlů v příkazovém řádku. Každé zadání potvrďte klávesou Enter:

b.

Vyberte uzly, které chcete nastavit jako vedlejší, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte
"Vložit vazbu StVol na výběr". Všimněte si informaci na příkazovém řádku: uzel, který si přejete definovat
jako hlavní, můžete vybrat v pracovním prostoru, nebo zadat jeho ID číslo do příkazového řádku.
Vazby stupňů volnosti jsou zobrazeny v
Navigátoru:

Nastavení

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku. Možnost zadávání doplňujících poznámek
k prvku.

Zde můžete nastavit stupně volnosti vedlejších uzlů vzhledem ke hlavnímu uzlu.

ID číslo hlavního uzlu a vedlejších uzlů. Vedlejší uzly můžete přidávat a odebírat, nebo můžete
změnit hlavní uzel, zadáním odpovídajících ID čísel uzlů.
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Pružné vazby mezi uzly
Ve fázi výpočtu lze nastavovat pružné vazby mezi uzly. Pružné vazby jsou podobné pružným podporám, s
rozdílem, že pružné podpory představují spojení uzlu a podloží, zatímco pružné vazby jsou spojením mezi dvěma
uzly.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Vytvořit > Vytvořit pružnou vazbu;

–

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady: klikněte na

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte Vytvořit prvek > Vytvořit pružnou
vazbu.

;

Vložit pružné vazby
Tip:

Pro jednodušší identifikaci uzlů lze ve výpočetním modelu zobrazit ID čísla uzlů: klikněte pravým
tlačítkem do pracovní plochy a vyberte Zobrazit čísla > Čísla uzlů.

Spusťte příkaz "Vytvořit pružnou vazbu" a použijte jeden z následujících postupů:
–

Grafické zadání: v pracovní ploše kliknutím označte dva uzly, které chcete provázat. Pružná vazba se
zobrazí v modelu:

–

Příkazový řádek: pružnou vazbu lze vytvořit zadáním ID čísel dvou uzlů do příkazového řádku. Postupujte
podle informací v příkazovém řádku.Každé zadání potvrďte klávesou Enter:

Nastavení

Informace o ID čísle, názvu, ID systému a GTC ID prvku.
poznámek k prvku.

Možnost zadávání doplňujících

Tuhosti, související se stupni volnosti v posunu nebo rotaci podle lokálních os x, y a z.

ID čísla vázaných uzlů Zde můžete zadávat ID čísla uzlů, které chcete provázat.
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Podmínky symetrie
Příkaz "Podmínky symetrie" automaticky generuje vazby StVol v požadované rovině symetrie pro vybrané uzly
(nebo podpory v konstrukčním modelu).
Nastavení
–

Vyberte uzly, které odpovídají jedné rovině symetrie;

–

Spusťte příkaz: Z hlavní nabídky vyberte Generovat > Podmínky symetrie;

–

Vyberte odpovídající rovinu symetrie;

–

Vazby StVol se automaticky vygenerují na výběr. Parametry vazeb lze kontrolovat v okně Vlastnosti.
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Výpočet
Jakmile byl výpočetní model vytvořen a byla vygenerovaná síť konečných prvků, lze spustit výpočet modelu.
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Výpočet > Vypočítat;

•

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady: klikněte na

•

Navigátor: klikněte pravým tlačítkem myši na "Analýzy" a z místní nabídky vyberte "Vypočítat".

;

Pomocí těchto příkazů se otevírá dialog „Sekvence výpočtu“, ve kterém lze nastavit možnosti výpočtu:

“Výpočet MKP“ spustí statický výpočet modelu metodou
konečných prvků.
Můžete vybrat taky automatické provedení posudku
betonových prvků (viz strana 192), ocelových prvků (viz
strana 202) a / nebo dřevěných prvků po ukončení
statického výpočtu MKP.

•

Během výpočtu můžete sledovat seznam ukončených operací, který se vypisuje v příkazovém řádku. Informace o
ukončení výpočtu se zobrazí na příkazovém řádku:

•

Po proběhnutí výpočtu lze v příkazovém řádku zobrazit informaci o výsledcích každého vypočítaného
zatěžovacího stavu nebo kombinace. V Navigátoru: vyberte položku ze systému "Analýzy" a z místní nabídky
vyberte "Výpis". V příkazovém řádku se objeví následující informace:
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Nastavení výpočtu
•

Tvorba sekvence výpočtu
V programu Advance Design lze řídit výpočet modelu pomocí sekvencí výpočtu.
Tato funkce umožňuje vytvoření výpočetních fází obsahujících specifikované výpočty. Výpočet můžete nastavit
tak, že se zastaví po každé fázi, nebo přepočítá již vypočítanou fázi. Pomocí této funkce máte možnost upravit
některé parametry vybraných výpočtů po každé iteraci výpočetního cyklu.
Tento příkaz se spouští pomocí hlavní nabídky Nástroje > Sekvenční výpočet. Objeví se následující dialog:

–

Výpočetní fázi vytvořte kliknutím na ikonu „Přidat“.Všechny vytvořené fáze jsou zobrazeny v levém panelu;

–

Přidání / odebrání zatěžovacích stavů nebo kombinací pro vybranou výpočetní fázi. Střední panel obsahuje
všechny dostupné zatěžovací stavy a kombinace, které ještě nebyly přiřazeny výpočetní fázi):
Pomocí výsuvné nabídky, umístěné vespod okna, lze zobrazit dostupné zatěžovací stavy a kombinace
podle typu;
Vyberte jednu fázi (v levém panelu): vyberte požadované zatěžovací stavy nebo kombinace ze
středního panelu a přesuňte je do pravého panelu (seznam počítaných kombinací během aktuálně
vybrané fáze) Kliknutím na ikony "<<" / ">>" lze přidat / odebrat vybrané položky z jednoho panelu do
druhého;

•

–

Volbou „Povolit sekvenční výpočet“ se aktivují nastavené fáze výpočtu;

–

Pokud je vybraná volba „Zastavit výpočet po každé sekvenci“, výpočet se po každém kroku zastaví, a
budete mít možnost upravit nastavení výpočtu mezi jednotlivými fázemi.

Nastavení počítaných zatěžovacích stavů a kombinací
–

Pro každý zatěžovací stav nebo kombinaci, uvedené v Navigátoru, lze vybrat z místní nabídky "Nepočítat" a
tím bude během výpočtu ignorován;

–

Odznačení té samé možnosti znovu umožníte výpočet ignorovaného stavu.
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Grafická kontrola výsledků
Po dokončení výpočtu se pracovní režim automaticky přepne do fáze kontroly a zpracování výsledků a zobrazí se
panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.
Pokud byl před spuštěním vykreslení výsledků proveden výběr několika prvků, výsledky budou vykresleny pouze pro
vybrané prvky. Pokud nebyl proveden výběr, výsledky se vykreslí pro celou zobrazenou konstrukci.
Můžete si vybrat z různých typů zobrazení výsledků: grafické znázornění, animace, výsledné křivky; generované
zprávy.
Pro znázornění výsledků je potřeba provést následující:
•

Vyberte typ výsledku, který chcete zobrazit (posuny, síly nebo napětí);

•

Vyberte typy prvků, pro které chcete zobrazit výsledky;

•

Vyberte souřadnicový systém, ve kterém jsou vyjádřeny výsledky;

•

Vyberte požadované zatěžovací stavy nebo jejich kombinace;

•

Proveďte všechny požadované nastavení zobrazení výsledků;

•

Spusťte vykreslení výsledků kliknutím na ikonu

na panelu nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.

Konfiguraci výsledků lze provést pomocí příkazu Výpočet > Nastavení výsledků. Většina výsledků je ale, z důvodu
úspory času, dostupná z panelu nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.
Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P. obsahuje následující funkce:

Uložení zobrazených výsledků
Aktualizovat pohled
Výběr typu zobrazovaných výsledků
Výběr směru zobrazených výsledků pro lineární a plošné prvky
Výběr zatěžovacího stavu nebo kombinace
Výběr znázorněného kroku procesu
Znázornění výsledků
Otevírá dialog „Výsledky“
Otevírá dialog „Legenda barev”, ve kterém lze nastavit barevnou stupnici
zobrazovaných výsledků
Otevření dialogu „Filtr“, ve kterém lze nastavit dynamické obrysy pro oblasti
zobrazovaných výsledků
Spuštění animace výsledků
Zobrazení výsledných křivek pro vybrané prvky
Zobrazení / skrytí konstrukčního modelu
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Nastavení výpočtu - zobrazení výsledků
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Výpočet > Nastavení výsledků;

•

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.: klikněte na

•

V pracovní ploše: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte „Nastavení výsledků“;

•

Stiskněte <Alt + Z>.

;

Nastavení
V záložce „K.P.“ dialogu „Výsledky“ můžete provádět následující nastavení:
Výběr typu zobrazovaných výsledků.

Výběr typu prvků, pro které chcete zobrazovat
výsledky výpočtu.
Volba
souřadnicového
zobrazovaných výsledků.

systému

Výběr typu zobrazení výsledků (hodnoty,
barvy, diagramy, atd.).
Nastavení měřítka deformací a diagramů,
zobrazovaných v pracovní ploše.
Kliknutím na "Výběr kombinací" se otevírá
dialog, ve kterém lze vybírat zatěžovací stavy
nebo kombinace pro zpracování výsledků (viz
strana 154).

Volba „Překrývání kombinací“ umožňuje
zobrazit výsledky pro všechny vybrané
zatěžovací stavy nebo kombinace najednou.
Klikněte na tlačítko "Zrušit výběr"
odznačíte všechny typy výsledků pro
všechny prvky.

Vykreslení obálky výsledků zatěžovacích
stavů a kombinací, vybraných v dialogu"Výběr
kombinací"; vykreslit lze obálky relativních
maximálních a minimálních hodnot, nebo
celkovou obálku výsledků (maxima obou
znamének).

151

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Typy výsledků výpočtu konečných prvků
Následující výsledky K.P. jsou dostupné ve fázi kontroly a zpracování: posunutí, síly, napětí, vlastní tvary a torzory
(redukované vnitřní síly)


Posuny
Výsledky posunů lze zobrazit pro uzly, lineární a plošné prvky. Pro každý typ prvku lze vybrat, jestli budou
zobrazené výsledky podle lokálních os, nebo uživatelského souřadnicového systému.
–

Pro uzly a podpory: dostupné výsledky pro posunutí (D) a rotace (R) (pouze v globálním nebo uživatelském
souřadnicovém systému);

–

Pro lineární a plošné prvky: dostupné výsledky pro posuny v lokálních, globálních nebo uživatelských
souřadnicových systémech.

Příklad výsledků posunů pro lineární prvky:



Síly
Síly spočítané metodou konečných prvků jsou dostupné pro podpory, lineární a plošné prvky. Výsledky sil se
vztahují na:
–

F: normálové a smykové síly podél lokálních os;

–

M: kroutící a ohybové momenty kolem lokálních os nebo uživatelského souřadnicového systému.

Pro plošné prvky je možné najednou zobrazit síly a momenty v hlavních osách. Velikost symbolů je tímto
proporční vzhledem k min F a max F.
Min F a max F jsou definovány v hlavním souřadnicovém systému každého prvku.
Příklad diagramu průběhu výsledků vnitřních sil pro lineární prvek.
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Napětí
Pro lineární a plošné prvky lze zobrazit normálové a smykové napětí; dostupné jsou taky minimální a maximální
hodnoty napětí. Napětí v podloží lze kontrolovat zobrazením napětí pro plošné podpory.
Výsledky jsou dostupné pro různé typy napětí:
–

Normálové napětí pro lineární a/nebo plošné prvky;

–

Smykové napětí pro lineární a/nebo plošné prvky;

–

Von Missesovo napětí;

–

Napětí v plošných podporách, včetně napětí zeminy.

Příklad výsledků napětí v lineárních prvcích:



Vlastní tvary
V rámci modální analýzy je možné zobrazovat výsledné vlastní tvary pro lineární a plošné prvky. Vlastní tvary je
možné zobrazit pouze na deformované konstrukci.



Redukované vnitřní síly (Torzory)
Redukované vnitřní síly lze zobrazit jako diagramy následujících výsledků pro „stěnové“ plošné prvky (plošné
prvky rovnoběžné s globální osou Z):
–

N (osová síla);

–

M (moment v rovině prvku);

–

T (smyková síla v rovině prvku).

Hodnoty redukovaných sil pro vybraný zatěžovací stav jsou získány numerickou integrací křivek sil vypočítaných
metodou konečných prvků.
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Volba zatěžovacích stavů a kombinací pro zobrazení výsledků
Spuštění příkazu
•

Dialog „Výsledky“, klikněte na tlačítko „Výběr kombinací“ a zobrazí se okno „Výsledky a kombinace“;

•

Stiskněte <Alt + Q>.

Nastavení

•

Vyberte zatěžovací stavy nebo kombinace, pro které chcete zobrazovat výsledky;

•

Pro některé zatěžovací stavy nebo kombinace: jsou dostupné dodatečné možnosti ve sloupci „Detaily“ (výsuvná
nabídka v každé buňce);

•

Z výsuvné nabídky vyberte typ výpočtu a vyberou se odpovídající zatěžovací stavy nebo kombinace;

•

Zatěžovací stavy lze vybírat zapsáním jejich kódu nebo ID čísla do pole v pravém dolním rohu dialogu;

•

Kliknutím na tlačítko „Všechny“ vyberete všechny zatěžovací stavy a kombinace, nebo kliknutím na tlačítko
„Žádný“ je odznačíte.

•

Nastavení výběru si můžete ukládat pomocí tlačítek v horní části dialogu: klikněte na „Nový“ a zadejte název
nastavení výběru;

•

Uložené pravidla výběru můžete načíst pomocí seznamu ve výsuvné nabídce, nebo kliknutím na odpovídající
tlačítka je přejmenovat nebo odstranit.
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Režimy reprezentace výsledků


Grafické zpracování výsledků na výpočetním modelu
Výsledky lze graficky znázornit pomocí vykreslení deformovaného tvaru, izo-regionů, barev nebo hodnot, pro celý
model nebo pro množinu vybraných prvků.
Příklad grafického znázornění výsledků v Advance Design:

–

V levém horním rohu pracovní plochy můžete najít informace o: aktuálním typu výsledku; zatěžovacím stavu
nebo kombinaci, souřadnice výsledků, použitý souřadnicový systém;

–

Legenda barev výsledků se zobrazí automaticky v pracovní ploše (každá barva odpovídá rozmezí hodnot).
Pro lepší zobrazení výsledků ji můžete libovolně přesouvat v pracovní ploše.
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Nastavení
Konfigurace zobrazení výsledků lze provádět v dialogu „Výsledky“, v záložce „Možnosti“, kde jsou k dispozici tyto
nastavení:

–

Zobrazení
Tato skupina obsahuje možnosti zobrazení prvků společně se zobrazenými výsledky: deformovaný
model, prvky konstrukčního modelu, uzly, síť, čísla sítě a čísla uzlů, atd.:
“Použít barvy asociované s analýzami“: umožňuje zobrazení výsledků podle barev zatěžovacích stavů
nebo kombinací místo barevné stupnice. To znamená, že můžete najednou zobrazit výsledky od
několika zatěžovacích stavů a odlišit je podle jejich barev.

–

Hodnoty
Extrémní hodnoty: možnost zobrazit extrémní hodnoty výsledků. Pokud zároveň vyberete taky
zobrazení všech hodnot výsledků, extrémní hodnoty lze rozeznat podle toho, že jsou zobrazeny v
rámečku;
Hodnoty na diagramech: možnost zobrazení hodnot výsledků na diagramech nebo na deformovaném
tvaru;
Barva textu hodnot: dle výchozích nastavení se text hodnot vykresluje v barvách odpovídajících
výsledků. Pokud si přejete změnit barvu textu hodnot, klikněte na barevný obdélník, umístěný vpravo,
který otevírá dialog konfigurace barev;
Barva pozadí: možnost barevného podbarvení textu hodnot výsledků. Dle výchozích nastavení je
podbarvení vypnuto (transparentní). Pro nastavení podbarvení klikněte na barevný obdélník, umístěný
vpravo, který otevírá dialog konfigurace barev;
Zobrazit uvnitř: nastaví pozici textu hodnot uvnitř diagramu.

–

Posuvník „Velikost písma“ umožňuje nastavení velikosti písma hodnot výsledků.

–

Režimy
Zobrazit izolinie:umožňuje zobrazit izolinie současně s jiným typem zobrazení výsledků;
Vyhladit výsledky na plošných prvcích:možnost graficky vyhladit výsledky znamená, že budou hodnoty
izolinií stanovené s ohledem na průměrné hodnoty v každém uzlu;
Můžete vybrat zobrazení pouze hodnot v těžišti prvků sítě (místo maximálních hodnot v uzlech sítě).

–

Souřadnicový systém
Výsledky lze zobrazit v různých souřadnicových systémech (globální, lokální nebo uživatelsky definovaný).
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Grafické zpracování režimy
a.

Deformovaný tvar

Tento styl reprezentace zobrazuje deformovaný tvar konstrukce v
závislosti od distribuce zatížení. Pokud si přejete zobrazit vybraný
typ výsledků na deformované konstrukci, je potřeba vybrat typ
výsledků v dialogu "Výsledky" - v záložce "Možnosti" aktivovat
možnost "Zobrazit výsledky na deformovaném prvku".

Výsledky posunů lineárních a plošných prvků lze zobrazit v deformovaném tvaru v globálních souřadnicích
pomoci režimu zobrazení „Deformované“. Deformovaný tvar je získán interpolací výsledků v uzlech (posuny
a rotace). Sestává z přibližné, ne z přesné reprezentace tvaru deformované konstrukce.

b.

Diagramy
Výsledky zobrazené ve formě diagramů jsou dostupné pouze pro lineární prvky. Zobrazení diagramů
aktivujete v dialogu „Výsledky“ v záložce „K.P.“, pomocí seznamu výsuvné nabídky „Reprezentace“.

c.

Vektory
Vektory lze zvolit pro zobrazení výsledků v podporách: v dialogu „Výsledky“ v záložce „K.P.“ vyberte
„Vektory“ z výsuvné nabídky „Reprezentace“:
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d.

Hodnoty
Pro všechny prvky modelu lze zobrazit výsledky ve formě hodnot. V dialogu "Výsledky":
Z výsuvné nabídky „Reprezentace“ v záložce „K.P.“ vyberte možnost „Hodnoty“.
Pro zobrazení diagramů lze vybrat „Hodnoty na diagramech“ v záložce „Možnosti“.

e.

Hlavní osy
Zobrazení výsledků v reprezentaci hlavních os je možná pouze pro plošné prvky, volbou „Hlavní osy“ v
dialogu „Výsledky“ v záložce „K.P.“:

f.

Barvy
Nastavení zobrazení výsledků v barevné škále (pro všechny typy prvků modelu, kromě podpor): z výsuvné
nabídky „Reprezentace“ v záložce „K.P.“ vyberte „Barvy“:

Výsledky se zobrazí ve specifických barvách. Barevná stupnice může obsahovat maximálně 16 barev. Tato
stupnice je definovaná v rozmezí mezi maximem, které odpovídá maximální zobrazené hodnotě, a minimem,
které odpovídá minimální zobrazené hodnotě. Jednotlivé barvy jsou rozděleny (pomocí lineární nebo
nelineární funkce) mezi maximální a minimální hodnoty všech zobrazených výsledků. Legenda barevné
stupnice se zobrazí v pravé spodní části pracovní plochy.
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Chcete-li nastavit barvy použité pro zobrazení výsledků, otevřete dialog "Legenda barev" pomocí ikony
panelu nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.:
Zadání počtu barev, použitých pro
zobrazení výsledků (maximální povolená
hodnota: 16).
Možnost zobrazovat pevné oblasti barev
v legendě (eliminuje efekt slábnutí).

z

Výběr lineární nebo nelineární
distribuce barev pro hodnoty
výsledků.

stylu

Otevření dialogu s nastavením
maximálních a minimálních hodnot
zobrazených výsledků.

Zvětšení / zmenšení počtu barev pro
zobrazované výsledky.

Úprava velikosti legendy barev
zobrazené v pracovní ploše.

Výsuvná nabídka
zobrazení barev.

pro

výběr

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení legendy
barev v pracovní ploše.

panelu nástrojů Výpočet - Výsledky K.P., otevře se dialog "Filtr", ve kterém lze
Klikněte na ikonu
nastavovat hranice zobrazovaných izo-regionů:
Můžete filtrovat výsledky, které jsou větší nebo
menší než zadaná hodnota.
Dynamické filtrování hodnot (v reálném čase se
aktualizuje taky grafické znázornění).

159

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

g.

Izolinie
Zobrazení výsledků ve stylu izolinií (pouze pro plošné prvky): v dialogu "Výsledky" - záložka "K.P.", vyberte
"Izolinie" z výsuvné nabídky "Reprezentace".
Izolinie lze zobrazit taky současně s jiným zobrazením výsledků:
Možnost „Zobrazit izolinie“ v dialogu „Výsledky“, záložka „Možnosti“;
Klikněte pravým tlačítkem myši v pracovní ploše a z místní nabídky vyberte "Zobrazit izolinie".

Izoregiony
Zobrazení výsledků ve stylu izoregionů (pouze pro plošné prvky): Výběrem možnosti „Izoregiony“ ze
seznamu výsuvné nabídky „Reprezentace“ v dialogu „Výsledky“, záložka „K.P.“.



Výsledné křivky
Výsledné křivky představují další způsob grafického zobrazení výsledků. Pomocí nich lze zobrazovat různé typy
výsledků (posuny, síly, napětí, ...) ve tvaru křivek. Pomocí tohoto nástroje lze taky kontrolovat hodnoty v
jednotlivých bodech, obálky nebo výslednice.
Zobrazení výsledných křivek:
–

Pro lineární prvky: vyberte jeden nebo více navzujících lineárních prvků a spusťte příkaz „Výsledné křivky“;

–

Pro plošné prvky: nejdřív je potřeba nastavit řez, protínající oblast zájmu. Vyberte řez a spusťte příkaz
„Výsledné křivky“.

Spuštění příkazu
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–

Hlavní nabídka: Výpočet > Výsledné křivky;

–

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.: klikněte na

–

Pracovní plocha: vyberte prvek/prvky, klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte „Výsledné
křivky“.

;
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Nastavení
Po spuštění příkazu pro výsledné křivky se otevře okno s výchozím nastavením zobrazení dvou křivek,
reprezentujících vnitřní síly (Fz a My pro lineární prvek a Mxx a Myy pro řez na plošném prvku):

Obsah aktivního okna, zvýrazněného modrým rámečkem, lze upravit. Okno aktivujte kliknutím do něj.
–

Typ výsledku lze změnit pomocí výsuvných nabídek v horní části dialogu;

–

Kliknutím na ikonu

potvrďte provedení změn a vykreslení nových křivek v aktivním okně;

–

Kliknutím na ikonu

se vyhladí výsledky na plošných prvcích (jsou počítané taky hlavní hodnoty v uzlech).

Další křivky můžete zobrazit kdykoli pomocí okna konfigurace křivek, které otevřete klinutím na ikonu

1.

Z výsuvné nabídky vyberte typy výsledků, které vás zajímají (posuny, síly nebo napětí);

2.

Vyberte prvek pro znázornění výsledků;

3.

Zvolte typ výsledku pro vybraný prvek (můžete zvolit více typů výsledků);

4.

Vyberte typ horizontální osy:

:

a.

"Délka": umožňuje zobrazení průběhu výsledků po délce prvku;

b.

"Výpočet": zobrazí se křivky vlivu na prvek podle jednotlivých zatěžovacích stavů nebo kombinací na
horizontální ose;
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5.

Kliknutím na tlačítko „Výběr kombinací“ otevřete dialog „Výsledky a Kombinace“, ve kterém lze vybírat
zatěžovací stavy nebo kombinace pro zobrazení výsledků;

6.

Vyhlazené výsledky na plošných prvcích zobrazíte výběrem odpovídající možnosti;

7.

Po provedení všech potřebných nastavení potvrďte „OK“; otevře se nové okno, obsahující výsledné křivky
pro vybrané prvky.
Každý vybraný typ výsledků se zobrazí v samostatném okně.

Pro konfiguraci křivky dvakrát na ni klikněte, otevře se nové okno, umožňující prohlížet detailní výsledky a
nastavovat jejich zobrazení:

Příkazy pro křivku lze spouštět buď pomocí ikon v horní části okna, nebo pomocí místní nabídky křivky:
Kliknutím na ikonu
zobrazíte okno "Editace bodů", které obsahuje seznam bodů a jejich výsledky pro
každý uvažovaný zatěžovací stav nebo kombinaci. Tuto tabulku je možné vytisknout nebo otevřít pomocí
Microsoft Excel;
Kliknutím na ikonu
křivky vykreslené:
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Kliknutím na ikonu

zobrazíte legendu křivek;

Kliknutím na ikonu

zobrazíte body na křivce a jejich výsledky;

Kliknutím na ikonu

zobrazíte pouze body s extrémními hodnotami;

Kliknutím na ikonu

zobrazíte souřadnice bodů s nulovými hodnotami;

Kliknutím na ikonu

zobrazíte obálku křivek vybraných zatěžovacích stavů a kombinací;

Křivku můžete přiblížit pomocí následujících příkazů:
Kliknutím na ikonu

přiblížíte pohled na výběr;

Kliknutím na ikonu

přiblížíte pohled pouze na vodorovnou osu;

Kliknutím na ikonu

přiblížíte pohled na vše;

Zobrazení výsledků v zadaných souřadnicích: kliknutím na ikonu
aktivujete posuvník, po kliknutí na graf v
bodě, ve kterém vás zajímají výsledky; zobrazí se následující okno s výsledky v tomto bodě pro každý
vybraný zatěžovací stav nebo kombinaci:

Kliknutím na ikonu

zobrazíte výslednice pro každý vybraný zatěžovací stav nebo kombinaci; například:
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Kliknutím na ikonu
Excel.

zobrazíte výslednice v tabulce, kterou lze vytisknout nebo otevřít pomocí Microsoft

Obrázek grafu můžete uložit kliknutím na ikonu
; obrázek se uloží jako soubor bmp do složky "Curves", ve
složce "document" odpovídající aktuálnímu projektu. Takto uloženou křivku je možné následně vkládat do
generovaných dokumentů.
Kliknutím na ikonu
otevřete dialog s konfigurací křivek. Změny v nastaveních, provedené v každé
záložce tohoto dialogu lze kontrolovat v náhledu v pravém panelu. Pro potvrzení některých změn bez
zavření okna klikněte na tlačítko „Použít“, pro potvrzení změn a uzavření dialogu klikněte na tlačítko „OK“
nebo použijte klávesu Enter.
Graf

Vyberte typ grafu (osy nebo oblast);
Nastavte rozměry grafu pro každou stranu;
Zvolte barvu pozadí grafu: kliknutím na tlačítko „Barva“ otevřete dialog s nastavením barev;
Můžete aktivovat zobrazení legendy a nastavit parametry fontu legendy (kliknutím na tlačítko „Font“
otevřete dialog s nastavením);
Nastavení grafiky můžete uložit jako styl, co vám umožní použít více grafických stylů. V případě potřeby
pak styl načtěte a použijte uložené nastavení. Pro editaci stylů grafu použijte tlačítka z oblasti „Styl“.
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Popis

Grafu můžete zadat nadpis a nastavit jeho orientaci a parametry popisu.

