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1. GERENDA MODELL
Feladat

Határozzuk meg az alábbi ábrán vázolt háromtámaszú vasbeton gerenda igénybevételeit, hosszvasalását és kengyelezését az önsúly és a később megadott egyéb terhelések hatására.

A gerenda keresztmetszete legyen egységes a tartó hossza mentén:
40 cm*72 cm-es téglalap alakú keresztmetszet. A gerendát az Eurocode 2 szabvány szerint vizsgáljuk.
Indítás

A program elindításához kattintsunk a Start menüben az AxisVM X4 mappában az AxisVM X4 ikonra.

Új

Az Új ikonra kattintva hozhatunk létre egy új modellt. A megjelenő ablakban írjuk át a gép által felkínált Modellfájl nevet „gerenda”-ra, a Szabványok közül válasszuk ki az Eurocode [H]-t, a mértékegységeket EU-ra állítsuk be:

Szükség esetén megadhatjuk a Fejléc opciónál a „Munka” megnevezését, a szerkezet tervezőjének nevét, illetve a cég logóját is betölthetjük (ez a beállított fejléc fog megjelenni a nyomtatási képen és a
dokumentációban).
Ha befejeztük, nyomjuk meg az OK gombot.
Nézet választás

Ellenőrizzük a szerkesztő felület nézetét - a munkasíkot, ezt minden új modell készítése előtt tegyük
meg! A képernyő bal oldalán elhelyezkedő Nézet változtatása ikonra ráállva az X-Z síkot válasszuk ki.
A szerkesztő felület bal alsó sarkában ellenőrizhetjük a globális koordináta-rendszer aktuális állását.

A globális koordináta-rendszer a modellezés során átállítható, több lokális koordináta rendszer/munkasík is felvehető. A globális koordináta-rendszert úgy tudjuk megkülönböztetni a lokális koordináta-rendszertől, hogy tengelyei nagybetűsek, a pozitív irányt a nagybetűk helyzete mutatja a tengelymetszésponthoz viszonyítva. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gravitáció alapbeállítás mellett –Z irányba mutat, ez szükség szerint módosítható.
Geometria
definiálás Elemek

A szerkezet geometriai modelljének létrehozásához kattintsunk a menüsor alatt elhelyezkedő Elemek
fülre, ekkor elérhetővé válnak a szerkesztési funkciók.
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Objektumok közvetlen rajzolása

Az Objektumok közvetlen rajzolása ikonra kattintva a következő ablak jelenik meg:

Vízszintes gerenda

A felső sorban lévő ikonok közül kattintsunk a Vízszintes gerenda funkcióra. Az egymást követő lépések sorrendje miatt akkor is klikkeljünk a Vízszintes gerenda ikonra, ha az ablak megjelenésekor ez az
aktív funkció. A következő párbeszédpanel jelenik meg:

Válasszuk ki a Szelvényszerkesztőt, majd kattintsunk az OK-ra.
Szelvény-szerkesztő

A következő, Szelvényszerkesztő ablak jelenik meg:

Téglalap szelvény

A Téglalap szelvény ikonra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

Lépésről lépésre kézikönyv
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A h[mm]= felirat mellé írjunk 720-at, majd klikkeljünk az Elhelyezés gombra (az alapbeállítás szerinti
„b” méret megegyezik a feladatban szereplő szélességi mérettel, azt nem kell felülírnunk most). A kurzorral a munkafelület bármely pontjára klikkelve el tudjuk helyezni a téglalap szelvényt. A következő
ábra látható:

Megjegyzés: A téglalap szelvény négy sarkában és a középpontban a program automatikusan elhelyez
ún. feszültség pontokat (1..5 jelölés). A feszültségszámítást a program csak ezekben, az előre definiált
feszültségpontokban végzi el. Ezeket a pontokat módosíthatjuk, törölhetjük és újabb pontokat adhatunk meg.
A bemutató példánkban a feszültségi pontok helye és száma közömbös, mert az igénybevételekből
számoljuk a gerenda szükséges vasalását.
Az OK-ra klikkelve a megjelenő ablakban tudjuk elmenteni az új szelvényt:

Az OK-val zárjuk be az ablakot.
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A következő üzenetet kapjuk:

Az OK-ra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

Itt a görgetősáv segítségével válasszuk ki az Anyagok oszlopban a C25/30-as szilárdságú betont, majd
az OK-val zárjuk be az ablakot.
Referencia

A Referenciát Automatikus beállításon hagyva a rúd lokális rendszerének x iránya a rúdtengelybe fog
esni, a lokális z iránya pedig függőleges irányú lesz.
Az Objektumrajzolón a következőt látjuk:

Gerenda törött
vonal

Hozzuk létre a háromtámaszú gerenda tengelyét!
Az Objektumrajzolón válasszuk ki a „Gerenda töröttvonal” funkciót.
A tengelyvonal definiálására több lehetőségünk van: megrajzolhatjuk grafikusan, vagy megadhatjuk
koordinátákkal.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Adatbevitel koordinátákkal:
A feladatban a gerendát két vonallal, a három támasz közötti gerenda tengely megrajzolásával definiáljuk. A koordinátákat a jobb alsó sarokban lévő Koordináta-palettán adhatjuk meg. Az értékek megadása történhet globális és relatív origóhoz viszonyítva egyaránt. A relatív origót egy kék x (45°-kal elforgatott kék színű kereszt) jelzi a munkafelületen, és mindig az utoljára szerkesztett elem végpontjában áll, de az Insert billentyűvel tetszőleges helyre is leszúrhatjuk, áthelyezhetjük. Új modellt nyitva a
relatív origó a globális koordináta-rendszer origójában áll.
A Koordinátapaletta baloldali „d” betűvel jelzett gombját lenyomva, relatív koordinátákat (dX, dY,
stb…) adhatunk meg a relatív origóhoz mérten, a „d” nyomógombot feloldva pedig globális koordinátákat.
A feladatban relatív koordinátákat adunk meg palettán, az origó (lokális koordináta-rendszer) most a
globális koordináta-rendszer nullpontjában áll. A vonal kezdőpontjának (X=0, Y=0, Z=0) beviteléhez
nyomjuk meg az x gombot a billentyűzeten. Ekkor a kurzor a jobb alsó sarokban lévő Koordináta paletta x koordináta mezőhöz ugrik. A kiemelt aktuális érték helyére írjunk 0-t a koordináta palettán.

Ezután nyomjuk meg az y gombot és írjunk 0-t. Ugyanígy tegyünk a z koordináta megadásakor is,
majd üssük le az Enter billentyűt.
További csomópontok relatív
megadása

A további két csomópont megadásához üssük le a billentyűzeten egymás után a következőket:

x
x

12
10

y
y

0
0

z
z

0

<Enter>

0

<Enter>,

majd nyomjuk meg az egér jobb gombját és válasszuk a gyorsmenüből a Mégsem parancsot. Ezzel
megszakítottuk a poligon vonal húzását, majd az Esc kétszeri megnyomásával kilépünk a parancsból
(Objektum közvetlen rajzolása).
Zoom

A gerenda megfelelő méretűre való nagyításhoz vagy kicsinyítéséhez mozgassuk az egeret a nagyítóikon fölé. Ekkor egy hat ikonból álló ikonsor jelenik meg. Ezen kívül a + és - billentyűk benyomásával
tudunk nagyítani vagy kicsinyíteni. Most válasszuk a jobb áttekinthetőség kedvéért a harmadik ikont,
mely a geometriai modellünket teljes képernyő méretűre nagyítja (vagy ugyanezt az egér görgő dupla
kattintásával tehetjük meg).

A következő ábrán látható a létrehozott gerenda tengelye (kék) és szelvény oldalnézeti kontúrja (sárga):
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Geometriai
ellenőrzés

A gerenda geometriájának ellenőrzésére használjuk Geometria fül Geometriai ellenőrzés funkciót.
A megjelenő ablakban azt állíthatjuk be, hogy mekkora legyen az a távolság, amelynél közelebb lévő
csomópontokat a program „eggyé olvasztja”.

Az ellenőrzés után a felugró ablakban láthatjuk az eredményt:

Perspektíva

Ellenőrizzük a modellünk térbeli nézetet! Kattintsunk a baloldali ikontáblán található Perspektíva ikonra. A menüsorban az Ablakok menüt lenyitva láthatóvá tehetjük a Perspektíva-palettát is, ha bejelöljük. Ebben az ablakban a perspektíva nézetét módosíthatjuk, a modellt tetszés szerint elforgathatjuk.
A nézetet elforgathatjuk az Alt + egér görgő nyomva tartása mellett az egér mozgatásával is.