Osy

Nastavení os X a Y: můžete vybrat, jestli se zobrazí nebo ne a nastavit jejich styl čar, tloušťku a barvu;
Každé ose můžete zadat název a nastavit parametry fontu (klikněte na „Font“);
Můžete zvolit, jestli se budou zobrazovat jednotky os a extrémní hodnoty (kliknutím na „Font“ můžete
nastavit parametry písma).
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Měřítka

Můžete nastavit styl měřítka pro každou osu (z výsuvné nabídky „Osy“ vyberte požadovanou osu):
logaritmické zobrazení, typ čáry, barva a parametry fontu hodnot měřítka;
Můžete aktivovat zobrazení značek měřítka a nastavit počet dělení.

Rastry

Můžete vybrat zobrazení rastru pro souřadnice X a Y;
Nastavte typ čáry, tloušťku a barvu rastru;
Můžete nastavit styl pro nulovou osu;
Můžete nastavit dělení rastru mezi dvěma referenčními osami rastru.
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Křivky

Zde můžete vybrat zobrazení extrémních hodnot, nulových hodnot a symbolů bodů a nastavit parametry
jejich popisu (klikněte na „Font“) a velikost symbolu (posouvejte kurzor mezi maximální a minimální
velikostí).

Pokud si přejete křivku vytisknout, klinutím na ikonu

otevřete následující okno s nastavením tisku:

Můžete nastavit měřítko tisku (vyberte možnost „Použít předdefinovaná měřítka“).
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Diagramy napětí pro lineární prvky
Tato funkce umožňuje analýzu distribuce napětí pro vybraný průřez. K tomu je potřeba vybrat lineární prvek a
spustit příkaz, kterým se otevírá okno diagramů napětí.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Výpočet > Napětí v průřezu;

–

Pracovní plocha: vyberte prvek, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte „Napětí v
průřezu“.

Zobrazení napětí v průřezu
Po spuštění příkazu „Napětí v průřezu“ se zobrazí okno s diagramem, umožňující detailní kontrolu výsledků
napětí pro průřez lineárního prvku:

Vyberte požadovaný výsledek napětí (na ose x, y a z)
Kliknutím na ikonu „Nastavení výsledků“ zobrazíte dialog „Výsledky a kombinace“, ve kterém lze vybírat
zatěžovací stavy a kombinace pro zpracování výsledků;
Z výsuvné nabídky „Zat. stavy a kombinace“: vyberte zatěžovací stav nebo kombinaci pro zobrazení
výsledků;
Dále je potřeba nastavit vzdálenost po délce prvku, ve které chcete kontrolovat distribuci napětí v
průřezu. To lze buď posouváním kurzoru ve spodní části okna, nebo zadáním hodnoty vzdálenosti v
odpovídajícím poli. V obou případech se zobrazované výsledky napětí aktualizují v reálném čase;
Diagram napětí lze uložit jako soubor obrázku kliknutím na ikonu
"document" aktuálního projektu Advance Design.
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Metody zpracování výsledků


Uložené výsledky
Během ukládání grafických náhledů výsledků se neukládá pouze obrázek s aktuálním zobrazením, ale taky
kompletní nastavení zobrazení výsledků, co pomáhá při aktualizaci uložených výsledků po proběhnutí nových
výpočtů.
Grafické náhledy výsledků můžete ukládat a aktualizovat kdykoli během práce v analytickém modelu; tyto
obrázky se ukládají na disk jako soubory JPG.
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Editace > Uložit pohled;

–

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.: klikněte na

–

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte „Uložit pohled“.

;

Nastavení
–

V Navigátoru v režimu Výpočet se nachází systém „Uložené výsledky“ se seznamem uložených grafických
výsledků;

–

V tomto systému můžete vytvářet další vnořené systémy pro vlastní organizaci uložených výsledků.

Systém „Uložené výsledky“ a jeho vnořené systémy mají vlastní místní nabídku s následujícími možnostmi:
Aktualizovat všechny uložené výsledky vybraného systému.
Vytvořit vnořené systémy pro uložené grafické výsledky.
Export stromové struktury vnořených systémů jako soubor .xml. Dříve uloženou
strukturu systémů grafických výsledků můžete načíst a aktualizovat v aktuálním
projektu.

Aktivujte tento příkaz nebo dvakrát klikněte na uložený pohled pro jeho
aktualizaci a zobrazení.
Znemožnění zobrazení a aktualizace uloženého grafického výsledku.
Odemknutí uzamčeného grafického výsledku pro zobrazení a aktualizaci.
Odstranění a přejmenování uloženého grafického výsledku.

Uložené grafické výsledky mají výchozí název, který obsahuje: ID číslo pohledu; název typu výsledku (posuny,
síly nebo napětí); vybranou složku výsledku a ID číslo zatěžovacího stavu nebo kombinace.
Stav uložených výsledku lze kontrolovat v navigátoru: zelená značka znamená, že uložený grafický výsledek je
aktuální a červená značka znamená, že si pohled na výsledek vyžaduje aktualizaci:

Všechny odpovídající grafické soubory se nacházejí ve složce dokument aktuálního projektu.
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Animace
Pro kontrolu výsledků je možné použít animaci. Příkaz pro animaci je možné spustit pouze poté, co byl
požadovaný výsledek alespoň jednou vykreslen. Soubor AVI můžete vytvářet z animace modelu s výsledky a
nastavit parametry animace pomocí dostupných možností.
Spuštění příkazu
–

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.: klikněte na

–

Panel nástrojů Animace: klikněte na

–

Animaci zastavíte, stisknutím klávesy <Esc>.

;

;

Nastavení
Panel nástrojů Animace: klikněte na ikonu
výsledky)“ nastavte animaci výsledků:

. V dialogu „Možnosti animace“: v záložce „Deformované (pro
“Rychlost anim. – sin(t) interpolace“: nastavení
rychlosti animace podle interpolace sinusoidy.
“Výsledky – dyn. barevné spektrum“: zobrazení
výsledků v dynamickém barevném spektru během
animace.
“Cyklická animace“: animace výsledků na konstrukci
z počátečného stavu po dosažení maxima a zpátky.
“Alternace mezi +/- hodnotami“: animace výsledků
konstrukce
mezi
pozitivními
a
negativními
hodnotami.

Vytvoření snímku animace výsledků do video-souboru (.avi): klikněte na ikonu
Další podrobnosti ohledně nastavení animace naleznete na straně 134 a 135.
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Statické zprávy
Přímo z prostředí programu Advance Design lze generovat kompletní statické zprávy, obsahující data a výsledky
v různých reprezentacích (tabulky, texty, obrázky, grafické výsledky, atd.). Zprávy lze generovat v různých
formátech (DOC, RTF, TXT, PDF) a lze je upravovat pomocí odpovídajících aplikací.
Všechny dokumenty se nacházejí ve složce „document“ aktuálního projektu. Dokumenty lze otevírat taky přímo v
režimu navigátoru Dokument (viz strana 182).
Spuštění příkazu
–

Hlavní nabídka: Dokumenty > Nová zpráva;

–

Navigátor: přepněte do režimu Dokument, klikněte pravým tlačítkem myši v navigátoru a z místní nabídky
vyberte „Nová zpráva“.

Nastavení
Pomocí příkazu „Nová zpráva“ se spouští dialog generátoru dokumentů, ve kterém lze nastavovat obsah a styl
požadované zprávy:

–

Generátor dokumentů obsahuje dva panely: pravý panel obsahuje data, které lze přidat do zprávy (dostupné
z jednotlivých záložek v horní části okna) a v levém panelu lze prohlížet obsah aktuální zprávy.

–

Kliknutím na tlačítko

se přidají vybrané položky z pravého panelu (nebo pomocí dvojitého kliknutí na

požadované položky), a kliknutím na tlačítko
zobrazovat v generovaném dokumentu.

odeberete z levého panelu položky, které si nepřejete
.

–

Vyčištění veškerého obsahu v levém panelu: klikněte na ikonu

–

vybrané položky můžete v levém panelu přesouvat (a takto upravovat stromovou strukturu obsahu) pomocí
).
tlačítek v horní části dialogu (

–

Obsah záhlaví vybrané tabulky lze kontrolovat v panelu, který se nachází ve spodní části okna.

–

Obsah zprávy lze ukládat jako šablonu klinutím na tlačítko „Uložit“ ve spodní části okna.

–

Existující šablonu zprávy lze nahrát pomocí tlačítka „Načíst“: zobrazí se dialog „Otevřít“, ve kterém můžete
zadat cestu k šabloně zprávy, uložené na disku.

–

Kliknutím na „Vlastnosti“ otevřete okno možností nastavení (dostupné dle typu položky) pro vybranou
položku zprávy.

–

Kliknutím na tlačítko "Editace tabulek" můžete vytvářet nové uživatelské tabulky (viz strana 180).

–

Kliknutím na tlačítko "Vytvořit" spustíte generování dokumentu (viz strana 181).
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–

Výsledky zprávy lze nastavit tak, aby se zobrazovaly podle vybraných zatěžovacích stavů nebo kombinací:
kliknutím na tlačítko „Výběr kombinací“ se zobrazí dialog, ve kterém lze vybírat požadované zatěžovací stavy
nebo kombinace:

Pro každý typ výsledků lze vybrat požadovanou skupinu v odpovídajících záložkách („Posuny“, „Síly“ nebo
„Napětí“).
Zatěžovací stavy nebo kombinace lze vybrat několika způsoby:
Označením v tabulce;
Zadáním kódu stavu nebo kombinace v poli „Kódy a identifikátory“;
Výběrem kategorie stavů nebo kombinací z výsuvné nabídky „Typ“.Vyberou se všechny zatěžovací
stavy nebo kombinace odpovídající specifikovanému typu ("Kombinace", "Obálky", "Vzpěr", "Modální",
"Seizmické", "Statické", nebo "Všechny typy");
Kliknutím na „Vše“ vyberete všechny stavy a kombinace ze seznamu, nebo „Žádný“ odznačíte všechny.
Každá položka přidaná do levého panelu „Generátoru dokumentů“ disponuje místní nabídkou:
Umožňuje přístup k dostupným nastavením položky.
Volba, aby se vybraná položka negenerovala ve zprávě. To samé lze zajistit dvojitým
kliknutím na požadovanou položku.
Obsahuje vnořenou nabídku pro uložení nebo načtení šablony zprávy.
Obsahuje vnořenou nabídku pro přesouvání položek seznamu.
Přejmenování položky zprávy.
Spuštění generování zprávy.
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A. Dostupná data pro statické zprávy
Každá záložka v horní části pravého panelu dialogu „Generátor dokumentů“ obsahuje různá data se
specifickým obsahem:
Dokumenty
Obsahuje prvky struktury dokumentu, které můžete přidávat do zprávy: titulní stránka, obsah, kapitoly, text,
obrázky, konce odstavců a stránek:

V levém panelu ve vlastnostech položky „Dokument“ lze provést následující nastavení:
Každá zpráva má výchozí název; v tomto poli můžete dokument
přejmenovat.
Nastavení okrajů dokumentu (zadání v odpovídajících polích) a výběr
velikosti stránky ze seznamu.

Vyberte šablonu dokumentu zadáním cesty k jejímu umístění na disku, nebo
klikněte na ikonu

a procházejte složky.

Výběr aplikace, ve které se bude dokument otevírat.
Vyberte formát dokumentu (RTF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PDF).
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Zpráva může mít titulní stránku. Titulní stránku lze editovat pomocí okna jejího nastavení (otevírá se
pomocí příkazu jeho místní nabídky nebo kliknutím na tlačítko „Vlastnosti“):

Zadejte popis dokumentu a ID číslo, které se zobrazí na titulní stránce zprávy;
Na titulní stránku je možné vložit obrázek: zadejte cestu k umístění obrázku na disku, nebo klikněte
na ikonu
a procházejte složky;
Řádky s revizí je možné vložit do rozpisky titulní stránky: v poli "Index" klikněte na ikonu
přidejte řádky (značené 0, A, B, C, atd.), nebo kliknutím na ikonu
řádky revizí odstraňte;

a

Doplňte odpovídající data do polí „Modifikace“, Autor“ a „Ověřil“; tyto pole souvisí s aktuální revizí.
Pro vyplnění řádku s revizí vyberte ID ze seznamu indexů před zadáním požadovaných informací
do jednotlivých polí;
Pomocí odpovídající možnosti zapněte nebo vypněte zobrazení času a data na titulní stránce.
Do dokumentu lze přidat obsah a libovolný počet kapitol. Otevřete okno vlastností kapitoly:

V poli „Název kapitoly“ můžete zadat název pro každou kapitolu.
Před vybranou kapitolu můžete vložit konec stránky.
Do zprávy můžete přidat text. Pro editaci textu otevřete okno jeho vlastností:
Můžete zadat krátký popis textu, který chcete vložit do dokumentu.

Můžete vybrat zdroj textu: zvolte možnost „Soubor“ a v tomto
případě specifikujte umístění souboru na disku; nebo zvolte
možnost „Vlastní text“ a zadejte text do pole „Vlastní text“.
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Do zprávy lze vkládat vlastní obrázky. V dialogu vlastností obrázku lze nastavit jeho vlastnosti:

Název vkládaného obrázku.
Cesta k souboru obrázku.
Horizontální a vertikální měřítko obrázku.

Nastavení velikosti obrázku (délka a šířka) a jeho orientace.

Tuto možnost vyberte, pokud chcete orientovat obrázek na výšku.

Mezi položky zprávy můžete vkládat konce oddílů a stránek; pro úpravu pozic konců použijte tlačítka
pro posouvání položek z horní části dialogu „Generátor dokumentů“ nebo příkazy místní nabídky.
Tabulka
Tato záložka obsahuje dostupné tabulky pro aktuální projekt, které lze vkládat do zprávy. Tabulky jsou
seřazeny podle typu dat (tabulky geometrických údajů, tabulky údajů o zatížení, tabulky výsledků, ...). Každá
kategorie tabulek obsahuje vnořené skupiny, které lze zobrazit rozvinutím jejich stromové struktury (kliknutím
na „+“):

Poznámka: Tabulky zobrazené v generátoru dokumentů vašeho projektu odpovídají dostupným datům a
výsledkům aktuálního modelu.Proto nejsou zobrazené všechny kategorie tabulek ale pouze ty, které
odpovídají datům a výsledkům aktuálního projektu.
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Pro některé tabulky je k dispozici dialog s dalšími nastaveními, který se otevírá pomocí příkazu „Vlastnosti“
(z místní nabídky nebo pomocí tlačítka ve spodní části dialogu):
Pro tabulky obsahující údaje o prvcích konstrukce (popis a výsledky) je k dispozici následující dialog
vlastností:
Název tabulky.
Možnost zvýraznit řádky tabulky podbarvením.

Zobrazení tabulky ve dvou sloupcích na stránce.
Zobrazení konvencí použitých v tabulce.
Pouze pro tabulky výsledků:

–
–

Volba části prvku pro zobrazení výsledků.

–

Možnost zobrazit data pouze pro vybrané zatěžovací
stavy nebo kombinace (jako výchozí jsou vybrány
všechny). Pro rychlejší výběr stavů nebo kombinací
lze použít pole pro filtrování, umístěné ve spodní
části dialogu (výsuvná nabídka „Typ kombinace“ a
pole „Kód“).

–

Možnost zobrazit data pouze pro prvky, které náleží k
systémům vybraným ze seznamu.

Volba souřadnicového systému, ve kterém jsou
vyjádřeny výsledky (globální, uživatelsky nebo
lokální).

Tlačítko “Rozšířené možnosti“ zobrazí / skryje dodatečné
možnosti, které dialog nabízí.

Pro tabulky výsledků konstrukce namáhané seizmicitou (pro modální výpočet a seizmické výsledky
podle režimu) je dostupný následující dialog:

Volba zatěžovacího stavu pro zobrazené výsledky.
Volba souřadnicového
vyjádřeny výsledky.

systému,

Zobrazení znaménkových konvencí.
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Uložené výsledky*

Všechny uložené grafické náhledy výsledků jsou dostupné v záložce „Uložené výsledky“.

Křivky*

V této záložce jsou obsaženy všechny uložené výsledné křivky.
V dialogu "Generátor dokumentů" jsou dostupné pouze křivky, které byly uložené v rámci okna diagramu
křivek (viz strana 162 pro bližší informace o ukládání diagramů křivek).

Pohledy*

Uložené pohledy na konstrukční nebo výpočetní model lze vkládat do zpráv ze záložky „Uložené pohledy“.

*

Záložky "Uložené výsledky", "Křivky" a "Uložené pohledy" obsahují soubory, které můžete do vašeho dokumentu vkládat jako obrázky.
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B.

Šablony generovaných dokumentů
V rámci generátoru dokumentů programu Advance Design je dostupných několik předdefinovaných šablon.
Šablonu dokumentu lze načíst v dialogu "Generátor Dokumentů", co umožňuje snazší generování
nejčastějších typů zpráv.
Spuštění příkazu
Z hlavní nabídky Dokumenty vyberte jednu z dostupných šablon dokumentů: “Předpoklady výpočtu“,
„Obecná zpráva“, „Výkaz materiálu“, „Distribuce zatížení“ nebo „Souhrn obálek“.
Načtení šablon dokumentů z dialogu „Generátor dokumentů“:
Klikněte na tlačítko „Načíst“:
Výběrem příkazu „Šablony sestavy“ z místní nabídky levého panelu.
Pro každou předdefinovanou šablonu obsahuje generátor dokumentů v levém panelu specifický obsah:
Předpoklady výpočtu
Obsahuje stručný popis geometrie modelu a zatížení:

Obecná zpráva
Tento typ šablony obsahuje nejběžnější typy výsledků, dostupné po výpočtu modelu, včetně účinků v
podporách, síly a minimum a maximum napětí pro lineární prvky.
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Výkaz materiálu
Obsahuje tabulky součtů prvků modelu konstrukce:

Distribuce zatížení
Tato šablona obsahuje hodnoty účinků zatížení v podporách:

Souhrn obálek
Obsahuje tabulky s daty výsledků v obálkách (zobrazené podle typu výsledku a podle typu prvku):
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C.

Vytváření tabulek
Advance Design umožňuje tvorbu uživatelských tabulek pomocí dialogu „Generátoru dokumentů“, buď z
prázdné šablony tabulky, nebo úpravou existujících tabulek:
Z prázdné šablony: klikněte na tlačítko „Editace tabulek“ a otevřete dialog uživatelských nastavení
tabulek;
Vyberte jednu existující tabulku v pravém panelu a klikněte na tlačítko „Editace tabulek“. Obsah vybrané
tabulky lze dále upravovat a dále nastavovat.

Vytvořené uživatelské tabulky se
ukládají v kategorii „Uživatelská
tabulka“.

Pomocí těchto tlačítek
vytvoříte / odstraníte.

tabulky

Kliknutím na tlačítko „Editace tabulek se otevírá nový dialog, umožňující detailní definici nové tabulky.
Nejprve je potřeba zadat v horním poli název tabulky a pak vybrat typ prvku, který bude odpovídat obsahu
uživatelské tabulky.
Dostupné možnosti definice tabulky jsou v dialogu „Editor tabulek“ organizované ve dvou záložkách:
"Popis tabulky", která umožňuje výběr typu dat pro novou tabulku. Levý panel obsahuje všechny
dostupné možnosti pro vybraný typ prvku. Pravý panel odpovídá aktuálnímu obsahu tabulky. Každá
položka v panelu odpovídá sloupci uživatelské tabulky. Pomocí tlačítek mezi oběma panely lze
přesouvat vybrané položky tabulky. Pomocí tlačítek se šipkami, umístěnými na pravé straně, lze upravit
organizaci tabulky. Obsah záhlaví lze kontrolovat v poli ve spodní části záložky.
Záložka „Možnosti“ obsahuje možnosti definování seskupování, třídění a filtrování obsahu uživatelské
tabulky.

Po ukončení definice uživatelské tabulky jí lze přidat k obsahu aktuální zprávy v dialogu „Generátor
dokumentů“.
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D.

Generování a prohlížení zprávy
Po výběru a nastavení požadovaného obsahu zprávy (nebo po načtení šablony) spusťte v dialogu
„Generátoru dokumentů“ příkaz „Vytvořit“.
Kliknutím na tlačítko „Vytvořit“;
Výběrem příkazu „Vytvořit“ z místní nabídky levého panelu.
V průběhu vytváření dokumentu se v levém panelu vypisují detaily o probíhajícím procesu. Detaily o
vytváření lze kdykoli prohlížet kliknutím na tlačítko „Detaily“.

Jakmile byl dokument vygenerován, spustí se aplikace prohlížeče a zpráva se v něm automaticky otevře.
Můžete prohlížet, upravovat, tisknout, atd. vaši zprávu pomocí vybrané aplikace pro prohlížení dokumentů.
Všechny zprávy se ukládají do složky „document“ aktuálního projektu. To je možné pro přístup k
požadované sestavy prostřednictvím Pilot, v režimu "Dokumentu" (viz strana 182).
Příklad zprávy:
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Režim Dokument
Režim Dokument aktivujte pomocí tlačítka

v záhlaví Navigátoru.

V režimu Dokument má uživatel přístup ke všem dokumentům, vytvořeným během modelování nebo kontroly
výsledků: uložené pohledy, uložené výsledky, zprávy, atd.
Soubory, uvedené v Navigátoru, v režimu Dokument, jsou uložené ve složce "document" odpovídající aktuálnímu
projektu.

Každá položka v seznamu Dokument představuje odkaz na odpovídající soubor. Pomocí příkazů místní nabídky
každého souboru jej lze otevřít, upravit (v případě zpráv) nebo odstranit.
Lze prohlížet detailní informace o každém dokumentu: název, velikost, datum poslední úpravy.
Režim Dokument disponuje vlastní místní nabídkou, obsahující příkazy správy a zobrazení souborů:
•

Pomocí seznamu příkazů „Zobrazit“ lze nastavit styl zobrazení souborů v Navigátoru;

•

Pomocí seznamu příkazů „Uspořádat ikony“ lze setřídit soubory v Navigátoru podle různých kritérií;

•

Příkazem „Aktualizovat“ obnovíte seznam souborů zobrazený v Navigátoru;

•

Příkaz "Nová zpráva" otevírá dialog "Generátor dokumentů" (viz strana 171).
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Kapitola 5
Posuzování v Advance Design
Advance Design obsahuje specializované moduly, které umožňují
posuzování železobetonových a ocelových konstrukcí. Nastavení
předpokladů, výpočet a zpracování výsledků se provádějí ve stejném
prostředí, jako ostatní statické výpočty.
Pro posouzení je potřeba:
•

Nastavit obecné a lokální předpoklady

•

Definovat kombinace pro jednotlivé posudky, odpovídající
posuzovanému materiálu (beton /ocel)

•

Spustit výpočet konečných prvků a požadované posouzení.

V této kapitole:
■
■
■

Posuzování železobetonových prvků
Posuzování ocelových prvků
Nastavení návrhových šablon
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Posuzování železobetonových prvků
Advance Design disponuje specializovanými funkcemi pro návrh, které umožňují analyzovat a optimalizovat
železobetonové prvky.
Advance Design je koncipován jako kompletní software, který v rámci jednoho rozhraní integruje všechny funkce pro
potřeby statiky (modelování, výpočet konečných prvků, posouzení železobetonových prvků, atd.). Nástroje pro
posouzení železobetonových prvků jsou obsaženy ve vlastním výpočetním modulu programu (definice předpokladů,
výpočet železobetonových prvků, atd.).
Výpočet železobetonových prvků zahrnuje:
•

Návrh výztuže pro lineární prvky (nosníky, krátké konzoly, nosníky proměnného průřezu) a plošné prvky
(membrány, plochy, desky, rovinné napjatosti);

•

Výpočet vzpěrných délek pro sloupy;

•

Posouzení sloupů pomocí interakčních diagramů.

Pro proběhnutí výpočtu železobetonových prvků je potřeba, aby byly splněny následující podmínky:
•

Byly definovány normové kombinace pro výpočet;

•

Byly definovány globální / lokální předpoklady výpočtu;

•

Proběhl statický výpočet metodou konečných prvků.

Nastavení kombinací pro posuzování železobetonových prvků
Výpočet železobetonových prvků probíhá podle podmínek mezného stavu použitelnosti (SLS) a mezného stavu
únosnosti (ULS). Kombinace zatěžovacích stavů, uvažované pro výpočet železobetonových prvků, se definují pomocí
dialogu "Kombinace" (viz strana 129 pro bližší informace).
Okno kombinací obsahuje 4 záložky (Kombinace, Beton, Ocel a Dřevo) odpovídající statickým kombinacím a
kombinacím pro posuzování betonových, ocelových nebo dřevěných prvků. Tak budou kombinace, které byly
definovány (manuální úpravou nebo načtením souboru kombinací) v záložce "Kombinace", automaticky rozeznány a
načteny do tabulky v záložce "Beton". Následně můžete pro každou kombinaci nastavit typ mezného stavu a časovou
periodu působení zatížení.
Pro každou kombinaci výpočtu železobetonu můžete nastavit
parametry.