A palettát bezárva a megjelenítési mód rögzítődik.

Lépésről lépésre kézikönyv
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A baloldali tálcán található Megjelenítés ikonra kattintva láthatóvá tehetjük a modellünk lokális koordináta-rendszereit, csomóponti számozását, grafikai szimbólumait stb. (A Megjelenítés beállítása ablakhoz gyorsabban úgy is eljuthatunk, hogy a képernyőn a modell mellett jobb egérgombra előugró
menü legutolsó sorát válasszuk.) A Szimbólumok fülön a Lokális rendszerek-nél pipáljuk ki a „Rúd”
melletti jelölőnégyzetet, és a Feliratozás fület választva a Tulajdonságoknál a Szelvénynév mellett
található jelölőnégyzetet is.
Az OK-val zárjuk be az ablakot. Ekkor a rúdelemen megjelenik az egyes rudak lokális koordinátarendszere, valamint szelvényneve. Az egér kurzorát az egyes rúdelemek referencia vonalához közel
mozgatva a rúdelem egyes tulajdonságai is láthatóvá válnak: a rúdelem sorszáma, kezdő és végpontjának sorszáma, a rúd hossza, anyaga, szelvényneve és a z irányú referencia (automatikus vagy a felhasználó által definiált).

Végül a perspektivikus nézetből váltsunk az X-Z síkra.
Teljes ábra

A jó láthatóság érdekében használjuk a Teljes ábrát megjelenítő funkciót.

Csomóponti
támasz

A menüsor alatt, továbbra is az Elemek fülön maradva válasszuk a csomóponti támasz funkciót és jelöljük ki a középső támaszt elsőként majd kattintsunk az OK gombra. A megjelenő ablakban a csomópontok egyes irányaihoz tartozó megtámasztás merevségét tudjuk definiálni. A megtámasztás irányait
többféleképpen állíthatjuk be: az egyes komponenseket megadhatjuk a globális koordinátarendszerben értelmezve, valamely referencia irányt felvéve, rúdhoz/bordához és élhez relatív. A feladatban csak a globális koordináta-rendszerben tudjuk definiálni a támaszt, a többi választási lehetőség nem aktív (részletesen ld. a felhasználói kézikönyvet). Az eltolódás elleni megtámasztások Rx, Ry,
Rz rugóállandóit kN/m-ben kell megadni. Az alapértékként beállított 1E+10 kN/m a teljesen merev
megfogáshoz tartozik, míg a 0 érték szabad eltolódást biztosít.
Az Rx az x irányban ható rugóállandót jelenti. Az elfordulás elleni megtámasztások Rxx, Ryy, Rzz rugóállandóit kNm/rad-ban kell megadni. Az alapértékként beállított 1E+10 kNm/rad a befogáshoz tartozik, míg a 0 érték a szabad elforduláshoz. Az Rxx az x tengely körüli elfordulás merevség rugóállandóját jelenti. Az elfordulási merevségeket állítsuk nullára, csak X és Z irányban támasszuk meg a szerkezetet.
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Az OK-val nyugtázzuk a bevitelt.
Jelöljük ki a két szélső támaszt és állítsuk be az előbb említett módon, de hengerszekér megtámasztást
modellezve - csak globális z irányú megtámasztást adjunk meg:

Ha helyesen állítottuk be a megtámasztási viszonyokat, akkor a gátolt elmozdulás/elfordulás komponenseket barna szimbólum jelzi.
Terhek

A szerkezetre ható terhelő erők és támaszmozgások megadásához kattintsunk a Terhek fülre.

Lépésről lépésre kézikönyv
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A különböző terhelő erőket és támaszmozgásokat célszerű teheresetekre szétválasztani. Kattintsunk
tehát a Teheresetek és tehercsoportok ikonra. Ekkor a következő ablak jelenik meg:

A bal felső sarokban láthatjuk a program által létrehozott első statikus teheresetet: ST1 névvel. Kattintsunk az ST1 felirattal jelölt teheresetre és ezután írjuk át a nevét ÖNSÚLY-ra. Ezután nyomjuk meg az
OK gombot és visszatérünk a szerkesztőfelületre. Az aktív tehereset a létrehozott ÖNSÚLY eset lesz. Az
aktuális tehereset nevét mindig az Info-palettán láthatjuk (bal felső sarok).
Megjelenítés

Önsúly

Statikus tehereset

A Megjelenítésben kapcsoljuk ki a Szimbólumok fül alatt a Szelvény alak, a Rúd Lokális rendszer és
az Objektumok 3D körvonallal funkciót és a Feliratozás fül alatt a Szelvény funkciót.