Kliknutím na tlačítko "Upravit seznam" otevřete dialog, který
umožňuje přidat / odebrat kombinace pro výpočet.
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Zobrazené kombinace můžete filtrovat podle dostupných kritérií.
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Předpoklady posuzování železobetonových prvků
Před samotným spuštěním výpočtu je nutné přesně definovat všechny předpoklady.
Tyto předpoklady výpočtu jsou definovány ve dvou úrovních: globální předpoklady v dialogu předpokladů výpočtu
železobetonových prvků a lokální předpoklady v okně Vlastnosti uvažovaných prvků.
Globální předpoklady sestávají z výpočetních metod návrhu výztuže, posouzení sloupů, výpočtu vzpěru, atd.
Lokální předpoklady představují např. umístění výztuže v prvku, kritéria trhlin, třída betonu, atd.
Koncept "návrhových šablon" umožňuje snazší přiřazení návrhových vlastností prvkům složitějších konstrukcí. Tak lze
nastavit určitou konfiguraci návrhových vlastností a přiřadit ji vybraným prvkům jedním kliknutím. Tvorba a použití
návrhových šablon je popsáno dále v tomto dokumentu (viz strana 209).


Globální předpoklady
Spuštění příkazu
Hlavní nabídka: Předpoklady > Železobetonové Konstrukce > Předpoklady výpočtu;
Tento příkaz otevírá dialog "Předpoklady výpočtu", ve kterém můžete definovat předpoklady výpočtu
železobetonových prvků (výztuž, vzpěr, sekvence výpočtu, standard, posouzení sloupů).
–

Standard

Volba metody výpočtu požadovaných ploch výztuže plošných prvků.
Specifikace typu sil, uvažovaných pro výpočet železobetonových prvků a
souřadnicového systému pro reprezentaci výsledků.

Výběr metody výpočtu ohybu (pro stanovení tlačené výztuže).

Výběr typu pracovního diagramu výztuže.

Nastavení parametrů dotvarování a smršťování.

Výběr požární odolnosti a konstrukční třídy.

Možnost výpočtu napětí podle odborných doporučení.
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–

Výpočet nosníku

Nastavte parametry prutů a počty prutů ve vrstvách.

Zadejte počet prutů.

Zadejte maximální průměry.

Zadejte počet vrstev.

Vyberte tuto možnost pro změnu počtu vrstev.
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–

Výpočet sloupu

Aktivace výpočtu sloupu.
Pokud aktivováno, metoda výpočtu sloupu bude programem vybrána
automaticky.
Manuální výběr metody výpočtu sloupu.

Parametry výpočtu pro iterační metodu a pro posouzení šikmého
ohybu:

–
–

Krok přírůstku pro iterační výpočet výztuže.

–

parametry dx a dy odpovídají velikosti segmentu sítě
podél os x a y průřezu pro výpočet v rámci interakčních
diagramů.

Možnost zvětšit množství navrhované výztuže. Například,
přírůstek v průřezu stanoveném pro jednoduchý tlak s
ohledem na uvažované doplňující odsazení momentu.

Aktivuje výpočet vzpěru.
Vyberte metodu Ka Kb.
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–

Výztužné pruty

V této záložce lze definovat dostupné výztužné pruty.

–

Příhradové nosníky

Zobrazte knihovnu dostupných výztužných sítí.
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–

Posouzení protlačení

Nastavení typu konstrukce pro stanovení výpočtu vzpěrných délek podle
součinitelů Ka a Kb. Můžete určit, jestli má konstrukce uzly vázané nebo
volné v rovině xy a xz.
Pokud je tato možnost vypnuta, stabilita konstrukce není stanovena
celkově a vzpěrné délky se vypočítají podle lokálních parametrů každého
prvku.

–

Sekvence výpočtu
V této záložce můžete vybrat řetězec akcí, prováděných během výpočtu
železobetonových prvků:

–

"Ověření":
tento
příkaz
železobetonových prvků;

–

"Výpočet": tento příkaz provede výpočet železobetonových
prvků;

–

"Kontrola výpočtu sloupů pomocí interakčních diagramů": po
provedení výpočtu sloupů provede tento příkaz posouzení
svislé podélné výztuže, ověřením, jestli leží komponent
zatížení uvnitř interakčního diagramu. Pokud ne, vygeneruje
se seznam chyb pro prvky typu sloup s komponenty zatížení
mimo interakční oblast.

–

"Podrobná definice výztuže pro sloupy a nosníky": tento
příkaz provede během výpočtu železobetonových prvků
podrobný výpočet výztuže pro nosníky a sloupy.

–
–

"Návrh na kapacitu": provede výpočet návrhu na kapacitu

kontroluje

chyby

výpočtu

"Posouzení protlačení": provede posouzení protlačení desek
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Lokální předpoklady
Návrhové vlastnosti železobetonových plošných prvků

Pokud má být pro prvek proveden specifický výpočet, je potřeba aby byla aktivována možnost
"Výpočet".

Prvku lze přiřadit návrhovou šablonu s definicí návrhových vlastností prvku (viz strana 209). Výběr
lze provést z výsuvné nabídky seznamu dostupných šablon.
Definice vzdáleností těžiště výztužných prutů od povrchů desky (dolní a horní) podél lokálních os x
a y.

Předpoklady posouzení trhlin

Definice orientace výztuže ve směrech lokálních os x a y plošného prvku: v odpovídajících polích
zadejte požadované úhly výztuže pro každý směr.

Návrhové vlastnosti železobetonových lineárních prvků
Pokud má být pro prvek proveden specifický výpočet, je potřeba aby byla aktivována možnost
"Výpočet".

Prvku lze přiřadit návrhovou šablonu s definicí návrhových vlastností prvku (viz strana 209). Výběr
lze provést z výsuvné nabídky seznamu dostupných šablon.

Definice vzdáleností od těžiště výztužných prutů od povrchů prutu (dolní a horní) podél lokálních os
x a y.

Předpoklady posouzení trhlin

Zapnout / vypnout výpočet nosníku namáhaného jednoduchým ohybem (vhodné, pokud je nosník
namáhán kombinovaným ohybem a nebude se uvažovat s normálovou složkou zatížení).
Možnosti výpočtu sloupů:

–
–
–

Zapnout / vypnout výpočet vybraného sloupu;
Nastavení vzpěrných délek: klikněte do pole "Vzpěrné délky", pak klikněte na ikonu
a
otevřete dialog s konfigurací vzpěru (viz strana 191). Vzpěrnou délku podél lokálních os y a
z můžete taky zadat do odpovídajících polí;
Nastavení podélné výztuže sloupu: klikněte do pole "Výztuž", poté klikněte na ikonu
otevřete dialog, ve kterém můžete nastavovat parametry výztuže (viz strana 191).

Možnosti posouzení požární odolnosti:

–
–
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Nastavte dobu působení požáru.
Vyberte počet povrchů vystavených působení požáru (3 nebo 4 povrchy).
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–

Nastavení vzpěrných délek
V tomto dialogu je možné nastavit předpoklady výpočtu vzpěrných délek vybraných lineárních prvků.
Nastavení,
vzpěrem.

Ze seznamu výsuvné nabídky vyberte
režim výpočtu vzpěrných délek pro
roviny prvku xy a xz (automatický
výpočet, zadané hodnoty nebo poměr).
V režimu automatického výpočtu je
vzpěrná délka počítána po určení
metody výpočtu v dialogu předpokladů
výpočtu betonových prvků (viz strana
189). V režimu zadaných hodnot je
potřeba zadat koeficient pro výpočet v
poli vpravo.

jestli

je

prvek

namáhán

Po výpočtu betonových prvků (viz strana
192), se zobrazí vypočítané vzpěrné délky
prvku v těchto polích.

Pro obě roviny prvku lze nastavit, zdali
má uzly volné nebo vázané.

–

Definice podélné výztuže
Během výpočtu železobetonových prvků program automaticky stanoví požadovanou výztuž pro každý sloup.
Tato výztuž je vykreslena v dialogu "Nastavení podélné výztuže" (viz níže).
V tom samém dialogu lze v rámci interakčních diagramů posoudit libovolnou zadanou výztuž.
Tento příkaz můžete spustit kliknutím na ikonu
prvku.

, umístěnou v poli "Výztuž" v okně Vlastnosti lineárního
Vyberte možnost "Zadané hodnoty", pokud si přejete, aby
program použil zadané parametry výztuže beze změny.
Z výsuvné nabídky vyberte průměry hlavních a vedlejších
výztužných prutů.
Zadejte počty hlavních a vedlejších výztužných prutů podél
stran "a" a "b" (viz obrázek vlevo).
Návrat k hodnotám vypočítaným programem.
Spuštění modulu průřezů (pouze pro uživatele průřezů).
Interakční diagramy stanovené výpočtem železobetonových
prvků (viz strana 195).

Poznámka: Po definici předpokladů výpočtu sloupů je potřeba aktivovat posouzení sloupu v globálních
předpokladech výpočtu železobetonových prvků. Klikněte v hlavní nabídce: Předpoklady >
Železobetonové Konstrukce > Předpoklady výpočtu a v záložce "Sekvence výpočtu" vyberte
možnost "Kontrola výztuže sloupů pomocí interakčních diagramů" (viz strana 189 pro bližší
informace).
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Výpočet železobetonových prvků
Výpočet a posouzení železobetonových lineárních a plošných prvků probíhá podle mezních stavů použitelnosti (SLS)
a mezních stavů únosnosti (SLS).
Výpočet se provádí podle normových kombinací definovaných uživatelem, po proběhnutí výpočtu konečných prvků.
Spuštění příkazu
Hlavní nabídka: Výpočet > Výpočet - Železobeton.
Spuštění výpočtu železobetonových prvků
•

Stavový řádek zobrazuje aktuální stav procesu výpočtu železobetonových prvků. Výpočet je možné zastavit
pomocí tlačítka "Zrušit", který se zobrazuje během výpočtu na stavovém řádku.

•

Po ukončení výpočtu se na příkazovém řádku zobrazí hláška "Výpočet ukončen - železobeton". Zobrazí se panel
nástrojů "Výpočet - Výsledky Železobeton", který obsahuje nástroje pro zpracování výsledků výpočtu
železobetonových prvků.

•

Pokud se během výpočtu železobetonových prvků vyskytnou chyby, automaticky se zobrazí ve výpisu chyb po
ukončení výpočetní sekvence.

•

Pokud byly změněny lokální nebo globální předpoklady výpočtu železobetonu, je potřeba znovu spustit výpočet
železobetonových prvků, aby se zohlednilo nové nastavení.
Poznámka: Pokud byl upraven taky konstrukční model, je potřeba před výpočtem železobetonu znovu spustit
výpočet konečných prvků. Můžete definovat požadovanou sérii akcí pomocí dialogu "Sekvence
výpočtu" (viz strana 189).

Konfigurace výsledků železobetonových prvků výsledků
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Výpočet > Nastavení výsledků;

•

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky Železobeton: klikněte na

•

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte „Nastavení výsledků“;

•

Stiskněte <Alt + Z>.

;

Nastavení
V záložce "Beton" dialogu "Výsledky" můžete provést následující nastavení:
Výběr typu zobrazovaných výsledků.

Výběr typu prvků, pro které chcete zobrazovat výsledky výpočtu.
Volba souřadnicového systému zobrazovaných výsledků.
Výběr typu reprezentace výsledků z výsuvné nabídky (hodnoty,
barvy, diagramy, atd.).

Nastavení měřítka deformací a diagramů, zobrazovaných v pracovní
ploše.

Tlačítko „Zrušit výběr“ odznačí vybrané složky výsledků pro všechny
typy výsledků.
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Typy výsledků posouzení železobetonových prvků
Dostupné typy výsledků pro železobeton: plocha výztuže, vzpěrné délky a stupeň vyztužení. Během kroku zpracování
výsledků lze zobrazit pouze jeden typ výsledků najednou.
Spuštění příkazu
•

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky Železobeton: otevřete výsuvnou nabídku;

•

Dialog "Výsledky": v záložce "Beton" otevřete výsuvnou nabídku (viz strana 192).

Dostupné výsledky pro železobeton
•

Plocha výztuže
Výsledky pro lineární prvky:
–
–
–
–
–
–
–

Ay: plocha horní a dolní podélné výztuže podél osy y
Az: plocha horní a dolní podélné výztuže podél osy z
Amin: minimální plocha výztuže
Aty: plocha příčné výztuže podél osy y
Atz: plocha příčné výztuže podél osy z
Al: plocha podélné výztuže
Atmin: minimální plocha příčné výztuže

Výsledky pro plošné prvky:

•

–
Axi: plocha dolní výztuže podél osy x
–
Ayi: plocha dolní výztuže podél osy y
–
Axs: plocha horní výztuže podél osy x
–
Ays: plocha horní výztuže podél osy y
–
At: plocha příčné výztuže
Vzpěrné délky

•

Vzpěrné délky sloupů se počítají metodou Ka-Kb. Výpočet vzpěrných délek lze nastavit pomocí dialogu
předpokladů výpočtu železobetonových prvků (viz strana 189) nebo pomocí okna Vlastnosti lineárních prvků (viz
strana 190).
–
Lfy: Vzpěrná délka podél lokální osy y
–
Lfy/Dél. prvku: Vzpěrná délka podél lokální osy y / délka prvku
–
Lfz: Vzpěrná délka podél lokální osy z
–
Lfz/Dél. prvku: Vzpěrná délka podél lokální osy z / délka prvku
–
Štíhlostní poměr Lfy: Štíhlost poměr odpovídající vzpěru podél lokální osy y
–
Štíhlostní poměr Lfz: Štíhlost poměr odpovídající vzpěru podél lokální osy z
–
Max štíhlostní poměr: Maximální štíhlostní poměr
Plochy výztuže
Výsledky pro lineární prvky:
–
–

RV: Stupeň požadovaného vyztužení na jednotku objemu
RL: Stupeň požadovaného vyztužení na jednotku délky

Výsledky pro plošné prvky:
–
RV: Stupeň požadovaného vyztužení na jednotku objemu
–
RS: Stupeň požadovaného vyztužení na jednotku plochy
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Grafické znázornění výsledků posouzení železobetonových prvků
Jakmile proběhl výpočet železobetonových prvků, odpovídající výsledky jsou dostupné a lze je kontrolovat.
V této chvíli se automaticky zobrazí panel nástrojů Výpočet - Výsledky Železobeton. Tento panel nástrojů umožňuje
snadný přístup k výsledkům pro železobeton:

Uložení zobrazených výsledků
Aktualizace uloženého pohledů s výsledky
Výsuvná nabídka s výběrem požadovaného typu zobrazených výsledků
Výběr z dostupných výsledků pro lineární / plošné prvky
Vykreslení výsledků v pracovní ploše
Otevření dialogu "Výsledky"
Otevření dialogu "Legenda barev", ve kterém lze nastavovat barevnou škálu
zobrazovaných výsledků (viz strana 159)
Otevření dialogu "Filtr", ve kterém lze nastavovat dynamické obrysy pro izoregiony (viz strana 159)
Vytvoření animace (viz strana 170)
Zobrazení výsledných křivek pro vybrané prvky (viz strana 160)
Skrýt / zobrazit konstrukční model
Příklad grafického zpracování výsledků pro železobeton:

•

Pokud byly vybrány prvky konstrukce, pak se výsledky vykreslí pouze pro aktuální výběr. V opačném případě se
výsledky zobrazí pro celou konstrukci.

•

Prvky, pro které jsou výsledky vykresleny, jsou vypsány v levém horním rohu pracovní plochy.

•

Legenda barev výsledků je zobrazena ve spodní části pracovní plochy (viz strana 159).

•

Vyčištění pracovní plochy od zobrazených výsledků: držte stisknutou klávesu Esc.

•

Výsledky výpočtu železobetonových prvků lze kontrolovat taky pomocí generovaných dokumentů (viz strana
171). Generátor dokumentů disponuje širokou škálou tabulek s výsledky výpočtu železobetonu.
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•

Výpočet sloupu
Výpočet železobetonového sloupu zahrnuje:
•

Návrh výztuže pro každý sloup (automaticky nebo uživatelským zadáním);

•

Posouzení kombinovaného ohybu sloupů pomocí interakčních křivek (posouzení, jestli se složka zatížení nachází
uvnitř oblasti interakce).

Advance Design nabízí možnost kontroly výztuže sloupů pomocí interakčních křivek. Tyto se vypočítají s ohledem na
výztuž sloupu, která je buď navržena automaticky v rámci výpočtu železobetonových prvků, nebo zadaná uživatelem.
Posouzení kombinovaného ohybu sloupů pomocí interakčních křivek umožňuje taky rychlou identifikaci, jestli se
složka zatížení nachází mimo oblasti interakce.
Po úpravě parametrů výztuže uvažovaných sloupů a / nebo předpokladů posouzení sloupů, znovu spusťte výpočet
železobetonových prvků. Uživatel může iterovat výpočet železobetonu, než získá vhodné výsledky ploch výztuže pro
každý sloup.
Posouzení sloupů pomocí interakčních diagramů
Výpočet sloupu sestává ze dvou kroků: návrh výztuže (kromě případu, že je výztuž zadaná uživatelem), poté
posouzení navržené nebo zadané výztuže pomocí interakčních křivek.
Po proběhnutí výpočtu lze prohlížet interakční křivky pro každý sloup pomocí okna Vlastnosti. Existují dva způsoby,
kterými lze spustit posouzení pomocí interakčních diagramů:
•

Interaktivně pro každý sloup: uživatel může kontrolovat, jestli leží návrhové zatížení uvnitř oblasti interakce, pro
každý sloup.
1.

Vyberte požadovaný sloup (svislý lineární prvek);

2.

V okně Vlastnosti prvku: přejděte na Parametry návrhu > Sloup > Výztuž;

3.

Kliknutím na ikonu

4.

V tomto okně: kliknutím na tlačítko "Interakční diagramy" otevřete odpovídající dialog.

otevřete dialog "Nastavení podélné výztuže";
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V dialogu "Interakční diagramy":
Interakční diagramy lze zobrazit pro osové síly (Fx) a ohybové momenty (My/Mz);
Pro pokročilé možnosti zobrazení dvakrát klikněte na diagram; zobrazí se v samostatném okně, které
obsahuje funkce pro zobrazení / editaci diagramu (viz "Výsledné křivky" na straně 160):

•

Automaticky: v dialogu "Předpoklady výpočtu" pro železobetonové konstrukce aktivujte možnost "Kontrola
výztuže sloupů pomocí interakčních diagramů", která bude zahrnuta do procesu výpočtu železobetonu (viz strana
189). Tato funkce kontroluje interakční diagramy sloupů, a pokud je návrhové zatížení mimo interakční oblast, na
příkazovém řádku se vypisují hlášky s ID čísly nevyhovujících sloupů.
Je taky možné generovat dokument s výsledky posouzení kombinovaného ohybu. Tabulka s těmito výsledky se
nachází v záložce "Tabulka" generátoru dokumentů, ve skupině Výpočet - Železobeton (viz strana 171 pro více
informací ohledně generování dokumentů).
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Posuzování ocelových prvků
Advance Design je vybaven komponenty pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí, pomocí kterých můžete
provádět výpočet a optimalizaci ocelových prvků.
Advance Design je koncipován jako kompletní software, který v rámci jednoho rozhraní integruje všechny funkce pro
potřeby statiky (modelování, výpočet konečných prvků, posouzení železobetonových prvků, atd.). Výpočet ocelových
prvků je zajištěn odpovídajícím modulem programu (definice předpokladů, výpočet ocelových prvků, optimalizace
průřezů, atd.)
Výpočet ocelových prvků umožňuje:
•

Posouzení průhybů;

•

Posouzení únosnosti průřezu a stability prvku se zohledněním vzpěru a klopení;

•

Optimalizaci ocelových profilů.

Pro proběhnutí výpočtu ocelových prvků modelu je potřeba, aby byly splněny následující podmínky:
•

Musí být definované normové kombinace pro výpočet oceli;

•

Musí být definované globální / lokální předpoklady výpočtu oceli;

•

Model musí být nejprve vypočten metodou konečných prvků.

Nastavení kombinací pro posuzování ocelových prvků
Kombinace zatěžovacích stavů, uvažované pro výpočet ocelových prvků, se definují v rámci dialogu "Kombinace" (viz
strana 129 pro bližší informace).
Okno kombinací obsahuje 4 záložky (Kombinace, Beton, Ocel a Dřevo) odpovídající statickým kombinacím a
kombinacím pro posuzování betonových, ocelových nebo dřevěných prvků. Kombinace se správně přiřazenými
normovými kódy* (manuálně nebo načtením souboru kombinací) jsou automaticky rozeznány a načteny v záložce
"Ocel" dialogu "Kombinace".
Zde můžete nastavit kombinace, které budou uvažované pro výpočet průhybů, využití profilů a přípojů ocelových
prvků.
Ze seznamu výsuvné nabídky vyberte typ výpočtu ocelových prvků
(průhyby a profily) a zobrazí se všechny uvažované kombinace.

Klikněte na tlačítko "Upravit seznam" a otevře se dialog, ve kterém
můžete přidávat / odebírat kombinace pro výpočet oceli.

Můžete definovat parametry každé kombinace, specifické pro
zvolený typ výpočtu (průhyby a profily).

Zobrazené kombinace můžete filtrovat
výsuvné nabídky podle dostupných kritérií.

pomocí
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Předpoklady posuzování ocelových prvků
Předpoklady výpočtu ocelových prvků zahrnují:
•

Posouzení průhybů;

•

Posouzení vzpěru a klopení;

•

Kritéria optimalizace konstrukce.

Tyto předpoklady mohou být definovány globálně (v dialogu předpokladů výpočtu ocelových prvků) nebo lokálně, v
okně Vlastnosti uvažovaných prvků.


Globální předpoklady
Spuštění příkazu
Hlavní nabídka: Předpoklady > Ocelové konstrukce > Předpoklady výpočtu;
Tento příkaz otevírá dialog "Předpoklady výpočtu", ve kterém můžete nastavovat předpoklady výpočtu ocelových
prvků posouzení, optimalizace, třídění profilů, vzpěr, sekvence výpočtu).
–

Záložka posouzení

Výběr typu optimalizace profilů, s ohledem na uvažovaný typ zatížení (Fx
pouze pro tah - tlak; Fx, Fy a Mz pro kombinovaný ohyb; Fx, Fy, Fz a Mz
pro šikmý ohyb).

Výběr typu posouzení pro optimalizaci průřezů (pevnost průřezu, stabilita
prvku).

–

Záložka Optimalizace
Na základě stanoveného stupně využití každého prvku program navrhuje vhodnější průřezy pro konstrukční
prvky, vyhledáváním nových průřezů v knihovně (viz strana 201). Předpoklady optimalizace umožňují
definovat kritéria uvažované během návrhu nových průřezů.
Výběr kritéria optimalizace (prvky, průřezy, návrhové šablony nebo
název). Optimalizace ocelových profilů probíhá na základě vybraného
typu akce (viz strana 208).
Nastavení limitních hodnot stupně využití, který je uvažován pro
optimalizaci.
Optimalizace je iterativní proces. Každá iterace představuje přírůstek
profilu tak, aby byl dosažen stupeň využití v definovaném rozmezí. V
případě selhání se proces zastaví po fixním počtu iterací.
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–

Záložka Režim optimalizace
Výběr kritéria optimalizace, použitého pro stanovení nejvíce namáhaných profilů:

–
–
–

–

Kritérium průhybu: nejvíce namáhaný prvek je ten, který má nejvyšší hodnotu
poměru 1/L.
Kritérium stupně využití: nejvíce namáhaný prvek je ten, který má nejvyšší
stupeň využití.
Kritérium obálky: nejvíce namáhaný je prvek s nejvyšší hodnotou poměru 1/L
nebo s nejvyšším stupněm využití (pevnost nebo stabilita).

Záložka Vzpěr

Výběr metody výpočtu vzpěrných délek.

typ konstrukce můžete nastavit s uzly volnými nebo vázanými v rovinách
prvku xy a xz.

–

Záložka Sekvence výpočtu
Možnosti v této záložce umožňují výběr sledu akcí, provedených během
výpočtu ocelových prvků:

–
–

"Ověření": tento příkaz kontroluje chyby ocelových prvků;

–
–

"Posoudit průhyby": provede automatické posouzení průhybů;

–

"Řetězová optimalizace": pomocí tohoto příkazu lze definovat
iterativní výpočet ocelových prvků, spojující předchozí
vybrané operace v jeden iterační proces. Iterační proces
probíhá, než jsou všechny tvary optimalizovány tak, aby
odpovídaly stupni využití, nastaveného v záložce
"Optimalizace" tohoto dialogu. Iterační proces se zastaví,
pokud nebylo nalezeno optimalizační řešení pro některý
prvek, nebo pokud počet iterací dosáhl maximální zadanou
hodnotu (definováno v záložce "Optimalizace").

"Posoudit vzpěr": tento příkaz provede výpočet vzpěru podle
nastavení provedených v záložce "Vzpěr" tohoto dialogu;
"Optimalizace profilů": provede optimalizaci profilů podle
nastavení v záložce "Posouzení" tohoto dialogu;
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Lokální předpoklady

Pokud má být pro prvek proveden specifický výpočet, je potřeba aby byla aktivována
možnost "Výpočet". Pokud vypnuto, prvek nebude zahrnutý do výpočtu ocelové
konstrukce.
Prvku lze přiřadit návrhovou šablonu s definicí návrhových vlastností prvku (viz strana
209). Výběr lze provést z výsuvné nabídky seznamu dostupných šablon.
Možnosti posouzení průhybů:

–
–
–

Zapnout / vypnout posouzení průhyb prvku;
Nastavení přípustných průhybů (1 a 2) podle vzorce: délka prvku / zadaná hodnota;
Z výsuvné nabídky zvolte typ průhybu, který bude kontrolován (na koncích, v
rozpětí, obálka).

Možnosti posouzení vzpěru:

–
–

Zapnout / vypnout posouzení vzpěru prvku.
Nastavení vzpěrných délek: klikněte do pole "Vzpěrné délky", pak klikněte na ikonu
a otevřete dialog s konfigurací vzpěru (viz strana 200). Vzpěrné délky podél
lokálních os x a y můžete taky zadat do odpovídajících polí umístěných dole.

Možnosti posouzení klopení:

–
–

Zapnout / vypnout posouzení klopení prvku.
Nastavení vzpěrných délek při klopení: klikněte do pole "Vzpěrná délka při klopení",
a otevřete dialog konfigurace vzpěrných délek při
poté klikněte na ikonu
klopení (více podrobností na straně 201). Vzpěrné délky při klopení můžete taky
definovat pro horní a dolní pásnici prvku v odpovídajících polích.

Možnosti posouzení požární odolnosti:

–
–

Nastavte dobu působení požáru.
Vyberte počet povrchů vystavených působení požáru (3 nebo 4 povrchy).

Nastavení vzpěrných délek
Nastavení, jestli je prvek namáhán vzpěrem.

Z výsuvné nabídky vyberte režim pro
výpočet
koeficientů
odchylek
a
vzpěrných délek pro roviny xy a xz
prvku. Režim "auto" je definován
metodou výpočtu vzpěru, specifikovanou
v
dialogu
předpokladů
výpočtu
ocelových prvků (viz strana 199). Pro
metody zadaných hodnot můžete zadat
koeficienty výpočtu do polí vpravo.

Pro roviny xy a xz nastavte, jestli jsou
uzly na koncích volné nebo vázané.
Ručně nastavte křivku, která bude
použita pro výpočet. Tímto je
umožněno
posouzení
EC3
pro
libovolný tvar.
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Nastavení vzpěrných délek při klopení
Pro nastavení vzpěrných délek při klopení pro každou přírubu (horní a dolní), vyberte
odpovídající záložku.
Nastavení, jestli prvek klopí.
Z výsuvné nabídky vyberte typ vazby pro každý konec prvku (bez vazby, kloub nebo pevná
vazba).
Z výsuvné nabídky vyberte metodu výpočtu vzpěrné délky při klopení pro odpovídající
pásnici (auto, zadaná hodnota, poměr k prvku nebo poměr k délce segmentu sítě). Pro
metody zadaných hodnot můžete zadat koeficienty výpočtu do polí vpravo.

Zadejte bod působení zatížení na prvku, relativně k neutrální ose.

Dostupné průřezy optimalizace
Spuštění příkazu
Hlavní nabídka: Předpoklady > Ocelové konstrukce > Dostupné průřezy optimalizace.
Konfigurace dostupných průřezů optimalizace
Tento příkaz otevírá dialog "Dostupné průřezy optimalizace", ve kterém lze vybírat a nastavovat dostupné průřezy pro
odpovídající typy profilů. Během optimalizace ocelových prvků program navrhne profily podle tohoto nastavení. Dle
výchozích nastavení jsou vybrány všechny profily.
Vybrané průřezy jsou uvažovány
optimalizace ocelových prvků.

během

Vlastnosti průřezu můžete zobrazit / upravit v
odpovídajících polích.

Rozbalení / sbalení rodiny průřezu.

Dostupné profily vybraného typu jsou
zobrazeny v tabulce vpravo.

Označit / odznačit všechny průřezy
pomocí tlačítek "Vše" a "Žádný".
Kliknutím na "Upravit" umožníte zadání
jiných hodnot pro vybraný průřez.
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Výpočet ocelových prvků
V rámci výpočtu ocelové konstrukce může proběhnout posouzení a optimalizace ocelových prvků podle nastavených
norem. Výpočet oceli umožňuje posoudit průhyby, pevnost průřezů, stabilitu prvků podle teorie druhého řádu (vzpěr a
klopení) a optimalizovat ocelové průřezy.
Výpočet ocelové konstrukce proběhne s ohledem na normové kombinace po proběhnutí statického výpočtu modelu
metodou konečných prvků.
Spuštění příkazu
Hlavní nabídka: Výpočet > Výpočet - Ocel.
Spuštění výpočtu ocelových prvků
•

Na stavovém řádku se zobrazuje informace o aktuálním stavu každé výpočetní operace. Výpočet je možné
zastavit pomocí tlačítka "Zrušit", který se zobrazuje během výpočtu na stavovém řádku.

•

Počkejte chvíli, než bude výpočet ukončen. Po proběhnutí výpočtu se na příkazovém řádku zobrazí hláška
"Výpočet ukončen - ocel". Nyní lze prohlížet výsledky výpočtu ocelových prvků.

•

Pokud se během výpočtu objeví chyby, automaticky se zobrazí v dokumentu, otevřeném v nastavené výchozí
aplikaci.

•

Pokud jste změnili lokální nebo globální předpoklady výpočtu ocelových prvků, je potřeba spustit nový výpočet,
aby se zohlednilo nové nastavení.
Poznámka: Pokud byl upraven taky konstrukční model, je potřeba znovu spustit před výpočtem oceli taky
statický výpočet metodou konečných prvků. Pomocí dialogu "Sekvence výpočtu" můžete nastavit
sadu automaticky provedených akcí (viz strana 199), který bude obsahovat statický výpočet a
specifické materiálové výpočty a posouzení.

Nastavení výsledků výpočtu ocelových prvků výsledků
Spuštění příkazu
•

Hlavní nabídka: Výpočet > Nastavení výsledků;

•

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky Ocel: klikněte na

•

Pracovní plocha: klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte „Nastavení výsledků“;

•

Stiskněte <Alt + Z>.

•

Nastavení

;

V záložce "Ocel" dialogu "Výsledky" lze provádět tyto nastavení:
Výběr typu zobrazovaných výsledků.

Výběr typu prvků, pro které chcete zobrazovat výsledky výpočtu.
Volba souřadnicového systému zobrazovaných výsledků.
Z výsuvné nabídky vyberte typ zobrazení výsledků (hodnoty nebo
barvy).

Tlačítko „Zrušit výběr“ odznačí vybrané složky výsledků pro všechny
typy výsledků.
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Typy výsledků posouzení ocelových prvků
Dostupné typy výsledků výpočtu ocelových prvků: průhyby, vzpěrné délky, vzpěrné délky při klopení, stabilita prvků,
pevnost a požární odolnost. Během kroku zpracování výsledků lze zobrazit pouze jeden typ výsledků najednou.
Spuštění příkazu
•

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky Ocel: otevřete výsuvnou nabídku;

•

Dialog "Výsledky": v záložce "Ocel" otevřete výsuvnou nabídku výsledků (viz strana 202).

Dostupné výsledky výpočtu ocelových prvků
•

•

Průhyby
–

Max. Průhyb: odpovídá maximálnímu průhybu od všech kombinací. Je vyjádřen jako L/n.

–

Odchylka přípustného průhybu: odpovídá poměru maximálního k přípustnému průhybu. Je vyjádřen v
procentech.

Vzpěrné délky
Vzpěrné délky ocelových prvků se počítají s metodou, nastavenou v předpokladech výpočtu oceli. Dialog (Ka-Kb
nebo "A "B) (viz strana 199). Výpočet vzpěrné délky lze definovat taky v okně Vlastnosti lineárního prvku (viz
strana 200). Dostupné výsledky vzpěrných délek pro lineární prvky:

•

–

Lfy: Vzpěr v lokální rovině x,y

–

Lfy/Dél. prvku: Vzpěrná délka podél lokální osy y / délka prvku

–

Lfz: Vzpěr v lokální rovině x,z

–

Lfz/Dél. prvku: Vzpěrná délka podél lokální osy z / délka prvku

–

Štíhlostní poměr Lfy: Štíhlost poměr odpovídající vzpěru podél lokální osy y

–

Štíhlostní poměr Lfz: Štíhlost poměr odpovídající vzpěru podél lokální osy z

–

Max štíhlostní poměr: Maximální štíhlostní poměr

Vzpěrné délky při klopení
Parametry pro výpočet vzpěrné délky při klopení lze nastavit v okně Vlastnosti lineárního prvku. Dostupné
výsledky vzpěrných délek při klopení pro lineární prvky:
–

Ldi: Spodní vzpěrná délka při klopení

–

Ldi/Dél. prvku: Spodní vzpěrná délka při klopení / délka prvku

–

Lds: Horní vzpěrná délka při klopení

–

Lds/Dél. prvku: Horní vzpěrná délka při klopení / délka prvku

–

Štíhlostní poměr Ldi: Štíhlostní poměr odpovídající spodnímu klopení

–

Štíhlostní poměr Lds: Štíhlostní poměr odpovídající hornímu klopení

–

Max štíhlostní poměr: Maximální štíhlostní poměr
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•

•

Stabilita prvku
–

Koeficienty k1, k1y, k1z, kfy, kfz a kd

–

Stupeň využití: v procentech

–

Napětí: zvýšená hodnota napětí

Pevnost průřezu
Výsledky pevnosti průřezu jsou dostupné v listu tvaru vybraného ocelového prvku (viz strana 206). Dostupné
výsledky pevnosti průřezu se vztahují:
–

Pouze tah-tlak

–

Namáhání smykem podél lokální osy y

–

Namáhání smykem podél lokální osy z

–

Šikmý ohyb

Grafické znázornění výsledků posouzení ocelových prvků
Po proběhnutí výpočtu ocelových prvků jsou výsledky dostupné a připravené k následnému zpracování.
Automaticky se zobrazí panel nástrojů Výpočet - Výsledky Ocel. Pomocí tohoto panelu nástrojů lze jednoduše
kontrolovat výsledky výpočtu ocelových prvků:

Uložení zobrazených výsledků
Aktualizace uloženého pohledů s výsledky
Výsuvná nabídka s výběrem typu zobrazovaných výsledků
Výběr z dostupných výsledků výpočtu oceli pro lineární prvky
Vykreslení výsledků
Otevření dialogu "Výsledky"
Otevření listu tvaru vybraného prvku (viz strana 206)
Zobrazení seznamu průřezů, navrhovaných během procesu optimalizace
Zobrazení panelů nástrojů Přípoje
Otevření dialogu "Legenda barev", ve kterém lze nastavit barevnou škálu
vykreslovaných výsledků (viz strana 159)
Otevření dialogu "Filtr", v kterém lze nastavovat dynamické obrysy pro izo-regiony
(viz strana 159)
Zobrazení výsledných křivek pro vybrané prvky (viz strana 160)
Skrýt / zobrazit konstrukční model
Export do Arcelor Cellular Beam (prolamované nosníky Arcelor)
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Příklad grafického zpracování posouzení ocelových prvků:

•

Pokud byly vybrány prvky konstrukce, pak se výsledky vykreslí pouze pro aktuální výběr. V opačném případě se
výsledky vykreslí pro celou konstrukci;

•

Prvky, pro které se zobrazí výsledky, jsou vypsány v pravém horním rohu pracovní plochy;

•

Legenda barev výsledků je zobrazena ve spodní části pracovní plochy (viz strana 159);

•

Vyčištění pracovní plochy od zobrazených výsledků: držte stisknutou klávesu Esc;

•

Výsledky výpočtu ocelových prvků lze zobrazit taky pomocí generovaných dokumentů (viz strana 171).Za tímto
účelem obsahuje generátor dokumentů mnoho tabulek s výsledky výpočtu oceli.
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Listy tvaru
Příkaz list tvaru umožňuje prohlížení všech výsledků posouzení vybraného ocelového prvku v samostatném okně.
Dokument s těmito výsledky lze vygenerovat taky přímo z okna listu tvaru.
Poznámka: Dostupné výsledky v "Listu tvaru" souvisejí s možnostmi, nastavenými v dialogu předpokladů výpočtu
ocelových prvků (viz strana 198).
Zobrazení listu tvaru
1.

Vyberte požadovaný prvek (najednou lze vybrat pouze jeden prvek);

2.

Spusťte příkaz listu tvaru: na panelu nástrojů Výpočet - Výsledky Ocel, klikněte na ikonu

3.

Zobrazí se dialog "List tvaru". V jednotlivých záložkách lze prohlížet výsledky jednotlivých výpočtů:

–

Záložka
"Průřez":
obsahuje
průřezové
charakteristiky a taky vlastnosti použité oceli:

–

Záložka "Průhyb": pro každé kritérium průhybu
jsou k dispozici:
Číslo návrhové kombinace;
Výsledek posouzení průhybu;
Poměr maximálního a přípustného průhybu
(pokud tento poměr překračuje 100%, prvek
nevyhovuje na průhyb. V tomto případě se
zobrazí odpovídající hodnoty červeně).
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–

Záložka "Pevnost průřezu": zobrazí výsledky
posouzení pevnosti průřezu vybraného prvku spolu
s odpovídající návrhovou kombinaci, pro výpočty
vybrané v dialogu předpokladů výpočtu oceli.
Číslo návrhové kombinace;
Ověřovaný vztah
Výsledek stupně využití v procentech. V
případě, že stupeň využití překročí 100%, text
je červené barvy.

–

–
–

–

4.
Tip:

Záložka "Stabilita prvku":
posouzení stabilitu prvky.

zobrazí

výsledky

Záložka "Požární odolnost": obsahuje výsledky
posouzení požární odolnosti.
Posouzení požární odolnosti proběhne, pokud je
alespoň jedna odpovídající kombinace vybrána
v záložce "Ocel" v dialogu kombinací a v okně
Předpoklady výpočtu pro ocelové prvky byla
aktivována možnost "Požární odolnost".

Záložka "Třída": zobrazuje třídu pro každý
prvek.

Pokud chcete vygenerovat dokument, klikněte na tlačítko "Upravit zprávu".
Dokumenty listů tvaru se ukládají do složky "document" aktuálního projektu Advance Design. Dokument
vygenerovaný v aktuálním projektu lze otevřít přímo z Navigátoru, v režimu Dokument.
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Optimalizace profilů
Po proběhnutí výpočtu ocelových prvků provede Advance Design optimalizaci průřezů ocelových prvků, podle
nastavení v dialogu předpokladů výpočtu oceli (viz strana 198). Během této operace se porovnává stupeň využití
ocelových prvků se zadanými mezními hodnotami a v případě potřeby navrhuje jiný profil, který splňuje specifikované
podmínky. Uživatel může přijmout všechny nebo vybrané navržené profily; poté je potřeba znovu provést výpočet
včetně výpočtu oceli. Tyto operace se mohou opakovat, dokud se nebude stupeň využití všech profilů nacházet v
zadaném rozmezí.
Seznam profilů, které budou použity během optimalizace, lze nastavit pomocí dialogu "Dostupné tvary optimalizace"
(viz strana 201).
Spuštění příkazu
Panel nástrojů Výpočet - Výsledky Ocel: klikněte na ikonu

.

Optimalizace profilů
1.

Po provedení výpočtu ocelových prvků spusťte příkaz "Doporučené profily";

2.

Zobrazí se dialog "Doporučené tvary":

3.

208

–

Vyberte režim optimalizace:

–

Podle prvku: pokud je prvek poddimenzován nebo předimenzován, optimalizace navrhne vhodnější
profil. Tvary jsou seřazeny podle ID čísel prvků;
Podle průřezu: popsaná operace proběhne pro všechny prvky stejného profilu. Prvky s různou
setrvačností budou ignorovány;
Podle šablony: popsaná operace proběhne pro všechny prvky stejné návrhové šablony (viz strana 209);
Podle názvu: popsaná operace proběhne pro všechny prvky stejného názvu.
Tabulka navrhovaných profilů obsahuje následující položky:

–

Seznam ocelových prvků modelu, filtrovaných podle vybraného typu optimalizace (podle prvku, podle
průřezu, podle šablony, podle názvu);
Vypočítaný stupeň využití každého uvažovaného prvku modelu (průřezy se stupněm využití vyšším /
nižším se barevně odliší);
Navrhované průřezy pro každý prvek a odpovídající nový stupeň využití;
Potvrzené profily.
Potvrzení navrhovaných profilů:

–

Kliknutím na tlačítko "Potvrdit vše" potvrdíte všechny navrhované profily. V tomto případě se
odpovídající sloupec vyplní potvrzenými průřezy;
Potvrzení pouze vybraných profilů: kliknutím do odpovídajícího pole sloupce "Potvrzené profily"
potvrdíte první navržený profil, nebo vyberte jiný profil z výsuvné nabídky.
Chcete-li zamítnout všechny navrhované řešení: klikněte na tlačítko "Zamítnout vše".

Kliknutím na tlačítko "OK" potvrdíte vybrané akce a zavřete okno.
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Nastavení návrhových šablon
Návrhové šablony umožňují nastavovat parametry posouzení (železobeton a ocel), které lze dodatečně přiřadit
vybraným prvkům.
Účelem této funkce je zjednodušit přiřazení různých předpokladů jednotlivým skupinám prvků, a tím taky umožnit
dodatečné ověření soudržnosti modelu.
Použití návrhových šablon sestává ze dvou kroků:
•

Definice návrhové šablony;

•

Přiřazení návrhové šablony vybraným prvkům konstrukce.
Definice návrhové šablony

1.

Spusťte příkaz: Z hlavní nabídky vyberte
Předpoklady > Návrhové šablony a otevře se
dialog "Popis návrhové šablony".

1.

V poli „Název“: zadejte název šablony, kterou
chcete vytvořit.

2.

Vyberte typ materiálu z výsuvné nabídky.

3.

Z výsuvné nabídky vyberte typ prvku (lineární
nebo plošný).

4.

Kliknutím na ikonu

5.

V pravé části okna nastavte vlastnosti vytvářené
návrhové šablony.

vytvořte šablonu.

Odstranění návrhové šablony: v levé části okna vyberte požadovanou šablonu a klikněte na ikonu
Materiál návrhové šablony je reprezentován symbolem vedle názvu šablony (
pro ocel)

.

pro železobeton a

Přiřazení návrhové šablony
Jakmile byly definovány návrhové šablony, lze je přiřadit vybraným lineárním a plošným prvkům a zohlední se
během posouzení.
Okno Vlastnosti lineárních a plošných prvků obsahuje výsuvnou nabídku "Návrhová šablona", která umožňuje
přiřazení návrhových šablon.Po přiřazení návrhové šablony budou vlastnosti vybraného prvku nestaveny podle
této šablony.

Takto je možné vybrat více prvků stejného typu a materiálu a rychle nastavit jejich návrhové vlastnosti, výběrem
návrhové šablony v jejich společném okně Vlastnosti.
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Kapitola 6
Výukové příklady
Táto kapitola obsahuje několik příkladů, které vás provedou
uživatelským rozhraním a pracovními postupy v programu Advance
Design.
Šest příkladů projektů Advance Design bylo připravených tak, aby
vás seznámily s modelováním, nastavením výpočtu a zpracováním
výsledků.

V této kapitole:
■
■
■
■
■
■

Ocelový portálový rám v rovině
Příhradový vazník na 2 podporách v
rovině
Ocelová konstrukce se 6 portálovými
rámy a betonovou deskou
Betonová deska podepřena kloubově
na třech stranách
Železobetonová budova o dvou
podlažích
Kruhová vodní nádrž
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Ocelový portálový rám v rovině
Úvod
Cílem tohoto příkladu je seznámit vás s následujícími tématy:
•

Vytvoření a nastavení projektu Advance Design

•

Nastavení pracovního prostoru v rovině

•

Vytvoření jednoduchého modelu pomocí lineárních prvků a podpor

•

Zadání zatížení

•

Spuštění výpočtu

•

Zobrazení výsledků

•

Vytvoření dokumentu

•

Uložení šablony dokumentu

Popis konstrukce
Konstrukce sestává z ocelového portálového rámu se dvěma vazníky a dvěma kloubově podepřenými sloupy. Každý
ze dvou vazníků je zatížen vertikálním lineárním zatížením.
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Krok 1: Spuštění Advance Design
V nabídce Start systému Windows vyberte “Programy” > “Graitec” > “Advance Design” > “Advance Design”. Zobrazí
se “Úvodní obrazovka”. Umožňuje výběr jazyka aplikace a výstupů a nastavení norem projektu.

Krok 2: Nastavení lokalizace a norem projektu
1.

V panelu “GRAITEC – Zdroje” úvodní obrazovky klikněte na tlačítko “Konfigurace”. Zobrazí se dialog “Nastavení
lokalizace”.

2.

V části “Lokalizace” vyberte z odpovídajících výsuvných nabídek jazyk uživatelského rozhraní a generovaných
dokumentů.

3.

V oblasti “Normy” vyberte normy použité v projektu:

4.

–

Seizmické zatížení: “EC8”

–

Klimatické zatížení: “EC1”

–

Železobetonové konstrukce: “EC2”

–

Ocelové konstrukce: “EC3”

Klikněte na tlačítko “OK”.

Vytvoření nového projektu
Klikněte "Nový" v "Projekty. Nový projekt se vytvoří dle výchozích nastavení.

Krok 3: Nastavení parametrů projektu
Jakmile byl vytvořen nový projekt, Advance Design zobrazí dialog "Nastavení projektu", ve kterém se nastavují
základní parametry projektu. Tento krok lze přeskočit a parametry projektu nastavit později, pomocí dialogu
otevřeného z hlavní nabídky: Soubor > Nastavení projektu.
Nastavení konstrukce
V dialogu "Nastavení projektu" klikněte na "Další" a otevře se dialog, ve kterém lze nastavit předpoklady konstrukce:

•

Typ pracovního prostoru nastavte výběrem jedné z možností nabídky "Pracovní prostor".

•

Vyberte možnost "Ohybově tuhá konstrukce".
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•

•

•

Nastavení materiálu konstrukce:
1.

Kliknutím na ikonu

2.

Klikněte na tlačítko "Knihovny" a zobrazí se záložka knihoven, vyberte rodinu materiálu "Ocel" a vyberte
normu materiálu: "EN10025-2" a typ materiálu: S235;

3.

Klikněte na tlačítko "Import" a přidejte vybraný materiál k aktuálnímu seznamu;

4.

V seznamu materiálu: vyberte nový materiál a potvrďte tlačítkem "OK".

otevřete dialog "Materiály";

Kliknutím na tlačítko "Upravit" otevřete dialog "Definice pracovních jednotek".
1.

Vyberte následující jednotky:

–

Délky: Metr;

–

Síly: KiloNewton;

–

Momenty: KiloNewton*m;

–

Napětí: DekaNewton/mmｲ;

–

Posuny: Milimetr.

2.

Klikněte na "Použít".

Dialog "Nastavení projektu" zavřete tlačítkem "OK".

Uložení projektu
Každý soubor Advance Design má výchozí název, například "FTDoc1", "FTDoc2", atd. Uložení souboru pod jiným
názvem:
1.

Z hlavní nabídky Soubor vyberte možnost "Uložit jako".

2.

V dialogu "Uložit jako" zadejte název projektu, například: "2D ocelový portálový rám".

3.

Klikněte na tlačítko "Uložit".

214

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Krok 4: Tvorba konstrukčního modelu
Nastavení zobrazení
Výchozí pohled v tomto příkladě je "Pohled čelní". Příkazy pohledu lze spustit:
•

Hlavní nabídka: Zobrazit > Předdefinované pohledy > Pohled čelní;

•

Předdefinované pohledy: klikněte na ikonu

.

Tvorba lineárních prvků
Dále vytvoříte 4 lineární prvky: 2 sloupy a 2 vazníky. Sloupy a vazníky mají různé typy průřezu.
Souřadnice pro lineární prvky (relativně k pracovní rovině, v směrech X, Z pro oba konce)
•

Sloupy: 0, 0 - 0, 6 a 16, 0 - 16, 6;

•

Vazníky: 0, 6 - 8, 8 a 8, 8 - 16, 6.

Vytvoření lineárních prvků:
•

Graficky, pomocí příkazů pro tvorbu z nabídek a panelů nástrojů;

•

Zadáním souřadnic konců prvků v příkazovém řádku.
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Vytvoření sloupu
1.

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

2.

V okně Vlastnosti lineárního prvku, v kategorii "Průřez", klikněte do pole "1. konec", poté kliknutím na ikonu
otevřete dialog "Knihovna průřezů".

3.

Rozbalte seznam "European profiles" a vyberte typ průřezu IPE.

4.

Z knihovny průřezů IPE vyberte profil IPE 400.

5.

Tlačítkem "OK potvrďte a zavřete dialog.

6.

Vytvořte lineární prvek zadáním souřadnic v příkazovém řádku:
–

Pro první konec zadejte 0 0 (jako oddělovač mezi souřadnicemi X a Y použijte mezeru) a potvrďte klávesou
Enter.

–

Zadejte 0 6 a klávesou Enter potvrďte polohu druhého vrcholu.

Lineární prvek se zobrazí v Navigátoru:
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Vytvoření dalšího sloupu kopírováním
1.

Vyberte první lineární prvek (z pracovní plochy nebo z Navigátoru).

2.

Otevřete dialog "Vícenásobná kopie": v hlavní nabídky vyberte Upravit > CAD > Kopírovat nebo klikněte na
na panelu nástrojů Úpravy.
ikonu

3.

V dialogu "Vícenásobná kopie" nastavte parametry kopírování:

4.

–

Vyberte režim kopírování "Posun". (Možnost "Rotace" musí být vypnuta.)

–

Vyberte posun definovaný vektorem přírůstku: klikněte na ikonu

–

V poli "Vektor" zadejte souřadnice X Y Z, oddělené mezerami: 16 0 0.

–

V poli "Počet" zadejte počet kopií: 1.

–

Pomocí tlačítka "Náhled" zkontrolujte zadání a potvrďte tlačítkem "Kopírovat".

.

Pomocí tlačítka "Zavřít" zavřete dialog.

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
Můžete taky nastavit automatické ukládání: spusťte z hlavní nabídky Možnosti > Aplikace. V dialogu
"Možnosti - Aplikace", v záložce "Obecné" zadejte hodnotu frekvence automatického ukládání (v
minutách).
Vytvoření dvou vazníků
1.

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

2.

V okně Vlastnosti lineárního prvku, v kategorii "Průřez", klikněte do pole "1. konec", poté kliknutím na ikonu
otevřete dialog "Knihovna průřezů".

3.

Z knihovny průřezů IPE vyberte profil IPE 240.

4.

Tlačítkem "OK" potvrďte a zavřete dialog.

5.

První vazník vytvořte pomocí režimů automatického uchopování:

.

–

Uchopte se na začátek prvního sloupu (všimněte si, že se kurzor zobrazí jako symbol Koncový bod) a
kliknutím zadejte první konec vazníku.

–

V příkazovém řádku zadejte souřadnice druhého konce: 8 8 a potvrďte klávesou Enter.
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6.

Druhý vazník vytvořte uchopením se na konec prvního vazníku a na vrchol druhého sloupu.

Poznámka: Pokud chcete upravovat vlastnosti vytvořených prvků, vyberte je v pracovní ploše nebo v
Navigátoru; okno Vlastnosti se zobrazí automaticky.
Pro násobný výběr více prvků najednou se v okně Vlastnosti zobrazí pouze jejich společné
vlastnosti.
Vytvoření podpor
1.

Spusťte nástroj pro tvorbu tuhé bodové podpory: na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

2.

V okně Vlastnosti podpory vyberte v typ vazby "Kloubová".