Válasszuk ki az Önsúly funkciót, majd válasszuk ki az összes elemet a Mindenre alkalmaz (
)funkcióval. Az OK-ra kattintva mindkét gerenda tengelyvonala felett kék szaggatott vonal jelzi, hogy az
elemen az önsúly terhelés működik. (A nehézségi gyorsulást a Beállítások menüben, a Gravitáció opcióval tudjuk beállítani. Alapesetben g=9.81 m/s2 és a globális Z tengely negatív irányában hat).

Válasszuk ismét a Teheresetek és tehercsoportok funkciót és a megjelenő ablakban a Hozzáadás közül a Statikus gombot megnyomva hozzunk létre a HASZNOS 1, HASZNOS 2 és a TÁMASZMOZGÁS
nevű tehereseteket. Tegyük aktuálissá a HASZNOS 1 teheresetet egy egérkattintással majd nyomjuk
meg az OK gombot.
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Megoszló teher
vonalelemen

A Megoszló teher vonalelemen funkciót választva jelöljük ki a baloldali rudat, majd nyomjuk meg az
OK gombot, ekkor a következő ablak jelenik meg:

Globális koordináta-rendszer szerint értelmezett hosszmenti, egyenletesen megoszló terhet veszünk
fel. A kijelölt rúd két végpontjában megadjuk a teher nagyságát, a pZ1 és pZ2 mezőkbe a teher értékének írjunk be –17,5-et, majd nyomjuk meg az OK gombot (a „-” érték a globális koordinátarendszerben azt jelenti, hogy a teher lefelé, - negatív irányban hat).
Teheresetek és
tehercsoportok

A Teheresetek és tehercsoportok ikon jobb oldalán a lefele mutató nyílra klikkelve a következő jelenik
meg:

Itt látható az általunk definiált összes tehereset, és ki van jelölve az aktuális tehereset. A kurzort lefele
mozgatva, egy kattintással válasszuk ki a HASZNOS 2 nevű teheresetet.
Az előzőekben bemutatott módon definiáljunk mindkét rúdra –17,5 kN/m egyenletesen megoszló
terhet (egyszerre mindkét rudat kijelölve is megadhatunk terhet).
Támaszmozgás

Végezetül válasszuk ki a TÁMASZMOZGÁS nevű teheresetet. Kattintsunk a Támaszmozgás ikonra,
majd jelöljük a középső támaszt és nyomjuk meg az OK-t, ekkor a következőt láthatjuk a képernyőn:

Lépésről lépésre kézikönyv
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az ez [mm] mezőbe gépeljünk 20-at. Az adatmegadásnál minden esetben figyeljünk az előjelekre, irányokra. Az irányok értelmezéséhez szükséges esetben kapcsoljuk be a támaszok lokális koordinátarendszerét. Ezt a Megjelenítés funkcióban, a Lokális rendszerek alatt a Támasz előtti jelölőnégyzet
aktiválásával, vagy az ablak jobb alsó sarkában lévő lokális rendszerek ikonra állva, a Támaszt bejelölve érhetjük el gyorsabban. Ekkor a támasznál megjelenik a lokális koordináta-rendszer (az x tengely
piros, az y sárga és a z zöld színnel).

Teherkombinációk

Aktiváljuk a Teherkombinációk funkciót úgy, kattintsunk az ikonjára, ezzel a Táblázatkezelőbe jutunk:

Új adatsor

Az Új adatsor funkció aktivizálásával hozzunk létre egy új ULS (teherbírási határállapot) teherkombinációt. Ilyenkor az egyes teheresetekhez szorzó tényezőket (pl. biztonsági tényezőket) rendelhetünk,
az egyes tehereseteket kombinálhatjuk és ki/bekapcsolhatjuk.
A feladatunkban biztonsági tényezők értékeit a következő módon hozzuk létre:
1. Teherkombináció (1. Tk névvel):