3.

Vytvořte podpory uchopením na patku každého sloupu a potvrďte kliknutím.

.

Generování zatížení konstrukce
Generování vlastní hmotnosti
1.

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na "Zatížení" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit rodinu zat. stavů".

2.

V dialogu "Vytvořit zatěžovací stav [Zatížení] " vyberte rodinu "Stálé zatížení" a potvrďte tlačítkem "OK".
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V Navigátoru se vytvoří rodina "Stálé zatížení" a zatěžovací stav G. Vlastní hmotnost se generuje automaticky podél
svislé osy pro celou konstrukci (viz vlastnosti zatěžovacího stavu G):

Generování užitných zatížení
1.

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na "Zatížení" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit rodinu zat. stavů".

2.

V dialogu "Vytvořit zatěžovací stav [Zatížení] " vyberte rodinu "Užitné zatížení" a potvrďte tlačítkem "OK".

V Navigátoru se vytvoří rodina "Užitné zatížení" a zatěžovací stav Q.
3.

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na zatěžovací stav Q a z jeho místní nabídky vyberte "Vytvořit zatížení".

4.

V dialogu"Vytvořit zatížení [účinek]" vyberte "Lineární zatížení" a potvrďte "OK".

5.

V okně Vlastnosti lineárního zatížení; v poli "Definice" zadejte hodnotu FZ: -50 kN.

6.

Vytvořte dva lineární zatížení mezi koncovými body každého nosníku.
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V Navigátoru se zobrazí dva lineární zatížení:

Tvorba kombinací zatěžovacích stavů
Každý zatěžovací stav je v kombinaci reprezentován jeho ID číslem. ID každého zatěžovacího stavu je zobrazeno v
jeho okně Vlastnosti (v tomto případě 1 G a 2 Q).
Vytvoření dvou kombinací zatěžovacích stavů:
•

1xG+1xQ

•

1.35 x G + 1.5 x Q

1.

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na "Kombinace" a z místní nabídky vyberte "Vlastnosti". Zobrazí se
dialog "Kombinace", ve kterém lze vytvářet a konfigurovat kombinace zatěžovacích stavů.

2.

Řádek s kombinací vložte kliknutím na tlačítko "Přidat" (každý řádek á své číslo ID: 101, 102, atd.).

3.

V odpovídajícím poli zadejte koeficienty a ID čísla zatěžovacích stavů: 1 pro D (Zatěžovací stav 1) a 1 pro Q
(Zatěžovací stav 2). Zápis kombinace se zobrazí v poli "Název".

4.

Nový řádek kombinace vložíte pomocí tlačítka "Přidat".

5.

Zadejte koeficienty pro druhou kombinaci: 1.35 pro G (Zatěžovací stav 1) a 1.5 pro Q (Zatěžovací stav 2).

6.

Kliknutím na tlačítko "OK" zavřete dialog.

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
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Krok 5: Výpočet modelu
Tvorba výpočetního modelu
1.

Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Vytvořit výpočetní model. Zobrazí se dialog "Sekvence výpočtu".

2.

Vyberte "Ověření" a klikněte na tlačítko "OK".

Možnost "Ověření" kontroluje chyby v modelu. Po ověření je
projekt připraven pro fázi výpočtu.

Jakmile je výpočetní model vytvořen, změní se pracovní prostředí:
Navigátor se přepnul do režimu Výpočet

Panel nástrojů Výpočet - Předpoklady je aktivován.

Tvorba sítě konečných prvků na konstrukci
Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Síť KP. Síť se na konstrukci vygeneruje automaticky, s ohledem na výchozí
nastavení parametrů sítě.
Spuštění výpočtu
1.

Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Vypočítat. Zobrazí se dialog "Sekvence výpočtu".

2.

Vyberte možnost "Výpočet - MKP" a potvrďte tlačítkem "OK".

Výpočet je proveden automaticky. Podrobnosti o výpočtu se zobrazí v příkazovém řádku.
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Krok 6: Zpracování výsledků
Po dokončení výpočtu je připravena fáze kontroly výsledků. Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P. se zobrazí
automaticky:

V této fázi je možné:
•

Zobrazovat výsledky výpočtu.

•

Ukládat grafické náhledy výsledků.

Zobrazení výsledku ohybového momentu My
1.

Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Nastavení výsledků a zobrazí se dialog "Výsledky":

2.

V záložce K.P., proveďte následující nastavení:
–

Vyberte typ výsledku: "Síly";

–

Vyberte výsledky pro "Lineární prvky";

–

Vyberte "My" jako výsledek vnitřních sil pro lineární prvky;

–

Vyberte režim zobrazení "Diagramy".

3.

Klikněte na tlačítko "Výběr kombinací" a zobrazí se dialog "Zatěžovací stavy a kombinace".

4.

V záložce "Síly" odznačte všechny zatěžovací stavy a kombinace pomocí tlačítka Žádný, poté vyberte pouze
zatěžovací stav G.

5.

Pomocí tlačítka "OK" zavřete dialog.

6.

V záložce Možnosti dialogu "Výsledky" vyberte "Hodnoty na diagramech".

7.

Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte vykreslení výsledků. Síly na lineárních prvcích se vykreslí jako diagramy.
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Uložení grafického náhledu výsledků
Na panelu nástrojů Výpočet – Výsledky K.P. kliknutím na ikonu

uložíte náhled na vykreslené výsledky.

Uložené grafické náhledy na výsledky se nacházejí v Navigátoru, ve skupině "Uložené výsledky".
S uloženým grafickým náhledem na výsledky se uloží taky poloha pohledu, nastavení zobrazení a nastavení
vykreslených výsledků. Chcete-li zobrazit uložený náhled na výsledky, dvakrát na něj klikněte v Navigátoru, nebo z
jeho místní nabídky vyberte "Zobrazit a aktualizovat":

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
Uložení grafických výsledků posunutí
1.

Na panelu nástrojů Výpočet – Výsledky K.P. proveďte následující nastavení:
–

Vyberte typ výsledku "Posuny";

–

Vyberte typ výsledků "D" pro lineární prvky.

2.

Kliknutím na ikonu

zahájíte vykreslení výsledků.

3.

Kliknutím na ikonu

uložíte zobrazené výsledky.

Uložení grafických výsledků vnitřních sil
1.

Na panelu nástrojů Výpočet – Výsledky K.P. proveďte následující nastavení:
–

Vyberte typ výsledku "Síly";

–

Vyberte typ výsledků "Fz" pro lineární prvky.
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2.

Kliknutím na ikonu

zahájíte vykreslení výsledků.

3.

Kliknutím na ikonu

uložíte zobrazené výsledky.

Uložení grafických výsledků napětí
1.

Na panelu nástrojů Výpočet – Výsledky K.P. proveďte následující nastavení:
–

Vyberte typ výsledku "Napětí";

–

Vyberte typ výsledků "Sxx" pro lineární prvky.

2.

Kliknutím na ikonu

zahájíte vykreslení výsledků.

3.

Kliknutím na ikonu

uložíte zobrazené výsledky.
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Krok 7: Generovat statické zprávy
Z hlavní nabídky vyberte Dokumenty > Nová zpráva, zobrazí se dialog "Generátor dokumentů":

Na levé straně dialogu "Generátor dokumentů" se zobrazí obsah aktuální zprávy a na pravé straně se nacházejí
položky, které lze vkládat do statické zprávy (položky formátování a editace, tabulky, obrázky, text, atd.).
Konfigurace obsahu dokumentu
Vložení titulní stránky a konfigurace parametrů
1.

V záložce "Dokument" dialogu "Generátor dokumentů", vyberte "Titulní stránka".

2.

Kliknutím na tlačítko

3.

Na levé straně dialogu klikněte pravým tlačítkem myši na "Titulní stránka" a z její místní nabídky vyberte
"Možnosti", zobrazí se dialog "Titulní stránka".

4.

V dialogu "Titulní stránka" nastavte obsah titulní stránky.

5.

Klikněte na "OK".

přidáte titulní stránku k obsahu dokumentu (na levé straně dialogu).
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Vložení tabulky do generovaného dokumentu
1.

Otevřete záložku "Tabulka" v "Generátoru dokumentů".

2.

Rozviňte větev "Výpočet - MKP" > "Výsledky" > "Posuny" > "Lineární prvky" a dvojitým kliknutím na "Posuny
lineárních prvků podle prvku" přidejte tabulku k obsahu dokumentu.

Vložení uloženého grafického náhledu na výsledky
1.

Otevřete záložku "Uložené výsledky" v "Generátoru dokumentů".

2.

Vyberte uložený náhled výsledků posunů a kliknutím na tlačítko
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Vytvoření a zobrazení zprávy
Po nastavení obsahu dokumentu klikněte v dialogu "Generátor dokumentů" na tlačítko "Vytvořit". Během vytváření
dokumentu se v levé části dialogu zobrazují detaily o stavu generování. Po ukončení se spustí aplikace prohlížeče a
vygenerovaná zpráva se automaticky otevře:
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Příhradový vazník na 2 podporách v rovině
Úvod
Cílem tohoto příkladu je seznámit vás s následujícími tématy:
•

Tvorba uživatelsky definovaných průřezů

•

Tvorba prvků pomocí příkazu "Kopírovat"

•

Úprava prvků pomocí příkazu "Rozdělit"

•

Tvorba nových typů podpor

•

Tvorba bodových zatížení, vynucených posunutí a teplotních zatížení

•

Výpočet modelu

•

Zpracování výsledků

Popis konstrukce
Konstrukce sestává z ocelového rámu podepřeného dvěma bodovými podporami. Na příhradový vazník působí
bodové zatížení, vynucené posunutí a zatížení teplotou.
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Krok 1: Spuštění Advance Design
V nabídce Start systému Windows vyberte "Programy" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Zobrazí
se "Úvodní obrazovka". Umožňuje výběr jazyka aplikace a výstupů a nastavení norem projektu.

Krok 2: Nastavení lokalizace a norem projektu
1.

V panelu “GRAITEC – Zdroje” úvodní obrazovky klikněte na tlačítko “Konfigurace”. Zobrazí se dialog “Nastavení
lokalizace ".

2.

V části "Lokalizace" vyberte z odpovídajících výsuvných nabídek jazyk uživatelského rozhraní a generovaných
dokumentů.

3.

V oblasti "Normy" vyberte normy použité v projektu:

4.

–

Seizmické zatížení: "EC8"

–

Klimatické zatížení: "EC1"

–

Železobetonové konstrukce: "EC2"

–

Ocelové konstrukce: "EC3"

Klikněte na tlačítko "OK".

Vytvoření nového projektu
Klikněte "Nový" v "Projekty. Nový projekt se vytvoří dle výchozích nastavení.

Krok 3: Nastavení parametrů projektu
Jakmile byl vytvořen nový projekt, Advance Design zobrazí dialog "Nastavení projektu", ve kterém se nastavují
základní parametry projektu. Tento krok lze přeskočit a parametry projektu nastavit později, pomocí dialogu
otevřeného z hlavní nabídky: Soubor > Nastavení projektu.
Nastavení konstrukce
V dialogu "Nastavení projektu" klikněte na "Další" a otevře se dialog, ve kterém lze nastavit předpoklady konstrukce:
•

Typ pracovního prostoru nastavte výběrem jedné z možností nabídky "Pracovní prostor".

•

Vyberte možnost "Příhradová konstrukce";

•

Nastavení materiálu konstrukce: z výsuvné nabídky "Výchozí materiál" vyberte S235;

•

Kliknutím na tlačítko "Upravit" otevřete dialog "Definice pracovních jednotek".

•

1.

Vyberte následující jednotky:

–

Délky: Metr;

–

Síly: KiloNewton;

–

Momenty: KiloNewton*m;

–

Napětí: DekaNewton/mmｲ;

–

Posuny: Milimetr.

2.

Klikněte na "Použít".

Dialog "Nastavení projektu" zavřete tlačítkem "Dokončit".

Uložení projektu
Z hlavní nabídky Soubor vyberte možnost "Uložit jako". V dialogu "Uložit jako" zadejte název projektu: "2D
příhradový vazník".
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Tvorba uživatelsky definovaného průřezu
Dále vytvoříte dva uživatelsky definované průřezy.
1.

Z hlavní nabídky vyberte Editace > Použité průřezy.

2.

V dialogu "Průřezy" klikněte na tlačítko Přidat:

3.

V záložce Uživatel rozbalte větev "User Sections" a z knihovny vyberte "USER".

4.

Klikněte na
. Symbol uzamčení se změní na odemčení vkládání a úpravy uživatelských průřezů v tabulce.

5.

Klikněte na tlačítko "Přidat" umístěné na panelu "Uživatel" a vytvoří se nový řádek v tabulce uživatelských
průřezů.

6.

Ve sloupci "Označení" zadejte název průřezu a v dalších sloupcích parametry průřezu

Průřez

Plocha
cm 2

Iy
cm 4

Iz
cm 4

It
cm 4

A1

14.10

16.57

16.57

27.96

, to znamená, že je povoleno

Welyinf Welysup Welzinf Welzsup
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3
8.80

8.80

8.80

8.80

Sy
cm 2

Sz
cm 2

11.75

11.75

7.

Vyberte řádek, který jste vytvořili a klikněte na tlačítko "Import", tak přidáte průřezu do aktuálního projektu.

8.

Stejným způsobem vytvořte druhý uživatelský průřez (A2) a importujte jej do aktuálního projektu:

Průřez

Plocha
cm 2

Iy
cm 4

Iz
cm 4

It
cm 4

A2

28.20

66.27

66.27

111.80
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Welyinf Welysup Welzinf Welzsup
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3
25.00

25.00

25.00

25.00

Sy
cm 2

Sz
cm 2

23.50

23.50
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Krok 4: Tvorba konstrukčního modelu
Tvorba prutů příhradového vazníku
Dále vytvoříte vodorovné, svislé a diagonální pruty různých průřezů:
•

Vodorovné pruty: Uživatelský průřez A1;

•

Svislé a diagonální pruty: Uživatelský průřez A2.
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Tvorba vodorovných prutů
1.

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

2.

V okně Vlastnosti lineárního prvku proveďte následující nastavení:

3.
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–

V kategorii "Obecné" vyberte typ lineárního prvku z výsuvné nabídky "Typ": "tyč".

–

V kategorii "Průřez" klikněte d pole "1. konec" a z výsuvné nabídky vyberte "A1".

.

Vodorovné pruty vytvořte zadáním jejich souřadnic do příkazového řádku (mezi souřadnicemi X a Y pro každý
konec zadejte mezeru; zadání potvrďte klávesou Enter):
–

0 4 a 30 4

–

0 0 a 15 0

–

25 0 a 35 0
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Tvorba svislého prutu
1.

Ponechte aktivní příkaz pro tvorbu lineárního prvku a v okně Vlastnosti vyberte průřez A2.

2.

Vytvořte svislý prut uchopením mezi levými konci obou vodorovných prutů, dle následujícího obrázku:

Tvorba dvou diagonálních prutů
Vytvořte dva diagonální pruty zadáním jejich souřadnic do příkazového řádku:
–

04a50

–

5 0 a 10 4

233

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tvorba diagonálních prutů kopírováním
1.

Pomocí klávesy Esc ukončete funkci pro tvorbu lineárních prvků.

2.

Kliknutím na dva diagonální pruty je vyberte.

3.

Vypněte funkci "Povolit uzlové modifikace", kliknutím na ikonu

4.

Umístěte kurzor nad jeden konec vybraných prutů, když se zobrazí symbol uzlu (trojúhelník), stiskněte klávesu
Ctrl.

, která se nachází na panelu nástrojů Úpravy.

Držte klávesu Ctrl stisknutou a kliknutím a přesunutím vytvořte tři kopie vybraných prutů (jak je zobrazeno níže).
Jakmile jsou kopírované prvky umístěny správně, dalším kliknutím uvolněte.

5.

Po umístění prutů klikněte pravým a z místní nabídky vyberte "Zrušit výběr".

Tvorba diagonálního a svislého prutu
vytvořte diagonální prut uchopením na pravé konce dvou vodorovných prutů a svislý prut podle následujícího obrázku:

Rozdělení vodorovných prutů
Nejdříve, stisknutím klávesy Esc ukončete funkci pro tvorbu lineárního prvku.
1.

Vyberte všechny diagonální pruty (s výjimkou spodních prutů příhradoviny).

2.

Na panelu nástrojů Úpravy klikněte na ikonu

3.

Aktivujte funkci pro rozdělení a klikněte na dva vodorovné pruty, které protínají diagonální pruty a rozdělte je v
každém průsečíku.

Dva vodorovné pruty byly rozděleny:
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Vypnutí tvorby sítě
Pokud se na konstrukci z tyčových prvků generuje síť, model se stane nestabilním. Vyberte všechny pruty a v okně
Vlastnosti, kategorie "Síť KP" vypněte možnost "Automatická".
Tip:

Pokud chcete provést násobný výběr více prvků: v pracovní ploše klikněte na každý prvek, který
chcete vybrat (Advance Design provádí aditivní výběr). V Navigátoru můžete pro výběr množiny
prvků použít klávesové zkratky Windows: držte stisknutou klávesu <Ctrl> pro výběr nenavazujících
položek, nebo klávesu <Shift> pro výběr po sobě následujících položek.

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
Tvorba podpor příhradového vazníku
Tvorba kloubové podpory
1.

Na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

2.

V okně Vlastnosti vyberte "Kloubové" z výsuvné nabídky "Typ".

3.

Umístěte podporu pod levý svislý prut příhradového vazníku.

.

Tvorba vlastní podpory (s uživatelsky definovanými vazbami v rotaci a posunu)
1.

Na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

2.

V okně Vlastnosti vyberte "Jiný" z výsuvné nabídky "Typ" a vypněte možnost TX, čím uvolníte vazbu v posunu
ve směru X.

3.

Umístěte podporu pod delší svislý prut.

.

Generování zatížení konstrukce
Tvorba užitného zatížení
1.

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na "Zatížení" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit rodinu zat. stavů".

2.

V dialogu "Vytvořit zatěžovací stav [Zatížení] " vyberte rodinu "Užitné zatížení" a potvrďte tlačítkem "OK".

V Navigátoru se vytvoří rodina "Užitné zatížení" a odpovídající zatěžovací stav (Q1).
3.

Klikněte pravým tlačítkem myši na rodinu užitných zatížení a z místní nabídky vyberte "Vytvořit zat. stav", zobrazí
se dialog "Vytvořit zatěžovací stav [Zatěžovací stav]".
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4.

Vyberte zatěžovací stav (Q) a klikněte na "OK". V Navigátoru se vytvoří další zatěžovací stav (2-Q).

Tvorba bodového zatížení
1.

V Navigátoru vyberte první zatěžovací stav (1-Q).

2.

Na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

3.

V okně Vlastnosti zadejte intenzitu FZ: -150 kN.

4.

Vytvořte bodové zatížení v průsečíku druhého a třetího diagonálního prutu (dle následujícího obrázku). Bodové
zatížení se vytvoří v Navigátoru v rámci zatěžovacího stavu 1 Q.

5.

Ponechte příkaz pro tvorbu bodového zatížení aktivní a v jeho okně Vlastnosti upravte jeho intenzitu FZ: -100 kN.

6.

Vytvořte druhé bodové zatížení v průsečíku posledních diagonálních prutů.

.

Tvorba vynuceného posunutí
1.

V Navigátoru vyberte druhý zatěžovací stav (2-Q).

2.

Z hlavní nabídky vyberte Vytvořit > Vynucené posunutí.

3.

V okně Vlastnosti vynuceného posunutí, v kategorii "Definice", zadejte hodnotu DZ: -0.02 m a vložte posunutí na
levý konec základny příhradového vazníku.

4.

Ponechte příkaz pro tvorbu vynuceného posunutí aktivní a zadejte hodnotu DZ: -0,03 m a vložte druhé posunutí
vespod nižšího trojúhelníku příhradového vazníku.
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5.

Zadejte hodnotu DZ: -0.015 m a vložte třetí posunutí na pravý konec spodní části příhradového vazníku.

Tvorba zatížení teplotou
1.

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem na "Zatížení" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit rodinu zat. stavů".

2.

V dialogu "Vytvořit zatěžovací stav [Zatížení]" vyberte rodinu "Teploty" a potvrďte "OK".

V Navigátoru se vytvoří rodina "Teploty" a odpovídající zatěžovací stav (3 TEMP).
3.

V Navigátoru vyberte zatěžovací stav zatížení teplotou.

4.

V okně Vlastnosti, v kategorii "Teplota" zadejte hodnotu "T konečná": 150ｰC, "Automatické generování" nastavte
na "Vše". Zatížení teplotou se dle výchozích nastavení generuje na celou konstrukci.
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Krok 5: Výpočet modelu
Tvorba výpočetního modelu a spuštění výpočtu modelu
1.

Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Vytvořit výpočetní model. Zobrazí se dialog "Sekvence výpočtu".

2.

Vyberte "Výpočet - MKP". Všechny předcházející akce (ověření, generování sítě, vyhodnocení) jsou prováděny
automaticky.

Během automatického provádění procesů se vypisují detaily v příkazovém řádku. Příkazový řádek informuje taky o
ukončení výpočtu.

Krok 6: Zpracování výsledků
Po dokončení výpočtu je připravena fáze kontroly výsledků. Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P. se zobrazí
automaticky. Provedeme zobrazení následujících výsledků:
•

Posuny od zatížení teplotou

•

Normálové síly pro zatěžovací stav 1

•

Napětí pro zatěžovací stav 1

Výsledky posunů pro zatížení teplotou
1.

2.

3.

Na panelu nástrojů Výpočet – Výsledky K.P. proveďte následující nastavení:
–

Vyberte typ výsledku "Posuny";

–

Vyberte typ výsledků "D" pro lineární prvky;

–

Vyberte zatěžovací stav 3 TEMP.

Pomocí klávesové zkratky <Alt + Z> otevřete dialog "Výsledky" a v záložce "Možnosti" proveďte následující
nastavení:
–

Zapněte možnost "Extrémní hodnoty";

–

Vypněte možnosti "Zobrazit výsledky na deformovaném prvku" a "Automatické měřítko pro deformace";

–

Posouváním kurzoru "Velikost textu" směrem k "Max" zvětšíte písmo popisovaných hodnot.

Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte vykreslení výsledků. Výsledky se zobrazí jako na následujícím obrázku:

Tip:
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Pro vyčištění pracovní plochy od aktuálně zobrazených výsledků klikněte pravým tlačítkem myši a z
místní nabídky vyberte "Vyčistit výsledky".
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Zobrazení výsledků normálových sil pro zatěžovací stav 1
1.

Pomocí klávesové zkratky <Alt + Z> otevřete dialog "Výsledky" a proveďte následující nastavení v záložce "K.P.":
–

Vyberte typ výsledku "Síly";

–

Vyberte výsledky pro "Lineární prvky";

–

Vyberte "Fx" pro výsledky vnitřních sil na lineárních prvcích;

–

Vyberte "Diagramy" jako režim reprezentace výsledků;

2.

Klikněte na tlačítko "Výběr kombinací" a zobrazí se dialog "Zatěžovací stavy a kombinace".

3.

V záložce "Síly" vyberte pouze 1 Q.

4.

Dialog "Zatěžovací stavy a kombinace" zavřete pomocí "OK".

5.

V záložce Možnosti dialogu "Výsledky" proveďte následující nastavení:

6.

–

Vypněte možnost "Extrémní hodnoty";

–

Zapněte možnost "Hodnoty na diagramech";

Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte vykreslení výsledků.

Zobrazení výsledků pro zatěžovací stav 1
1.

2.

Na panelu nástrojů Výpočet – Výsledky K.P. proveďte následující nastavení:
–

Vyberte typ výsledku "Napětí";

–

Vyberte výsledky Sxx pro lineární prvky;

–

Vyberte zatěžovací stav 1 Q.

Kliknutím na ikonu

zahájíte vykreslení výsledků.
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Ocelová konstrukce se 6 portálovými rámy a betonovou deskou
Úvod
Cílem tohoto příkladu je seznámit vás s následujícími tématy:
•

Práce v 3D prostředí

•

Tvorba podsystémů

•

Tvorba plošných prvků a zatěžovacích panelů

•

Nastavení geometrie konstrukce

•

Kopírování prvků zrcadlením

•

Použití uchopovacích bodů

•

Generování plošných zatížení

•

Práce s generátorem klimatických zatížení

Popis konstrukce
Ocelová konstrukce se skládá z 6 portálových rámů ve stejných vzdálenostech, vestavěného patra v polovině výšky
budovy a konstrukce je podepřena kloubovými podporami.
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Krok 1: Spuštění Advance Design
V nabídce Start systému Windows vyberte "Programy" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Zobrazí
se "Úvodní obrazovka". Umožňuje výběr jazyka aplikace a výstupů a nastavení norem projektu.

Krok 2: Nastavení lokalizace a norem projektu
1.

V panelu “GRAITEC – Zdroje” úvodní obrazovky klikněte na tlačítko “Konfigurace”. Zobrazí se dialog "Nastavení
lokalizace".

2.

V části "Lokalizace" vyberte z odpovídajících výsuvných nabídek jazyk uživatelského rozhraní a generovaných
dokumentů.

3.

V oblasti "Normy" vyberte normy použité v projektu:

4.

–

Seizmické zatížení: "EC8"

–

Klimatické zatížení: "EC1"

–

Železobetonové konstrukce: "EC2"

–

Ocelové konstrukce: "EC3"

Klikněte na tlačítko "OK".

Vytvoření nového projektu
Klikněte "Nový" v "Projekty. Nový projekt se vytvoří dle výchozích nastavení.

Krok 3: Nastavení parametrů projektu
Jakmile byl vytvořen nový projekt, Advance Design zobrazí dialog "Nastavení projektu", ve kterém se nastavují
základní parametry projektu. Tento krok lze přeskočit a parametry projektu nastavit později, pomocí dialogu
otevřeného z hlavní nabídky: Soubor > Nastavení projektu.
Nastavení konstrukce
V dialogu "Nastavení projektu" klikněte na "Další" a otevře se dialog, ve kterém lze nastavit předpoklady konstrukce:
•

Nastavte typ pracovního prostoru výběrem možnosti "3D";

•

Vyberte možnost "Ohybově tuhá konstrukce";

•

Nastavení materiálu konstrukce: z výsuvné nabídky "Výchozí materiál" vyberte S235;

•

Kliknutím na tlačítko "Upravit" otevřete dialog "Definice pracovních jednotek".

•

1.

Vyberte následující jednotky:

–

Délky: Metr;

–

Síly: KiloNewton;

–

Momenty: KiloNewton*m;

–

Napětí: DekaNewton/mmｲ;

–

Posuny: Milimetr;

–

Rozměry průřezů: Metr.

2.

Klikněte na "Použít".

Dialog "Nastavení projektu" zavřete tlačítkem "Dokončit".
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Uložení projektu
Z hlavní nabídky Soubor vyberte možnost "Uložit jako". V dialogu "Uložit jako" zadejte název projektu: "3D rámová
konstrukce".

Krok 4: Tvorba konstrukčního modelu
Konstrukční model vytvořte podle následujícího postupu:
1.

V Navigátoru vytvořte 6 podsystémů;

2.

Vytvořte první portálový rám:
–

4 lineární prvky;

–

Prvky betonového vestavěného patra;

–

3 kloubové podpory;

–

Zatěžovací stav s vlastní tíhou konstrukce a svislá bodová zatížení.

3.

Pomocí příkazu "Kopírovat" vytvořte další portálové rámy;

4.

Na vazníky konstrukce umístěte vaznice;

5.

Vytvořte nosníky vestavěného podlaží a desky;

6.

Vytvořte prvky zavětrování a zatěžovací panely;

7.

Vygenerujte zatížení konstrukce (vlastní hmotnost, užitné a klimatické zatížení);

8.

Vytvořte kombinace zatížení.

Tvorba podsystémů
•

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Konstrukce" a z místní nabídky vyberte "Správa systémů" >
"Vytvořit podsystém";

•

Tuto operaci opakujte 5 krát. V systému "Konstrukce" se zobrazí 6 podsystémů;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši na každý podsystém a z místní nabídky vyberte "Správa systému" >
"Přejmenovat". Systémy přejmenujte následovně:
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–

"Portálové rámy"

–

"Patro"

–

"Střecha"

–

"Zavětrování"

–

"Základy"

–

"Zatěžovací panely"
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Tvorba prvního portálového rámu
Portálový rám se skládá ze dvou sloupů, dvou vazníků a lineárních prvků konstrukce podlažím, s průřezy různých
typů:
•

Sloupy: IPE 400;

•

Vazníky: IPE 240;

•

Prvky podlaží: HEA 200.

Tvorba sloupů portálového rámu
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Portálové rámy"; vytvářené prvky budou zahrnuty do tohoto podsystému.

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu
Vlastnosti lineárního prvku proveďte následující nastavení:

. V okně

Vyberte typ lineárního prvku: "krátká konzola";
Kategorie "Materiál": vyberte materiál S235;
Kategorie "Průřez": v poli "1. konec" klikněte na
"European profiles" vyberte průřez IPE 400;

–

a otevře se dialog "Knihovna průřezů"; ze skupiny

Do příkazového řádku zadejte souřadnice prvního sloupu (oddělené mezerou; každé zadání potvrďte
klávesu Enter): 0 0 a 0 7;
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–

Vyberte lineární prvek a spusťte příkaz "Kopírovat" (na panelu nástrojů Úpravy, klikněte na ikonu
stiskněte klávesu Insert). V dialogu "Vícenásobná kopie":

nebo

Vyberte režim kopírování (režim "Otáčení" musí být vypnutý);
Do pole "Vektor" zadejte souřadnice prvku, oddělené mezerou: 18 0 0;
Do pole "Počet" zadejte počet kopírovaných prvků: 1;
Pomocí tlačítka "Náhled" lze zobrazit, jak se projeví nastavení dialogu. Akci potvrďte tlačítkem
"Kopírovat";
Okno zavřete pomocí tlačítka "Zavřít".

Tvorba vazníků portálového rámu
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Portálové rámy";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek" a v okně Vlastnosti proveďte následující nastavení:
Vyberte typ lineárního prvku: "krátká konzola";
Kategorie "Materiál": vyberte materiál S235;
Kategorie "Průřez": v poli "1. konec" klikněte na
průřezů IPE vyberte průřez IPE 240;
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a otevře se dialog "Knihovna průřezů"; z knihovny

–

Klikněte na vrchol prvního sloupu, poté zadejte souřadnice druhého konce vazníku: 9 8 a potvrďte klávesou
Enter.

–

Pro vytvoření druhého vazníku ponechte aktivní příkaz pro tvorbu lineárního prvku, jeho konce zadejte
kliknutím na konce prvního vazníku a druhého sloupu:
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Tvorba prvků vestavěného podlaží
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Patro";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek" a v okně Vlastnosti proveďte následující nastavení:
Vyberte typ lineárního prvku: "krátká konzola";
Kategorie "Materiál": vyberte materiál S235;
Kategorie "Průřez": v poli "1. konec" klikněte na
průřezů HEA vyberte průřez HEA 200;

a otevře se dialog "Knihovna průřezů"; z knihovny

–

Vytvořit sloup vestavěného podlaží zadáním do příkazového řádku souřadnic jeho počátku (7 0) a konce (7 3.5);

–

Nosník vestavěného podlaží vytvořte podle následujícího postupu:
Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a z místní nabídky vyberte "Režimy uchopování",
otevře se dialog "Režimy uchopování": vyberte možnost "Kolmý" (ujistěte se, že je uchopování
zapnuto);
Vytvořte nosník vestavěného podlaží kliknutím na horní konec sloupu podlaží a kolmo na sloup pomocí
uchopovacího bodu (viz obrázek dole):

Tvorba podpor portálového rámu
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Základy";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit tuhou bodovou podporu": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

–

V okně Vlastnosti podpory: vyberte typ vazby "Kloub";

–

Pomocí uchopovacích bodů umístěte podporu pod každý ze tří sloupů;

–

Vypněte aktuální příkaz pro modelování: klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a vyberte příkaz
"Ukončit".

;

Generování zatížení na prvky portálového rámu
–

V Navigátoru vyberte "Zatížení", klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte "Vytvořit více
rodin zat. stavů". Zobrazí se dialog, ve kterém můžete vybrat rodinu zatížení a počet zatěžovacích stavů pro
každou z nich:
Zadejte 1 pro rodinu "Stálé zatížení" a 1 pro "Užitné zatížení";
Klikněte na tlačítko "Vytvořit".
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–

Vytvořené rodiny a odpovídající zatěžovací stavy se nyní zobrazí v Navigátoru:

–

V Navigátoru vyberte zatěžovací stav 2 Q a z panelu nástrojů Modelování spusťte příkaz "Vytvořit bodové
. V okně Vlastnosti bodového zatížení nastavte intenzitu síly FZ: -5 kN.
zatížení" kliknutím na ikonu
Zatížení vytvořte kliknutím na vrcholy sloupů a hřeben rámu.

–

Ponechte funkci pro tvorbu bodového zatížení aktivní a nastavte intenzitu FZ: -2 kN. Vložte bodové zatížení
na každý konec nosníku vestavěného podlaží.

–

Bodová zatížení se zobrazí v Navigátoru v rámci zatěžovacího stavu 2 Q.

Tip:

Měřítko zatížení můžete aktualizovat pomocí příkazu "Automatické měřítko zatížení" z místní
nabídky pracovní plochy.

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
Tvorba dalších 5 portálových rámů pomocí příkazu "Kopírovat"
•

Přepněte se na "Pohled (-1, -1, 1)": na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu

•

Vyberte všechny prvky portálového rámu: z výsuvné nabídky na panelu nástrojů Výběr a filtry vyberte "Výběr
podle > Vše" nebo stiskněte <Ctrl + A>;

•

Spusťte příkaz "Kopírovat" a:

•
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;

–

Vyberte režim kopírování (režim "Otáčení" musí být vypnutý);

–

Do pole "Vektor" zadejte souřadnice prvku, oddělené mezerou: 0 -6 0;

–

Do pole "Počet" zadejte počet kopírovaných prvků: 5;

–

Pomocí tlačítka "Náhled" lze zobrazit, jak se projeví nastavení dialogu. Potvrďte tlačítkem "Kopírovat".

nebo použijte klávesovou zkratku <Alt + A> pro
Na panelu nástrojů Zoom a pohledy klikněte na ikonu
spuštění příkazu "Vybrat vše" a pro zobrazení všech prvků v pracovní ploše:
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Tvorba vaznic na vaznících konstrukce
Tvorba první vaznice
–

Pomocí klávesové zkratky <Alt + 5> otočte pohled;

–

V Navigátoru vyberte podsystém "Střecha";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek" a v okně Vlastnosti proveďte následující nastavení:
Vyberte typ lineárního prvku: "krátká konzola";
Kategorie "Materiál": vyberte materiál S235;
Kategorie "Průřez": v poli "1. konec" klikněte na
vyberte průřez IPE 120;

otevřete dialog "Knihovna průřezů"; z knihovny IPE

–

Klikněte na konce prvního a posledního vazníku rámové konstrukce:

–

Úprava excentricity a orientace vaznice:
Spusťte příkaz "Vytvořit bod": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu
hřeben prvního portálového rámu;

a umístěte bod na

V okně Vlastnosti vaznice proveďte následující nastavení:
"Excentricita": (0, z+);
"Orientace": nastavte úhel na 90- a zadejte bod ID 1 (orientace vaznice se bude vztahovat na
zadaný bod).
Vyberte bod a odstraňte jej pomocí klávesy Delete.
Tvorba vaznic kopírováním
–

V pracovní ploše vyberte vaznici, kterou jste vytvořili, a spusťte příkaz "Kopírovat":
Vyberte režim kopírování "Posun" (režim "Rotace" musí být vypnutý) a vyberte druhý typ kopírování s
posunem, definovaný celkovým vektorem rozděleným na n kopií, kliknutím na
Pro definici vektoru klikněte na

;

, poté klikněte na první a druhý konec prvního vazníku;

Do pole "Počet" zadejte počet kopírovaných prvků: 6;
Klikněte na tlačítko "Pokročilé >>"; ze zobrazených možností: aktivujte možnost "Cílový systém" a z
výsuvné nabídky vyberte systém "Střecha";
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Pomocí tlačítka "Náhled" lze zobrazit, jak se projeví nastavení dialogu.Akci potvrďte tlačítkem
"Kopírovat";

–

Vyberte horní vaznici a v okně Vlastnosti vymažte úhel a ID bodu.

Tvorba vaznic pomocí kopírování se zrcadlením nebo rotací
Vyberte 6 vaznic (kromě horní vaznice). Střešní vaznice můžete kopírovat pomocí různých metod:
a.

Zrcadlením pomocí okna pro zrcadlení
Na panelu nástrojů Úpravy klikněte na ikonu
Vyberte možnost "Kopírovat" a klepněte na

otevře se dialog "Zrcadlení":
, čím vyberete typ "Zrcadlení podle roviny";

Vyberte referenční objekt pro rovinné zrcadlení: klikněte na
horní vaznici;

a v pracovní ploše umístěte kurzor nad

Z výsuvné nabídky vyberte souřadnice roviny pro kopírování se zrcadlením: YZ;
Pomocí tlačítka "Náhled" lze zobrazit, jak se projeví nastavení dialogu. Potvrďte tlačítkem "Použít".
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b.

Zrcadlení pomocí nástroje pro zrcadlení
Vyberte 6 vaznic a klikněte na ikonu
zrcadlení":

na panelu nástrojů Úpravy pro spuštění příkazu "Rovinné

Umístěte kurzor nad horní vaznici, která bude referenčním prvkem pro svislou rovinu zrcadlení.
Všimněte si, že je k dispozici náhled kopírovaných prvků:

Kliknutím potvrdíte kopírování vybraných prvků.
c.

Kopírování s rotací
Vyberte 6 vaznic a klikněte na ikonu

na panelu nástrojů Úpravy pro spuštění příkazu "Rotace".

Hláška v příkazovém řádku vás vyzve k zadání osy rotace; do příkazového řádku zadejte P pro definici
osy rotace pomocí 2 bodů;
Následující hláška v příkazovém řádku vás vyzve k zadání počátečního a koncového bodu osy rotace:
kliknutím na koncové body vaznice nastavte osu rotace podle tohoto prvku;
Poslední hláška na příkazovém řádku vás vyzve k zadání vektoru rotace prvku: pro první bod: klikněte
na levý konec čelní vaznice, poté nastavte druhý bod (stiskněte klávesu Enter pro přeskočení zadání
uhlu): přesuňte kurzor k pravému konci vazníku a kliknutím potvrďte kopírování vaznic:

Vyberte vaznice, které jste zkopírovali a upravte úhel orientace v okně Vlastnosti (-90-).
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Tvorba nosníků a desek vestavěného podlaží
Tvorba nosníků podlaží
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Patro";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek" a v okně Vlastnosti proveďte následující nastavení:
Vyberte typ lineárního prvku: "krátká konzola";
Kategorie "Materiál": vyberte materiál S235;
Kategorie "Průřez": klikněte do pole "1. konec" a z výsuvné nabídky vyberte průřez HEA 200;
V kategorii "Sníh a Vítr": vypněte možnost "Přenos zatížení od zatěžovacích panelů".

–

Použijte klávesovou zkratku <Alt + 6>.

–

Vytvořte nosník vestavěného podlaží (ve směru osy Y), spojující portálové rámy v úrovni podlaží (viz
obrázek níže):

Tvorba desky vestavěného podlaží
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Patro";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit rovinný prvek" kliknutím na ikonu
Vlastnosti proveďte následující nastavení:

na panelu nástrojů Modelování, poté v okně

Vyberte typ plošného prvku: "deska";
Kategorie "Materiál": vyberte materiál C25/30;
V kategorii "Tloušťka": zadejte hodnotu pro "Výchozí tloušťku": 0.18 m;
V kategorii "Sníh a Vítr": vypněte možnost "Přenos zatížení od zatěžovacích panelů".
–
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Vytvořte desku vestavěného podlaží uchopováním na konce dříve vytvořených nosníků.
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Tvorba zavětrování a zatěžovacích panelů
Tvorba zavětrování
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Zavětrování";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek" a v okně Vlastnosti proveďte následující nastavení:
Vyberte typ lineárního prvku: "tyč";
Kategorie "Materiál": vyberte materiál S235;
Kategorie "Průřez": v poli "1. konec" klikněte na
CHSH vyberte průřez CHS 33.7 x 5.6H;

a otevře se dialog "Knihovna průřezů"; z knihovny

V kategorii "Síť KP": vypněte možnost "Automatická";
V kategorii "Sníh a Vítr": vypněte možnost "Přenos zatížení od zatěžovacích panelů".
–

Uchopováním na koncové body vytvořte prvky zavětrování podle obrázku níže:

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
Tvorba zatěžovacích panelů
–

V Navigátoru vyberte podsystém "Zatěžovací panely"

–

Spusťte příkaz "Vytvořit zatěžovací panel":na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu
hlavní nabídky vyberte Vytvořit > Zatěžovací panel;

–

Vytvořte zatěžovací panely na bočních stranách rámové konstrukce a v rovinách střechy:

–

V okně Vlastnosti zatěžovacích panelů nastavte směr rozpětí kolmo k nosným prvkům (sloupy portálových
rámů pro boční roviny a vaznice pro střešní roviny), s ohledem na lokální osy zatěžovacích panelů.
Tip:

nebo z

Zobrazení symbolu rozpětí na zatěžovacích panelech: vyberte typ znázornění "osy" kliknutím na
ikonu
na panelu nástrojů Zobrazení.
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Například, uvažujíc se sloupy portálových rámů jako nosnými prvky (pro přenos zatížení větrem z čela
rámové konstrukce), nastavte směr rozpětí čelního zatěžovacího panelu směrem kolmo na sloupy. V níže
popsaném příkladě je směr rozpětí nastven podle lokální osy y.

Proveďte toto nastavení po všechny zatěžovací panely (s ohledem na jejich lokální osy) v kategorii "Směr
rozpětí" v jejich okně Vlastnosti.
Generování zatížení konstrukce
Tvorba užitných zatížení
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–

Pro vytvoření zatížení na desce vestavěného podlaží: v Navigátoru vyberte podsystém "Patro" pomocí
na panelu nástrojů
příkazu pro výběr z jeho místní nabídky a spusťte příkaz "Filtr" (kliknutím na ikonu
Výběr a filtry); pomocí této operace zobrazíte pouze vybrané prvky a skryjete všechny ostatní;

–

V navigátoru: vyberte zatěžovací stav Q a spusťte příkaz "Vytvořit plošné zatížení" z panelu nástrojů
Modelování, poté zadejte intenzitu Fz: -3.00 kN;

–

Vytvořte plošný prvek kliknutím na každý roh desky vestavěného podlaží, podle obrázku níže:

–

Chcete-li zobrazit všechny prvky modelu, na panelu nástrojů Výběr a filtry klikněte na ikonu

.
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Tvorba klimatických zatížení
–

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Zatížení" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit rodinu zat.
stavů". Vyberte "Vítr ČSN EN1991-1-4". Rodina zatížení větrem (s výchozím zatěžovacím stavem větru) se
vytvoří v Navigátoru;

–

V okně Vlastnosti rodiny zatížení větrem, v kategorii "Základní dynamický tlak" zadejte rychlost větru 22 m/s.

–

Klikněte pravým tlačítkem myši na rodinu "Vítr ČSN EN1991-1-4" a z její místní nabídky vyberte
"Automatické generování". Tento příkaz automaticky vytvoří zatěžovací stavy od větru a odpovídající
zatížení.

Tvorba kombinací zatěžovacích stavů
•

V Navigátoru: ve skupině "Předpoklady" vyberte "Kombinace", klikněte na ně pravým tlačítkem myši a z místní
nabídky vyberte "Vlastnosti";

•

V dialogu "Kombinace" klikněte na tlačítko "Komb. zjednodušené" a v dialogu "Možnosti kombinací" klikněte na
"Generovat";

•

Potvrďte a ukončete kliknutím na "OK".

Krok 5: Výpočet modelu
Tvorba výpočetního modelu a spuštění výpočtu modelu
Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Vytvořit výpočetní model, nebo klikněte na tlačítko
případech se zobrazí dialog "Sekvence výpočtu".

v Navigátoru. V obou

Vyberte "Výpočet - MKP". Tato operace proběhne automaticky s tvorbou výpočetního modelu. Všechny předcházející
akce (ověření, generování sítě, vyhodnocení) jsou prováděny automaticky.
Během automatického provádění procesů se vypisují detaily v příkazovém řádku. Příkazový řádek informuje taky o
ukončení výpočtu.
Po dokončení výpočtu je připravena fáze kontroly výsledků. Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P. se zobrazí
automaticky.

Krok 6: Zpracování výsledků
V tomto kroku proběhne zobrazení následujících výsledků:
1.

Posuny pro zatížení větrem

2.

Ohybové momenty a smykové síly pro zatěžovací stav č. 3;

3.

Napětí pro zatěžovací stav č. 3.
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Zobrazení výsledků posunů od zatížení větrem
•

Zvolte "Pohled čelní" na pracovní plochu;

•

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.:
–

Vyberte typ výsledku "Posuny"; výsledky pro lineární a plošné prvky: D a zatěžovací stav: 6 WX+D2;

–

Kliknutím na tlačítko
pro zobrazení dialogu "Výsledky"; v záložce "Možnosti" vyberte možnost "Zobrazit
výsledky na deformovaném prvku". Kliknutím na tlačítko "OK" zavřete dialog a spustíte vykreslení výsledků.

–

Kliknutím na tlačítko

Tip:

pro zobrazení výsledků posunů v animaci.

Pro vyčištění pracovní plochy od aktuálně zobrazených výsledků klikněte pravým tlačítkem myši a z
místní nabídky vyberte "Vyčistit výsledky".

Zobrazení výsledků ohybových momentů a smykových sil
1.

Výsledky ohybových momentů
–

Zvolte Pohled (-1, -1, 1) na pracovní plochu;

–

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.:
Vyberte typ výsledku "Síly"; výsledky pro lineární prvky: My, pro plošné prvky: Myy a zatěžovací stav: 1
G;
Kliknutím na tlačítko
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2.

Výsledky smykových sil

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.:
–

Vyberte typ výsledku "Síly"; výsledky pro lineární prvky: Fz pro plošné prvky: Fzz a zatěžovací stav: 1 G;

–

Kliknutím na tlačítko

pro zobrazení diagramů smykových sil.

Zobrazení výsledků normálových napětí
Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.:
–

Vyberte typ výsledku "Napětí"; výsledky pro lineární prvky: Sxx, pro plošné prvky: sxx_sup a zatěžovací
stav: 1 G;

–

Kliknutím na tlačítko

pro zobrazení výsledků diagramů napětí.
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Betonová deska podepřena kloubově na třech stranách
Úvod
Cílem tohoto příkladu je seznámit vás s následujícími tématy:
•

Práce v rovině.

•

Správa zobrazení pracovního prostoru

•

Konfigurace geometrie prvku desky

•

Automatické generování zatížení na vybraný prvek

•

Zobrazení výsledných křivek na řezu

•

Tvorba statické zprávy pomocí šablony

•

Úprava modelu po fázi výpočtu pro optimalizaci výsledků

•

Porovnání výsledků

Popis konstrukce
Konstrukce sestává z betonové desky (5 x 5 metrů) ve vodorovné rovině X Y, nesené třemi lineárními podporami.
Betonová deska přenáší různé typy zatížení: rovnoměrné stálé zatížení, lineární a bodové užitné zatížení.
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Krok 1: Spuštění Advance Design
V nabídce Start systému Windows vyberte "Programy" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Zobrazí
se "Úvodní obrazovka". Umožňuje výběr jazyka aplikace a výstupů a nastavení norem projektu.

Krok 2: Nastavení lokalizace a norem projektu
1.

V panelu “GRAITEC – Zdroje” úvodní obrazovky klikněte na tlačítko “Konfigurace”. Zobrazí se dialog "Nastavení
lokalizace".

2.

V části "Lokalizace" vyberte z odpovídajících výsuvných nabídek jazyk uživatelského rozhraní a generovaných
dokumentů.

3.

V oblasti "Normy" vyberte normy použité v projektu:

4.

–

Seizmické zatížení: "EC8"

–

Klimatické zatížení: "EC1"

–

Železobetonové konstrukce: "EC2"

–

Ocelové konstrukce: "EC3"

Klikněte na tlačítko "OK".

Vytvoření nového projektu
Klikněte "Nový" v "Projekty". Nový projekt se vytvoří dle výchozích nastavení.

Krok 3: Nastavení parametrů projektu
Nastavení konstrukce
V dialogu "Nastavení projektu": kliknutím na "Další" otevřete následující okno, ve kterém můžete nastavit předpoklady
konstrukce:
•

Vyberte režim pracovního prostoru "XY";

•

Vyberte možnost "Ohybově tuhá konstrukce";

•

Výběr výchozího materiálu konstrukce:

•

–

Kliknutím na tlačítko

–

Klikněte na tlačítko "Knihovny" a zobrazí se záložka knihoven, vyberte rodinu materiálu "Beton", vyberte
normu materiálu "EN206" a materiál C25/30;

–

Klikněte na tlačítko "Import" a přidejte vybraný materiál k aktuálnímu seznamu;

–

Potvrďte a ukončete kliknutím na "OK".

otevřete dialog "Materiály";

Vyberte pracovní jednotky: klikněte na tlačítko "Upravit" a zobrazí se dialog "Jednotky". Zde vyberte následující jednotky:
–

Délky: Metr

–

Síly: KiloNewton

–

Momenty: KiloNewton*m

–

Napětí: MPa. (N/mm2)

–

Posuny: Centimetr

–

Rozměry průřezů: Metr

Klikněte na "Použít".
•

Dialog "Nastavení projektu" zavřete tlačítkem "OK".
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Uložení projektu
Z hlavní nabídky Soubor vyberte možnost "Uložit jako". V dialogu "Uložit jako" zadejte název projektu: "Betonová
deska".

Krok 4: Tvorba konstrukčního modelu
Pro vytvoření konstrukčního modelu postupujte následovně:
1.

Výběr typu sítě

2.

Tvorba plošného prvku

3.

Vytvořte 3 kloubové podpory

4.

Vytvořte zatížení na plošný prvek

Výběr typu sítě
•

Hlavní nabídka: Možnosti > Síť KP;

•

V dialogu "Možnosti sítě KP" vyberte typ segmentů "Rastr";

•

Vypněte možnost "Zahrnout zatížení do sítě KP".

Tvorba plošného prvku
•

258

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Konstrukce" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit objekt" >
"Konstrukce" > "Plošný prvek":

ADVANCE DESIGN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

•

•

V okně Vlastnosti plošného prvku:
–

Vyberte typ plošného prvku: "deska";

–

Kategorie "Materiál": vyberte materiál C25/30;

–

V kategorii "Tloušťka": zadejte hodnotu pro "Výchozí tloušťku": 0.200 metrů;

–

V kategorii "Síť KP": pro hustotu sítě vyberte "Zjednodušená" a v poli "Zjednodušená definice" zadejte 15 pro
počet jednotek sítě v lokálním směru x a y.

Zadejte souřadnice tvaru desky: 0 0 - 0 5 - 5 5 - 5 0.

Tvorba 3 kloubových lineárních podpor
•

Spusťte příkaz "Vytvořit tuhou lineární podporu": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

•

V okně Vlastnosti podpory: vyberte typ vazby "Kloub";

•

Vytvořte 3 lineární podpory na třech stranách plošného prvku;

•

Po ukončení klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz "Dokončit" pro ukončení aktivního
nástroje:

;
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Generování zatížení konstrukce
Přepněte se na "Pohled (-1, -1, 1)": na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu

.

V Navigátoru vyberte "Zatížení", klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte "Vytvořit více rodin zat.
stavů". Otevře se dialog, ve kterém lze vybrat rodiny zatížení a počty odpovídajících zatěžovacích stavů pro každou z
nich.
•

Zadejte 1 pro rodinu "Stálé zatížení" a 1 pro "Užitné zatížení";

•

Klikněte na tlačítko "Vytvořit". Vytvořené zatěžovací se zobrazí v Navigátoru.

1.

Tvorba stálého zatížení na vybrané prvky
–

V navigátoru: vyberte zatěžovací stav G;

–

Vyberte plošný prvek, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz "Zatížení / výběr",
který automaticky vygeneruje plošné zatížení na výběr;

–

Zadejte intenzitu Fz: -1,5 kN;

Tip:

Měřítko zatížení můžete aktualizovat pomocí příkazu "Automatické měřítko zatížení" z místní
nabídky pracovní plochy.

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
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2.

Tvorba užitných zatížení
a.

Tvorba bodového zatížení
V navigátoru: vyberte zatěžovací stav 2 Q a spusťte příkaz "Vytvořit bodové zatížení": na panelu
nástrojů Modelování klikněte na ikonu
. Zadejte intenzitu FZ: -200 kN;
Na stavovém řádku klikněte na
pro otevření dialogu "Režimy uchopování"; vyberte uchopovací
režim "Polovina" a ujistěte se, že jsou režimy uchopování aktivní.
Umístěte bodové ztížení do poloviny nepodepřené strany plošného prvku:

b.

Tvorba lineárního zatížení
V navigátoru: vyberte zatěžovací stav 2 Q a spusťte příkaz "Vytvořit lineární zatížení":na panelu
nástrojů Modelování klikněte na ikonu
. Zadejte intenzitu FZ: -100 kN;
Vytvořte lineární zatížení na nepodepřené straně plošného prvku:

Tvorba kombinací zatěžovacích stavů
•

V navigátoru: ve skupině "Předpoklady" vyberte "Kombinace", klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky
vyberte "Vlastnosti";

•

V dialogu "Kombinace" klikněte na tlačítko "Komb. zjednodušené" a v dialogu "Možnosti kombinací" klikněte na
"Generovat";

•

Potvrďte a ukončete kliknutím na "OK".
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Uložení pohledu na konstrukční model
Panel nástrojů Modelování: klikněte na

. Pohled se uloží v Navigátoru ve skupině "Uložené pohledy".

Krok 5: Výpočet modelu
Tvorba výpočetního modelu a generování sítě
Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Vytvořit výpočetní model, nebo klikněte na tlačítko
případech se zobrazí dialog "Sekvence výpočtu". Vyberte možnost "Generování sítě KP".

v Navigátoru. V obou

Generování sítě na konstrukci proběhne automaticky. Na příkazovém řádku lze kontrolovat stav procesu vytváření
sítě. Na příkazovém řádku se zobrazí informace o ukončení vytváření sítě.
V této chvíli by se měla zobrazit konstrukce se sítí a uzly.

Spuštění výpočtu
Hlavní nabídka: Výpočet > Vypočítat nebo klikněte na
následující dialog:

z panelu nástrojů Výpočet - Předpoklady. Objeví se

Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte výpočet.
Výpočet se provádí automaticky. Podrobné informace o pobíhajícím výpočtu se vypisují v příkazovém řádku.

Krok 6: Zpracování výsledků
V tomto kroku proběhne zobrazení následujících výsledků:
1.

Výsledky posunů pro stálé zatížení

2.

Výsledky vnitřních sil v řezu pro kombinaci zatížení

3.

Výsledky normálových napětí pro užitné zatížení
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Výsledky posunů pro stálé zatížení
Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.:
•

Vyberte typ výsledku "Posuny"; výsledky pro plošný prvek: D a zatěžovací stav: 1 G;

•

Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a z místní nabídky:
–

Odznačte volby "Zobrazit uzly" a "Zobrazit síť";

–

Vyberte "Zobrazit izolinie";

•

Pomocí klávesové zkratky <Alt + Z> otevřete dialog "Výsledky"; v záložce "Možnosti" vyberte "Zobrazit výsledky
na deformovaném prvku" a tlačítkem "OK" zavřete okno a zobrazíte výsledky;

•

Kliknutím na tlačítko

Tip:

pro uložení zobrazených výsledků.

Pro vyčištění pracovní plochy od aktuálně zobrazených výsledků klikněte pravým tlačítkem myši a z
místní nabídky vyberte "Vyčistit výsledky".

Výsledky vnitřních sil v řezu pro kombinaci zatížení
1.

Tvorba řezu
–

Hlavní nabídka: vyberte Vytvořit > Řez. Řez definujte kliknutím na dva protilehlé rohy plošného prvku.
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2.

Zobrazení výsledných křivek pro řez
–

V Navigátoru vyberte řez ve skupině "Konstrukce", nebo přímo v pracovní ploše;

–

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.: klikněte na

. V okně se dle výchozích nastavení zobrazí

výsledky sil Mxx a Myy. Pro nastavení parametrů křivek, klikněte na ikonu

. Objeví se následující dialog:

–

Klikněte na tlačítko "Výběr kombinací" a v dialogu "Zatěžovací stavy a kombinace", v záložce "Síly" vyberte
kombinace 101 a 102 (ostatní odznačte). Tlačítkem "OK nastavení potvrdíte a zavřete dialog;

–

Potvrďte tlačítkem "OK". Výsledné křivky se zobrazí následovně:

Kliknutím na tlačítko
pro uložení výsledné křivky jako grafiku výsledku. Uložená křivka odpovídá
aktuálnímu oknu dialogu výsledných křivek (zvýrazněno modře);
Dvakrát klikněte na křivku a otevře se okno, ve kterém můžete zobrazit podrobné výsledky a nastavit
jejich zobrazení.
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Výsledky normálových napětí pro užitné zatížení
•

Pomocí klávesové zkratky <Alt + Z> spustíte příkaz "Nastavení výsledků". Klikněte na tlačítko "Výběr kombinací"
a v dialogu "Zatěžovací stavy a kombinace", v záložce "Napětí", vyberte pouze zatěžovací stav 2 Q.

•

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.:
–

Vyberte typ výsledku "Napětí"; výsledky pro plošný prvek: sxx_hor;

–

Kliknutím na tlačítko

pro vypnutí zobrazení konstrukčního modelu;

–

Kliknutím na tlačítko

pro zobrazení hodnot výsledků napětí jako izo-regiony;

–

Kliknutím na tlačítko

pro uložení zobrazených výsledků.

Uložení seznamu uložených výsledků
Uložené grafické náhledy na výsledky se nacházejí v Navigátoru, ve skupině "Uložené výsledky". Pro uložení
seznamu uložených výsledků:
•

V Navigátoru klikněte pravým tlačítkem myši na systém "Uložené výsledky" a vyberte příkaz "Export stromu";

•

Otevře se dialog "Uložit jako"; zadejte název souboru .xml, který obsahuje data pro následné zpracování.
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Krok 7: Generovat statické zprávy
Načtení šablony zprávy
Hlavní nabídka: vyberte Dokumenty > Předpoklady výpočtu. Otevře se dialog "Generátor dokumentů" a
automaticky se načte šablona "Předpoklady výpočtu":

Úprava obsahu zprávy
Proveďte následující úpravy obsahu zprávy:
). Stejným způsobem

•

Odstranit "Titulní stránku" a "Obsah" (vyberte je v levém panelu a klikněte na tlačítko
odstraňte tabulky "Popis systémů" a "Popis souřadnicových systémů";

•

Vyberte první kapitolu, klikněte na tlačítko "Vlastnosti" a v zobrazeném dialogu vypněte možnost "Vložit konec
stránky";
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•

Vyberte kapitolu "Geometrie modelu"; ze záložky "Uložené pohledy" vyberte "Pohled na model"; klikněte na
pro jejich přidání k obsahu zprávy, ve vybrané kapitole;

•

Vyberte kapitolu "Zatížení"; ze záložky "Uložené pohledy" vyberte výsledky ze seznamu; klikněte na
přidání k obsahu dokumentu, ve vybrané kapitole.

pro jejich

Uložení šablony dokumentu
Šablonu nastavení statické zprávy lze uložit:
•

Klikněte na tlačítko "Uložit";

•

V dialogu „Uložit jako“: nazvěte šablonu, například: "Zpráva 1" a uložte ji.

Generování zprávy
Dokument vytvořte kliknutím na tlačítko „Vytvořit“. Po ukončení generování se spustí aplikace prohlížeče dokumentů a
otevře se zpráva:

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
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Krok 8: Úprava počátečních předpokladů a aktualizace dokumentů
Po proběhnutí výpočtu konstrukce a zpracování výsledků je možné vrátit se zpátky do režimu konstrukčního modelu a
upravit vstupní data, znovu vytvořit výpočetní model, znovu jej vypočítat a aktualizovat výsledky.
Pro navrácení do režimu modelování klikněte v Navigátoru na tlačítko

.

Úprava parametrů desky
•

Vyberte plošný prvek a v jeho okně Vlastnosti;

•

Upravte tloušťku prvku: z 0.200 m na 0.300 m;

•

Upravte síť na prvku: v poli "Zjednodušená definice" zadejte hustotu 13 segmentů sítě ve směru x a y lokálních
os.

Úprava vazeb podpor
•

Vyberte tři podpory a v jejich okně Vlastnosti;

•

Změňte typ vazeb na "Pevný".

Tvorba obdélníkového otvoru do desky
•

Přepněte se na "Pohled shora": na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu

•

Panel nástrojů Pracovní rovina: klikněte na

•

Vytvořte čtvercový otvor o rozměrech 0.75 x 0.75 metru a umístěte jej ve vzdálenosti 0.75 metru od hran desky,
pomocí nástroje pro kreslení úseček nakreslete čtverec v rovině desky, pak ořízněte desku podle čtvercového
tvaru pomocí příkazu "Vytvořit otvory":

.

pro nastavení pracovní roviny do aktuálního pohledu

–

Panel nástrojů Modelování: klikněte na

–

Do příkazového řádku zadejte parametry otvoru (oddělené mezerou; každý vstup potvrďte klávesou Enter):

;

0.75 1.5
1.5

1.5

1.5

0.75

0.75 0.75
0.75 1.5
Tvorbu křivky ukončete klávesou Enter.
•

Vyberte čtvercovou křivku (z Navigátoru nebo přímo z pracovní
plochy) a klikněte na ikonu
na panelu nástrojů Úpravy, pro
spuštění příkazu "Vytvořit otvory". Čtvercový otvor byl vytvořen:

Tip:
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Opětovné vytvoření výpočetního modelu
Jakmile je ukončena změna počátečních dat, vytvořte výpočetní model:
v Navigátoru. V

•

Hlavní nabídka: vyberte Výpočet > Vytvořit výpočetní model, nebo klikněte na tlačítko
obou případech se zobrazí dialog "Sekvence výpočtu".

•

Vyberte možnost "Vytvořit nový výpočetní model" a pak "OK"; tímto se vytvoří nový výpočetní model a spustí se
generování sítě; informace o ukončení generování sítě se zobrazí na příkazovém řádku;

•

Všimněte si, že některá tlačítka Navigátoru jsou červené; to znamená, že model byl upraven a musí se vypočítat
znovu a výsledky se musí aktualizovat;

•

Pro zobrazení nové sítě: klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a v místní nabídce odznačte možnost
"Zobrazit uzly" a "Zobrazit konstrukční model":

•

Hlavní nabídka: vyberte Výpočet > Vypočítat nebo klikněte na ikonu
Předpoklady. Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte výpočet.

na panelu nástrojů Výpočet -
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Aktualizace uložených grafických výsledků
V Navigátoru v systému "Uložené výsledky" jsou zobrazeny dříve uložené grafické náhledy výsledků s červenou
značkou, to znamená, že nejsou aktuální.
•

Aktualizace uložených grafických výsledků: dvakrát na něj klikněte v Navigátoru (nebo z jeho místní nabídky
vyberte "Zobrazit a aktualizovat");

•

Aktuální uložené grafické výsledky se v Navigátoru zobrazí se zelenou značkou.

Výsledky posunů

Výsledky napětí
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Krok 9: Porovnání výsledků
1.

2.

Po aktualizaci uložených grafických výsledků vygenerujte novou zprávu s posledními výsledky:
–

Hlavní nabídka: vyberte Dokumenty > Nová zpráva;

–

V dialogu "Generátor dokumentů": v poli "Šablona zprávy" klikněte na tlačítko "Načíst" a zobrazí se dialog
"Otevřít". Procházejte k souboru šablony, který jste uložili dříve ("Zpráva 1") a klikněte na tlačítko "Otevřít";

–

Klikněte na tlačítko "Vytvořit". Po vygenerování zprávy se spustí aplikace prohlížeče a automaticky se otevře
zpráva.

Otevřete taky dříve vygenerovanou zprávu a srovnejte ji s novou:
–

Otevřete složku projektu, odpovídající souboru .fto, se kterým aktuálně pracujete;

–

Ve složce "dokument", naleznete všechny soubory vytvořené během práce s projektem;

–

Otevřete dříve vygenerovanou zprávu ve složce "dokument".
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Železobetonová budova o dvou podlažích
Úvod
Cílem tohoto příkladu je seznámit vás s následujícími tématy:
•

Práce s podlažími

•

Úprava lineárních prvků pomocí příkazu "Vyjmout"

•

Generování a použití seizmických zatížení

•

Kontrola napětí lineárních prvků

•

Tvorba video-souboru .avi

Popis konstrukce
Konstrukce je tvořena železobetonovou budovou o třech podlažích, o celkové výšce 12.5 metrů. První dvě podlaží
mají výšku 4.5 metrů a třetí podlaží 3.5 metrů. Na konstrukci působí seizmické a užitné zatížení.
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Krok 1: Spuštění Advance Design
V nabídce Start systému Windows vyberte "Programy" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Zobrazí
se "Úvodní obrazovka". Umožňuje výběr jazyka aplikace a výstupů a nastavení norem projektu.

Krok 2: Nastavení lokalizace a norem projektu
1.

V panelu “GRAITEC – Zdroje” úvodní obrazovky klikněte na tlačítko “Konfigurace”. Zobrazí se dialog "Nastavení
lokalizace".

2.

V části "Lokalizace" vyberte z odpovídajících výsuvných nabídek jazyk uživatelského rozhraní a generovaných
dokumentů.

3.

V oblasti "Normy" vyberte normy použité v projektu:

4.

–

Seizmické zatížení: "EC8"

–

Klimatické zatížení: "EC1"

–

Železobetonové konstrukce: "EC2"

–

Ocelové konstrukce: "EC3"

Klikněte na tlačítko "OK".

Vytvoření nového projektu
Klikněte "Nový" v "Projekty". Nový projekt se vytvoří dle výchozích nastavení.

Krok 3: Nastavení parametrů projektu
Nastavení konstrukce
V dialogu "Nastavení projektu": kliknutím na "Další" otevřete následující okno, ve kterém můžete nastavit předpoklady
konstrukce:
•

Zvolte typ pracovního prostoru "3D".

•

Vyberte možnost "Ohybově tuhá konstrukce";

•

Výběr výchozího materiálu konstrukce:

•

–

Kliknutím na tlačítko

–

Klikněte na tlačítko "Knihovny" a zobrazí se záložka knihoven, vyberte rodinu materiálu "Beton", vyberte
normu materiálu "EN206" a materiál C25/30;

–

Klikněte na tlačítko "Import" a přidejte vybraný materiál k aktuálnímu seznamu;

–

Potvrďte a ukončete kliknutím na "OK".

otevřete dialog "Materiály";

Vyberte pracovní jednotky: klikněte na tlačítko "Upravit" a zobrazí se dialog "Jednotky". Zde vyberte následující jednotky:
–

Délky: Metr

–

Síly: KiloNewton

–

Momenty: KiloNewton*m

–

Napětí: MPa. (N/mm2)

–

Posuny: Centimetr

–

Rozměry průřezů: Metr

Klikněte na "Použít".
•

Dialog "Nastavení projektu" zavřete tlačítkem "OK".

Uložení projektu
Z hlavní nabídky Soubor vyberte možnost "Uložit jako". V dialogu "Uložit jako" zadejte název projektu: "Betonová budova".
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Krok 4: Tvorba konstrukčního modelu
Pro vytvoření konstrukčního modelu postupujte následovně:
1. V Navigátoru vytvořte podsystémy a nastavte jejich parametry podlaží;
2.

Definujte pracovní rovinu;

3.

Vytvořit stěny a nosníky prvního podlaží;

4.

Umístěte kloubové podpory v základech konstrukce;

5.

Vytvořte druhé podlaží pomocí příkazu "Kopírovat";

6.

Vytvořte třetí podlaží pomocí příkazu "Oříznout a prodloužit";

7.

Vytvořte dva typy zatížení konstrukce: užitné zatížení a seizmicita.

Výběr typu sítě
•

Hlavní nabídka: Možnosti > Síť KP;

•

V dialogu "Možnosti sítě" vyberte z výsuvné nabídky typ "Rastr".

Tvorba a nastavení podsystémů
1.

2.

Tvorba stromu podsystémů
–

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Konstrukce" a z místní nabídky vyberte "Správa systémů" >
"Vytvořit podsystém";

–

Tímto způsobem vytvořte 3 podsystémy;

–

Vyberte každý podsystém a pomocí klávesy <F2> je přejmenujte, zadejte název pro každý z nich: "Přízemí";
"1. podlaží" a "2. podlaží";

–

V systému "Přízemí": vytvořte další 3 podsystémy: "Základy", "Nosníky" a "Stěny";

–

V systémech "1. podlaží" a "2. podlaží": vytvořte 2 podsystémy: "Nosníky" a "Stěny".

Nastavení parametrů podlaží pro každý podsystém
–

Vyberte každý podsystém 3 hlavních systémů a otevřete okno Vlastnosti:

–

Aktivujte možnost "Podlaží";

–

Zadejte parametry výšky následovně:
Podsystémy "Přízemí": 4.5 m pro horní úroveň a 0 pro spodní úroveň;
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Podsystémy "1. podlaží": 9 m - horní úroveň a 4.5 m - dolní úroveň;
Podsystémy "2. podlaží": 12.5 m - horní úroveň a 9 m - dolní úroveň.

Nastavení parametrů
Vyberte počátek pracovní roviny a v okně Vlastnosti zadejte hodnoty jejího dělení ve vodorovném a svislém směru: 3 m.
Tvorba prvního podlaží budovy
1.

Tvorba stěn
–

na panelu nástrojů Předdefinované
Vyberte "Pohled zprava" na pracovní rovinu kliknutím na ikonu
pro
pohledy; zobrazení se nastaví v rovině Y Z. Na panelu nástrojů Pracovní rovina klikněte na ikonu
nastavení pracovní roviny do aktuálního pohledu;

–

V navigátoru: v systému "Přízemí" vyberte podsystém "Stěny";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit vertikální plošný prvek 2 body": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

–

V okně Vlastnosti plošného prvku proveďte následující nastavení:

–

V kategorii "Tloušťka": zadejte hodnotu pro "Výchozí tloušťku": 0.180 metrů;

–

Klikněte na osu Z a kurzor se uchopí k horní úrovni aktuálního podlaží (4.5 m); posuňte kurzor ve směru Y+
a do příkazového řádku zadejte souřadnice Y: 1.5 m, potvrďte klávesou <Enter> (můžete se také přepnout
do pohledu shora a vytvářet stěny ve 2D).

;
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–

Vyberte plošný prvek a zkopírujte jej jednou ve směru Y+, ve vzdálenosti 4.5 metrů (zadejte 0 0 4,5);

–

Vyberte první plošný prvek:
Klepněte na jeho uzel modifikace (označí se červeným trojúhelníkem) v pravém horním rohu;
Nastavte vektor deformace posunutím kurzoru ve směru Y+ a do příkazového řádku zadejte 1.5,
potvrďte klávesou <Enter>;
Tip:

Pro definici vektoru deformace aktivujte pravoúhlý režim uchopování.

Tento postup opakujte pro pravý horní roh plošného prvku:

–

Vyberte druhý prvek stěny a kopírujte jej 3-krát po 3 metrech ve směru Y+ (zadejte 0 3 0);

–

vyberte poslední prvek stěny a opakujte úpravu (nárůst šířky prvku o 1.5 m);

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky <Ctrl + S>.
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2.

Tvorba nosníků
–

V navigátoru: v systému "Přízemí" vyberte podsystém "Nosníky";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit horizontální lineární prvek 2 body": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

–

V okně Vlastnosti lineárního prvku proveďte následující nastavení:
Kategorie "Průřez": klikněte do pole "1. konec" a klikněte na
zadejte parametry průřezu: obdélníkový, 0,16 x 0.45;

;

pro otevření dialogu "Parametrický";

V poli "Excentricita": vyberte 0, z-;
–

Pomocí automatického uchopování vytvořte nosník mezi prvky stěn;

–

Vyberte všechny prvky (klávesovou zkratkou <Ctrl + A>) a překopírujte je jednou ve vzdálenosti 10 metrů ve
směru X (zadejte 10 0 0). Vyberte pohled čelní ( ) poté nastavte pracovní rovinu průmětem do aktuálního
na panelu nástrojů Pracovní rovina). Prvky přízemí zobrazíte ve 3D výběrem
pohledu (klikněte na ikonu
Pohledu (1, -1, 1), kliknutím na ikonu ;
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–

Pro vytvoření příčných nosníků: spusťte znovu příkaz "Vytvořit vodorovný lineární prvek 2 body":
Průřez: obdélníkový, 0,20 x 0,65;
Excentricita: 0, z-;

3.

4.

–

Vytvořte první příčný nosník mezi horními konci protějších stěn;

–

Vyberte příčný nosník a spusťte příkaz "Kopírovat". V dialogu "Vícenásobná kopie" vyberte
režim
kopírování, zadejte počet kopií 11 a klikněte na tlačítko pro nastavení vektoru kopírování (kliknutím na
konce dříve vytvořených stěn, dle níže uvedeného obrázku):

Tvorba podpor
–

V navigátoru: v systému "Přízemí" vyberte podsystém "Základy";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit tuhou lineární podporu": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

–

V okně Vlastnosti lineárního prvku:vyberte typ vazby "Kloub";

–

Vytvořte lineární podporu ve spodní části každé stěny přízemí.

;

Tvorba základové desky
–

V navigátoru: v systému "Přízemí" vyberte podsystém "Stěny";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit horizontální plošný prvek": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

–

Nastavte výchozí tloušťku: 0.100 metru;

–

Vytvořte desku dle níže uvedeného obrázku:

;

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky <Ctrl + S>.
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Vytvořte druhé podlaží budovy
•

V navigátoru: v systému "Přízemí" vyberte podsystém "Nosníky", klikněte pravým tlačítkem myši a z místní
nabídky vyberte možnost "Vybrat", vyberou se všechny prvky podsystému;

•

Spusťte příkaz "Kopírovat". V dialogu "Vícenásobná kopie":

•

–

V poli "Vektor" zadejte souřadnice kopírování, oddělené mezerou: 0 0 4.5;

–

Do pole "Počet" zadejte počet kopírovaných prvků: 1;

–

Klikněte na tlačítko "Pokročilé >>" (zobrazí se rozšířené možnosti kopírování): vyberte "Cílový systém" a z
jeho výsuvné nabídky vyberte podsystém "Nosníky", odpovídající systému "1. podlaží" (zkontrolujte ID číslo
pro správnou identifikaci podsystému);

–

Pomocí tlačítka "Náhled" lze zobrazit, jak se projeví nastavení dialogu. Akci potvrďte tlačítkem "Kopírovat";

Stejným způsobem překopírujte stěny a desky ze systému "Přízemí" do "1. podlaží" (vyberte cílový podsystém
"Stěny" z "1. podlaží"). Druhé podlaží budovy je vytvořeno:
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Tvorba třetího podlaží budovy
Třetí podlaží budovy má výšku 3.5 metrů.
•

V navigátoru: v systému "2. podlaží" vyberte podsystém "Stěny";

•

Spusťte příkaz "Vytvořit vertikální plošný prvek 2 body": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

•

V okně Vlastnosti plošného prvku: v kategorii "Tloušťka", zadejte hodnotu "Výchozí tloušťka": 0.180 m;

•

Vytvořte první stěnu kliknutím na horní konce stěn druhého podlaží dle obrázku:

•

V navigátoru: v systému "2. podlaží" vyberte všechny jeho podsystémy a v okně Vlastnosti upravte výšku
podlaží z 3.5 metru na 3 metry (horní úroveň: 12; dolní úroveň: 9);

•

Nastavte pohled na pracovní rovinu zprava (
(klikněte na ikonu

) poté nastavte pracovní rovinu průmětem do aktuálního pohledu

na panelu nástrojů Pracovní rovina);

•

V navigátoru: v systému "2. podlaží" vyberte podsystém "Nosníky";

•

Spusťte příkaz "Vytvořit vertikální lineární prvek 1 bodem": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu
V okně Vlastnosti lineárního prvku proveďte následující nastavení:

•

Kategorie "Průřez": vyberte čtvercový průřez délce strany 0.30 m (C30);

•

V poli "Excentricita": vyberte 0, 0.

•

Vytvořte sloup ve vzdálenosti 1.5 metru stěny, kterou jste vytvořili dříve:
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•

Spusťte příkaz "Vytvořit úsečku": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

•

Nakreslete úsečku mezi horním koncem sloupu a pravým koncem stěny. Tato úsečka bude použita jako pomocný
prvek pro oříznutí stěny:

;

–

Vyberte úsečku a z hlavní nabídky vyberte Upravit > CAD > Vyjmout, nebo klikněte na ikonu
nástrojů Úpravy;

–

Ponechte nástroj pro ořezání aktivní (všimněte si symbolu kurzoru): klikněte na horní stranu stěny,
definovanou objektem křivky, pro její odstranění:

–

Po provedení operace můžete úsečku odstranit.

na panelu

•

Přepněte se do "Pohled (1, -1, 1)": na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu

•

Vyberte sloup a stěny a zkopírujte je jednou do vzdálenosti 10 metrů ve směru X- (0-10 0); ujistěte se, že je v
dialogu "Vícenásobná kopie" vybrán "Cílový systém":

•

K vytvoření příčných nosníků ve třetím podlaží:
–

V navigátoru: v systému "2. podlaží" vyberte podsystém "Nosníky";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

–

V okně Vlastnosti lineárního prvku proveďte následující nastavení:

;

;

Průřez: obdélníkový, R0.20 x 0,40;
Bez excentricity;
–

Vytvořte dva nosníky na vrcholech dříve vytvořených svislých podepírajících prvků;
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–

•

Ponechte nástroj pro tvorbu lineárního prvku aktivní, upravte typ průřezu na čtvercový R0.20*0.65 a vytvořte
příčný nosník mezi dvěma stranami třetího podlaží (viz obrázek):

Pro vytvoření desky třetího podlaží:
–

V navigátoru: v systému "2. podlaží" vyberte podsystém "Stěny";

–

Stejným způsobem jako pro nižší podlaží vytvořte desku tloušťky 0.20, dle níže uvedeného obrázku:

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.

Generování zatížení konstrukce
V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Zatížení" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit více rodin zatěžovacích
stavů". V zobrazeném okně zadejte počet zatěžovacích stavů následovně:
•

Užitné zatížení: 1;

•

Seizmické zatížení: 2.

Klikněte na tlačítko "Vytvořit". Rodiny zatížení a jejich odpovídající zatěžovací stavy se automaticky vytvoří a zobrazí
se v Navigátoru.
1.

Tvorba užitných zatížení
a.

Zadejte plošné zatížení na desku prvního podlaží:
Vyberte desku prvního podlaží, klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a z místní nabídky
vyberte "Zatížení / Výběr";
V okně Vlastnosti: zadejte intenzitu zatížení FZ:-3.5 kN a potvrďte tlačítkem "OK".
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b.

Zadejte plošné zatížení na desku druhého podlaží: opakujte stejný příkaz, jako pro předchozí desku, s
intenzitou FZ -3kN;

c.

Zadejte plošné zatížení na desku třetího podlaží: opakujte stejný příkaz, jako pro předchozí desku, s
intenzitou FZ -1.75kN;
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2.

Konfigurace zatížení seizmicitou
V navigátoru: vyberte rodinu zatížení "Seizmické zatížení".V okně Vlastnosti:
–

Zadejte hodnotu agr/g: 0.08;

–

Vyberte typ základové půdy: C.

Zatěžovací stavy od seizmicity jsou generovány dle výchozích nastavení ve směru X.V okně Vlastnosti jednoho
ze seizmických zatěžovacích stavů vyberte seizmický směr Y (horizontální).
3.

Nastavení modálního výpočtu (automaticky se vytvoří s rodinou seizmických zatížení)
V Navigátoru: z hlavní nabídky "Předpoklady" > "Modální výpočet": vyberte "Vlastní tvary". V okně Vlastnosti
zadejte následující parametry:
–

Počet vlastních tvarů: 5;

–

Definice hmotnosti: "hmotností získané kombinací statických zatížení".

–

otevře se dialog "Kombinace", ve kterém lze přidávat do
Kombinace: v jeho poli klikněte na ikonu
kombinací statické zatěžovací stavy s odpovídajícím koeficientem:
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Krok 5: Výpočet modelu
Tvorba výpočetního modelu a spuštění výpočtu modelu
Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Vytvořit výpočetní model, nebo klikněte na tlačítko
případech se zobrazí dialog "Sekvence výpočtu".

v Navigátoru. V obou

Vyberte "Výpočet - MKP". Tato operace proběhne automaticky s tvorbou výpočetního modelu. Všechny předcházející
akce (ověření, generování sítě, vyhodnocení) jsou prováděny automaticky.
Během automatického provádění procesů se vypisují detaily v příkazovém řádku. Příkazový řádek informuje taky o
ukončení výpočtu.
Po dokončení výpočtu je připravena fáze kontroly výsledků. Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P. se zobrazí
automaticky.

Krok 6: Zpracování výsledků
V tomto kroku proběhne zobrazení následujících výsledků:
1.

Výsledky posunů pro seizmické zatížení

2.

Výsledky napětí pro vybraný prvek

Výsledky posunů pro seizmické zatížení
•

Panel nástrojů Zobrazení: klikněte na

•

Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a vyberte "Zobrazit uzly";

•

Spusťte příkaz "Nastavení výsledků" (na panelu nástrojů Výpočet - Výsledky K.P. klikněte na ikonu
použijte klávesovou zkratku <Alt + Z>); v dialogu "Výsledky" proveďte následující nastavení:

•

284

aktivujte "Poloprůhledné zobrazení";

nebo

–

Vyberte typ výsledků: posuny;

–

Pro lineární a plošné prvky vyberte typ výsledků D;

–

Klikněte na tlačítko "Výběr kombinací" a v okně "Zatěžovací stavy a kombinace", v záložce "Posuny, vyberte
pouze 2 E; dialog zavřete tlačítkem "OK";

–

V záložce "Možnosti" vyberte "Zobrazit výsledky na deformovaném prvku";

–

Kliknutím na tlačítko "OK" zobrazíte výsledky; ty se zobrazí následovně:

Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.: klikněte na

pro uložení zobrazených výsledků.
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Výsledky napětí pro vybraný prvek
Vyberte nosník z prvního podlaží budovy, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz "Napětí v
průřezu"; zobrazí se okno "Napětí v lineárním prvku". Zde můžete prohlížet distribuci napětí v průřezu vybraného
prvku, s možností změnit typ výsledku a/nebo zatěžovací stav (nebo kombinaci):
•

V levém panelu vyberte Sxy;

•

Klikněte na tlačítko "Výběr kombinací" a v okně "Zatěžovací stavy a kombinace", v záložce "Napětí", vyberte stav
užitného zatížení (Q); dialog zavřete tlačítkem "OK";

•

Posouvejte kurzorem, umístěným ve spodní části okna, a prohlížejte distribuci napětí po délce lineárního prvku.
Můžete také zadat hodnotu vzdálenosti pro výsledky v konkrétním bodě:

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky
<Ctrl + S>.
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Krok 7: Tvorba video-souboru .avi
1.

Dvojitým kliknutím na uložený grafický náhled výsledku v Navigátoru jej aktualizujte; nyní vytvoříme animaci
pomocí tohoto dříve uloženého.

2.

Hlavní nabídka: vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Animace. Panel nástrojů Animace se zobrazí v pracovní
ploše:

–

. Chcete-li
Chcete-li vytvořit animaci, musíte natáčet model a umístit kamery pokaždé kliknutím na ikonu
přepnout z jednoho bodu pohledu do dalšího, můžete použít funkce předdefinovaných pohledů nebo zoom.
Během vytváření kamer můžete zobrazit jejich polohu v pracovní oblasti (viz obrázek níže):

–

Jakmile byly vytvořeny všechny kamery, je potřeba nastavit animaci v dialogu "Možnosti animace", kliknutím
na ikonu

na panelu nástrojů Animace:

V záložce "Obecné možnosti": vyberte možnost "Přechody mezi kamerami" (pro přechod z jednoho
uloženého pohledu do dalšího) a "Cyklická animace" (pro opětovné spuštění animace, jakmile byl
zobrazen poslední snímek);
V záložce "AVI": vyberte umístění a název souboru .avi, který se chystáte vytvořit;
Potvrďte tlačítkem "OK" a zavřete okno;
–

3.
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Kliknutím na tlačítko
spustí se nahrávání videa; počkejte několik sekund, než se zobrazí dialog
"Komprese videa", zde můžete vybrat typ komprese souboru .avi. Potvrďte tlačítkem "OK", zavřete dialog a
počkejte, dokud bude vytvořen soubor .avi.

Jakmile je proces nahrávání videa ukončen, automaticky se spustí aplikace přehrávače.
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Kruhová vodní nádrž
Úvod
Cílem tohoto příkladu je seznámit vás s následujícími tématy:
•

Tvorba plošných prvků vytažením z lineárních prvků

•

Úprava lineárních prvků pomocí příkazu "Zkrátit nebo prodloužit"

•

Generování užitných zatížení od hydrostatického a zemního tlaku

•

Definice podmínek symetrie stupńů volnosti

Popis konstrukce
Konstrukci tvoří část betonové kruhové nádrže, umístěné na kloubových plošných podporách. Nádrž má výšku 6
metrů a poloměr 11 metrů. Konstrukce je zatížena plošným zatížením od hydrostatického a zemního tlaku.
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Krok 1: Spuštění Advance Design
V nabídce Start systému Windows vyberte "Programy" > "Graitec" > "Advance Design" > "Advance Design". Zobrazí
se "Úvodní obrazovka". Umožňuje výběr jazyka aplikace a výstupů a nastavení norem projektu.

Krok 2: Nastavení lokalizace a norem projektu
1.

V panelu “GRAITEC – Zdroje” úvodní obrazovky klikněte na tlačítko “Konfigurace”. Zobrazí se dialog "Nastavení
lokalizace".

2.

V části "Lokalizace" vyberte z odpovídajících výsuvných nabídek jazyk uživatelského rozhraní a generovaných
dokumentů.

3.

V oblasti "Normy" vyberte normy použité v projektu:

4.

–

Seizmické zatížení: "EC8"

–

Klimatické zatížení: "EC1"

–

Železobetonové konstrukce: "EC2"

–

Ocelové konstrukce: "EC3"

Klikněte na tlačítko "OK".

Vytvoření nového projektu
Klikněte "Nový" v "Projekty". Nový projekt se vytvoří dle výchozích nastavení.

Krok 3: Nastavení parametrů projektu
Nastavení konstrukce
V dialogu "Nastavení projektu": kliknutím na "Další" otevřete následující okno, ve kterém můžete nastavit předpoklady konstrukce:
•

Vyberte typ pracovního prostoru "3D";

•

Vyberte možnost "Ohybově tuhá konstrukce";

•

Výběr výchozího materiálu konstrukce:

•

•

–

Kliknutím na tlačítko

–

V seznamu materiálu: vyberte materiál C20/25 a potvrďte tlačítkem "OK".

otevřete dialog "Materiály";

Vyberte pracovní jednotky: klikněte na tlačítko "Upravit" a zobrazí se dialog "Jednotky". Zde vyberte následující jednotky:
–

Délky: Metr

–

Síly: KiloNewton

–

Momenty: KiloNewton*m

–

Napětí: MPa. (N/mm2)

–

Posuny: Centimetr

–

Rozměry průřezů: Metr

–

Klikněte na "Použít".

Dialog "Nastavení projektu" zavřete tlačítkem "OK".

Uložení projektu
Z hlavní nabídky Soubor vyberte možnost "Uložit jako". V dialogu "Uložit jako" zadejte název projektu: "Betonová nádrž".
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Výběr typu sítě
•

Z hlavní nabídky vyberte Možnosti > Síť KP;

•

V dialogu "Možnosti sítě KP" vyberte typ "Rastr" a zadejte 1.5 pro výchozí rozměr segmentu;

Krok 4: Tvorba konstrukčního modelu
Pro vytvoření konstrukčního modelu postupujte následovně:
1.

Vytvořte podsystémy pro prvky modelu;

2.

Vytvořte lineární prvky, které budou použité jako pomocné pro vytažení;

3.

Vytvořte plošné povrchy nádrže vytažením lineárních prvků;

4.

Vytvořte nosníky víka nádrže;

5.

Umístěte kloubové podpory;

6.

Vytvořte zatížení konstrukce; užitné zatížení od hydrostatického a zemního tlaku;

7.

Vytvořte kombinace zatížení.

Tvorba podsystémů
•

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Konstrukce" a z místní nabídky vyberte "Správa systémů" >
"Vytvořit podsystém";

•

Vytvořte 4 podsystémy: "Kryt", "Stěny", "Dno" a "Základy".

Tvorba pomocných lineárních prvků pro vytvoření betonové nádrže
1.

Tvorba zdrojových prvků pro vytažení kupolového krytu nádrže
Z hlavní nabídky vyberte Vytvořit > Konstrukce > Generátor klenby > Lineární klenba. Otevře se následující dialog:

–

Zadejte rozměry klenby: R = 20.00 m a A = 22.00 m;

–

Zadejte souřadnice polohy klenby: -11 m ve směru X; 6 m ve směru Z;

–

Zadejte počet lineárních prvků tvořících klenbu: 10;

–

Vyberte matriál lineárních prvků: C20/25;

–

Vyberte průřez R0.2*0.3;

–

Nastavení potvrďte tlačítkem "OK" a zavřete okno.

Lineární prvky klenby se v pracovní oblasti vytvoří automaticky.
Vyberte prvky klenby, umístěné na levé straně od počátku souřadnicového systému a odstraňte je:
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2.

Tvorba zdrojových prvků pro vytažení bočních stěn a dna nádrže
–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek" a v okně Vlastnosti vyberte průřez R0.2*0.3;

–

První bod zadejte kliknutím na pravý konec klenby, poté zadejte do příkazového řádku souřadnice druhého
bodu: 11 0;

–

Vytvoření prvku pro vytažení dna nádrže: vytvořte lineární prvek od spodního konce vertikálního prvku, poté
zadejte souřadnice druhého bodu: 2.5 0;

–

Ořezání klenby podle referenčního prvku dna: vytvořte úsečku od levého konce prvku dna, po libovolnou
vzdálenost ve vertikálním směru (můžete použít pravoúhlý režim (klávesa F8)) nad klenbou (viz níže
uvedené obrázky):
Spusťte příkaz "Vytvořit úsečku": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

;

Aktivujte pravoúhlý režim uchopování: na panelu nástrojů Režimy uchopování klikněte na ikonu

;

Nakreslete úsečku podle níže uvedeného obrázku;
Vyberte úsečku a spusťte příkaz "Zkrátit nebo prodloužit" pomocí ikony
na panelu nástrojů Úpravy;
klikněte na pravou stranu klenby (všimněte si hlášky na příkazovém řádku). Poté můžete vybrat prvky z
levé strany klenby a úsečku pro jejich odstranění.

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky <Ctrl + S>.
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3.

Tvorba nádrže vytažením lineárních prvků
–

Přepněte se na "Pohled (-1, -1, 1)": na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu

–

Vyberte všechny prvky;

–

Na panelu nástrojů Úpravy klikněte na ikonu

–

Vyberte režim "Rotace" a zadejte souřadnice vytažení: osa 0 0 1 a úhel rotace 9ｰ;

–

Zadejte počet plošných prvků, které si přejete vytvořit: 10;

–

Vyberte materiál plošných prvků: C25/30 a zadejte hodnotu tloušťky: 0.200 metrů;

–

Vypněte možnost "Zachovat základní objekty", aby byly odstraněny lineární prvky, použité pro vytažení;

–

Klikněte na tlačítko "Náhled" pro zobrazení nastavení a "Použít" pro vytažení.

;

; otevře se dialog "Vytáhnout plochy":

Organizace prvků modelu do systémů:
–

Vyberte prvky dna nádrže a v Navigátoru: klikněte pravým tlačítkem na výběr a z místní nabídky vyberte
"Vyjmout"; vyberte podsystém "Dno", klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte "Vložit". Všechny
plošné prvky dna jsou nyní v podsystému "Dno";

–

Opakujte tuto operaci pro prvky boční stěny a kupole, jejich umístěním do odpovídajících podsystémů.
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4.
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Tvorba čtvrtkruhových komponent nádrže (pro zakrytí a dno)
–

V Navigátoru vyberte systém "Dno";

–

Spusťte příkaz "Vytvořit plošný prvek" a zadejte tloušťku 0.200 metru;

–

Vytvořte plošný prvek, spojující počátek pracovní roviny a jednotlivé konce prvků dna.

–

Přepněte se do "Pohled (1, -1, 1)": na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu

–

Vyberte čtvrtkruhový plošný prvek a vypněte možnost "Povolit modifikace uzlů", vypnutím ikony
na
panelu nástrojů Úpravy. Držte stisknutou klávesu <Ctrl>, klikněte na konec plošného prvku a přetáhněte jej
do kopulovitého krytu:

–

Vyberte plošný prvek, který jste zkopírovali a v Navigátoru: klikněte pravým tlačítkem na výběr a z místní
nabídky vyberte "Vyjmout"; vyberte podsystém "Kryt", klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte
"Vložit". Plošný prvek se nyní nachází v podsystému "Kryt".

;
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5.

6.

Tvorba nosníků víka nádrže
–

V Navigátoru vyberte systém "Kryt":

–

Spusťte příkaz "Vytvořit lineární prvek" a vyberte obdélníkový průřez 0.25 x 0.35;

–

Ponechte aktivní nástroj po tvorbu lineárního prvku: kliknutím na vnější konce prvního plošného prvku boku
nádrže vytvořte nosníky víka (viz níže uvedený obrázek);

–

Vyberte nosník a spusťte příkaz "Kopírovat"; vyberte režim kopírování "Rotace" (ujistěte se, že je vypnutý
režim "Posun") a zadejte parametry kopírování: osa 0 0 1; úhel rotace 9ｰ a počet kopií 9. Kliknutím na
tlačítko "Náhled" se zobrazí náhled operace, potvrďte kliknutím na tlačítko "Použít".

Vytvoření podpor
–

V Navigátoru vyberte systém "Základy";

–

Přepněte se na "Pohled (-1, -1, 1)": na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu

;

–

Spusťte příkaz "Vytvořit tuhou plošnou podporu": na panelu nástrojů Modelování klikněte na ikonu

;

–

V okně Vlastnosti podpory:vyberte typ vazby "Kloub";

–

Vytvořte první plošnou podporu kliknutím na tři konce prvního plošného prvku dna nádrže; další podpory
vytvořte kopírováním první podpory rotací, 9 kopií, s osou rotace v souřadnicích 0 0 1 a úhlem 9-:
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Generování zatížení konstrukce
V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Zatížení" a z místní nabídky vyberte "Vytvořit více rodin zatěžovacích
stavů". V zobrazeném okně zadejte počet zatěžovacích stavů následovně: Užitné zatížení: 2. Klikněte na tlačítko "Vytvořit".
Rodiny zatížení a odpovídající zatěžovací stavy se vygenerují automaticky a zobrazí se v Navigátoru.
Nastavení užitných zatížení
Budeme uvažovat s následujícími typy užitného zatížení:
•

Zemní tlak: reprezentován plošným zatížením působícím z vnější strany na boční stěny nádrže;

•

Hydrostatický tlak: reprezentován plošným zatížením, které působí z vnitřní strany na boční stěny a dno nádrže.

1.

Tvorba zatížení zemním tlakem
–

V navigátoru: vyberte zatěžovací stav 1 Q, spusťte příkaz "Vytvořit plošné zatížení" a nastavte následující
hodnoty:
"Souřadnicový systém": vyberte "lokální osy";
Intenzita FZ: -58 kN;
Hodnoty koeficientů proměnného zatížení: pro 1. a 2. vrchol: 1; pro 3. vrchol: 0.35

–

2.

Přepněte se na "Pohled (1, -1, 1)":na panelu nástrojů Předdefinované pohledy klikněte na ikonu
.
Vytvořte plošné zatížení představující zemní tlak na první plošný prvek boční stěny nádrže (ujistěte se, že
první body zatížení odpovídají prvnímu koeficientu proměnného zatížení), zkopírujte jej 9 krát v režimu
rotace s osou v souřadnicích 0 0 1 a úhlem rotace 9ｰ.

Tvorba zatížení hydrostatickým tlakem
–

V navigátoru: vyberte zatěžovací stav 2 Q a spusťte příkaz "Vytvořit plošné zatížení". V okně Vlastnosti
plošného zatížení proveďte následující nastavení:
"Souřadnicový systém": vyberte "lokální osy";
Intenzita FZ: -98 kN;
Hodnoty koeficientů proměnného zatížení: pro 1. a 2. vrchol: 1; pro 3. vrchol: 0.35
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–

Vytvořte plošné zatížení představující hydrostatický tlak na první plošný prvek boční stěny nádrže (ujistěte
se, že první body zatížení odpovídají prvnímu koeficientu proměnného zatížení), zkopírujte jej 9 krát v
režimu rotace s osou v souřadnicích 0 0 1 a úhlem rotace 9ｰ.

–

Poté vytvořte vertikálně působící zatížení na první prvek dna, o intenzitě -98 kN a se všemi koeficienty
proměnného zatížení rovnými 1;

–

Zkopírujte dříve vytvořené zatížení 9 krát pomocí kopírování v režimu rotace, s osou v souřadnicích 0 0 1 a
úhlem rotace 9ｰ.
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Tvorba kombinací zatěžovacích stavů
•

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na "Kombinace" a z místní nabídky vyberte "Vlastnosti";

•

V dialogu "Kombinace" klikněte na "Přidat" a zadejte hodnoty kombinace: 1x[1 Q]+1x[2 Q];

•

Potvrďte a ukončete kliknutím na "OK".

Krok 5: Výpočet modelu
Tvorba výpočetního modelu a generování sítě
Z hlavní nabídky vyberte Výpočet > Vytvořit výpočetní model, nebo klikněte na tlačítko
v Navigátoru. V obou
případech se zobrazí dialog "Sekvence výpočtu".Vyberte možnost "Generování sítě KP". Vybraná operace proběhne
společně s automatickým vytvořením výpočetního modelu.
Generování sítě na konstrukci proběhne automaticky. Na příkazovém řádku lze kontrolovat stav procesu vytváření
sítě. Na příkazovém řádku se zobrazí informace o ukončení vytváření sítě.
V této chvíli by se měla zobrazit konstrukce se sítí a uzly.

Doporučení: Model pravidelně ukládejte pomocí hlavní nabídky Soubor > Uložit, nebo pomocí klávesové zkratky <Ctrl + S>.
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Konfigurace sítě pro čtvrtkruhové prvky
V této fázi před spuštěním výpočtu lze upravit síť konstrukčních prvků pomocí úseček. Pro úpravu sítě horního a
dolního čtvrtkruhového prvku vytvoříme pomocné úsečky dle následujícího obrázku:
•

Na panelu nástrojů Zobrazení klikněte na ikonu

•

Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a vypněte možnosti "Zobrazit síť" a "Zobrazit uzly";

•

V navigátoru: klikněte pravým tlačítkem myši na podsystém "Základy" a z místní nabídky vyberte "Skrýt";

•

Vyberte podsystém "Dno": spusťte příkaz "Vytvořit úsečku" z panelu nástrojů "Výpočet –Předpoklady";

•

V okně Vlastnosti úsečky zapněte možnost "Síť KP";

•

Vytvořte úsečky na čtvrtkruhovém plošném prvku dna uchopováním se na jednotlivé rohy (ujistěte se, že je
aktivní režim uchopování na "Koncový bod"). Po nakreslení každé úsečky potvrďte klávesou Enter:

•

Spusťte příkaz "Vytvořit oblouk 3 body": na panelu nástrojů Výpočet - Předpoklady klikněte na ikonu
Sledujte hlášky na příkazovém řádku a postupujte následně:

•

;

–

"Zadejte střed oblouku": klikněte na bod odpovídající středu dna (viz obrázek níže);

–

"Zadejte první bod": klikněte na střed jedné strany plošného prvku, jak je zobrazeno níže (musí být aktivní
režim uchopování na "Polovinu");

–

"Zadejte druhý bod": klepněte na střední bod na druhé straně plošného prvku, jak je znázorněno níže;

–

"Počet stran": zadejte počet segmentů oblouku: 10; potvrďte klávesou <Enter>, křivka oblouku je vytvořena:

Opakujte tuto operaci pro čtvrtkruhový plošný prvek kupole (v podsystému "Kryt").
Znovu spusťte příkaz pro tvorbu sítě: na panelu nástrojů Výpočet - Výsledky K.P. klikněte na ikonu
hlavní nabídky vyberte Výpočet > Síť KP.
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Definice podmínek symetrie
S ohledem na to, že konstrukce nádrže je symetrická podle dvou rovin, lze jí modelovat jako čtvrtinu celé konstrukce
(jak tomu bylo v tomto příkladě). Zbytek konstrukce ale musí být vytvořen s použitím odpovídajících vazeb. Tyto vazby
lze automaticky použít pro uzly pomocí podmínek symetrie:
na panelu nástrojů Předdefinované pohledy;

•

Zvolte pohled shora na pracovní rovinu kliknutím na ikonu

•

Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a zapněte možnost "Zobrazit uzly";

•

V pracovní ploše vyberte uzly na straně modelu, která je rovnoběžná s globální osou X (včetně horních, dolních a
bočních uzlů na této straně). Uzly vyberte oknem zleva doprava.

•

–

Hlavní nabídka: vyberte Vytvořit > Podmínky symetrie. Objeví se následující dialog:

–

Vyberte možnost "Rovina XZ"; takto se budou automaticky generovat vazby uzlů podle roviny XZ:

V pracovní ploše vyberte uzly na straně modelu, která je rovnoběžná s globální osou Y (včetně horních, dolních a
bočních uzlů na této straně). Spusťte příkaz "Podmínky symetrie", jak bylo popsáno výše. Vyberte možnost
"Rovina XY"; takto se budou automaticky generovat vazby uzlů podle roviny XY:
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Spuštění výpočtu
Vyberte Výpočet > Vypočítat, nebo klikněte na ikonu
následující dialog:

na panelu nástrojů Výpočet - Předpoklady. Objeví se

Kliknutím na tlačítko "OK" zahájíte výpočet.
Výpočet se provádí automaticky. Podrobné informace o pobíhajícím výpočtu se vypisují v příkazovém řádku.

Krok 6: Zpracování výsledků
V tomto kroku proběhne zobrazení následujících výsledků:
1.

Výsledky posunů pro zatěžovací stavy 1 a 2;

2.

Výsledné křivky momentů pro plošné prvky.

Výsledky posunů pro zatěžovací stav 1 a 2
1.

Výsledky posunů pro zemní tlak (1 Q)
–

Z panelu Výpočet - Výsledky KP vyberte typ výsledku "Posuny", výsledky pro lineární a plošné prvky D a
zatěžovací stav 1 Q;

–

Pomocí klávesové zkratky <Alt + Z> otevřete dialog "Výsledky"; v záložce "Možnosti" vyberte "Zobrazit
výsledky na deformovaném tvaru" a potvrďte tlačítkem "OK".

Tip:
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Pro vyčištění pracovní plochy od aktuálně zobrazených výsledků klikněte pravým tlačítkem myši a z
místní nabídky vyberte "Vyčistit výsledky".
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2.

Výsledky posunů pro hydrostatický tlak (2 Q)
Z panelu Výpočet - Výsledky KP vyberte typ výsledků "Posuny", typ výsledků pro lineární a plošné prvky D a
zatěžovací stav 2 Q. Kliknutím na tlačítko

pro zahájení vykreslení výsledků a prohlížení deformací modelu:

Výsledné křivky pro momenty na plošných prvcích
Nejdříve vytvořte řez:
•

Panel nástrojů Zobrazení: klikněte na

•

Hlavní nabídka: Vytvořit > Řez;

•

Vytvořte řez na plošném prvku;

•

V Navigátoru: vyberte řez;

•

pro spuštění příkazu "Výsledné křivky". Otevře se dialog
Panel nástrojů Výpočet - Výsledky K.P.: klikněte na
"Výsledné křivky", ve kterém se pro plošný prvek dle výchozích nastavení zobrazí výsledky vnitřních sil Mxx a Myy:

pro zobrazení konstrukčního modelu v poloprůhledném znázornění;

Parametry křivek lze upravovat pomocí dialogu "Křivky", který se otevírá pomocí ikony

.
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