ÖNSÚLY
HASZNOS 1
HASZNOS 2
TÁMASZMOZGÁS
ÖNSÚLY
HASZNOS 1
HASZNOS 2
TÁMASZMOZGÁS
ÖNSÚLY
HASZNOS 1
HASZNOS 2
TÁMASZMOZGÁS

1,3
5
1,5
0
0
1,0
0
1,3
5
0
1,5
0
1,0
0
1,0
0
0
0,6
0
0

<Tab>
<Tab>
<Tab>
<Tab>

Írjuk be ezeket az értékeket a megfelelő mezőbe.
Majd készítsünk még egy ULS (teherbírási határállapot)
teherkombinációt (2. Tk névvel), melyben

<Tab>
<Tab>
<Tab>
<Tab>

A 3. teherkombináció (3. Tk) egy SLS Kváziállandó (használhatósági határállapot) kombináció legyen a következő
értékekkel:

<Tab>
<Tab>
<Tab>
<Tab>

Az adatbevitel után az alábbi táblázatot kapjuk:
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Megjegyzés: a táblázatoknál a cellákban megjelenített adatokhoz színkódolást rendel a program. Így
gyorsabban felismerhetők az egymáshoz viszonyított egyező, nagyobb, illetve kisebb értékek (részletesen ld. a felhasználói kézikönyvben).
Az OK-val fejezzük be az adatbevitelt.
Hálózás

A gerendát felosztjuk szakaszokra, hogy a program által megtervezett vasalást lépcsőzetesen, a tervezési igénybevételhez igazítva tudjuk felvenni. A vonalmenti háló a későbbiekben törölhető, sűríthető
és tetszés szerint finomítható.
A hálózás funkciót a Háló fülre kattintva érjük el. Mivel csak vonal elemünk van, ezért csak a Hálógenerálás vonalelemekre ikon aktív.

Az ikonra kattintva válasszuk ki először a bal oldali gerenda szakaszt és adjuk meg, hogy 12 egyenlő
részre szeretnénk osztani.

Válasszuk ki a jobb oldali rúdelemet is, és osszuk fel 10 részre a fentiek alapján.
Hálózat

A jobb alsó sarokban a gyorskapcsoló közül a „Hálózatrajz ki/be” ikonra kattintva megjeleníthetjük a
gerenda, elemekre felosztott vázrajzát. Kérjünk egy térbeli nézetet, az alábbi képet kapjuk:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Statika

A Statika fülre klikkelve tudjuk elvégezni a számítást:

Lineáris statikai
számítás

A Lineáris statikai számítás ikonra kattintva a program elindítja a számítást. A számítás elvégzése
előtt mindig felajánlja a modell mentését, ha közvetlenül a futtatás előtt nem mentettünk.

Szabadságfok beállítása

A számításhoz be kell állítani a modell csomópontjainak szabadságfokát, ezt az adatbevitelnél nem
tettük meg. A program megvizsgálja a modellt, és figyelmeztető üzenetként felajánl egy beállítást a
modell, és annak geometriája alapján.

Ez az üzenet azért jelenik meg, mert nem állítottunk be csomóponti szabadságfokot, illetve emiatt a
modellünk hibát is tartalmaz: a megadott megtámasztási viszonyok mellett a globális koordinátarendszer szerinti X tengely körül szabadon el tud fordulni és Y irányban nincs megtámasztva. A program a futás előtt csak az alapvető szabadságfokok ellenőrzését végzi, ezért nem tud minden, merevségi mátrix hibából fakadó hibát kiszűrni. Az esetleges további modellezési hibák a futás utáni hibaüzenetekből, vagy a kapott eredményekből (pl. elmozdulás, elfordulás) derülnek ki.
A megjelenő párbeszédpanelen jelöljük be A beállított szabadságfokok mentése a modellel funkciót, így a későbbi futtatások alkalmával nem kell újra beállítani a szabadságfokokat. A Többtámaszú
gerenda az X-Z síkban beállítást fogadjuk el, az Igen-re klikkelve zárjuk be az ablakot.
Megjegyzés: a modellezés során minden esetben gondoljuk át a csomópontok szabadságfokát, elemek kapcsolatát és megtámasztási viszonyait. A példa azt demonstrálja, hogy alapvető esetekben a
program a hibaüzenetek révén felhívja a figyelmünket alapvető modellezési hibákra és megoldási lehetőséget kínál fel a felhasználó számára. A számítás előtt a csomópontok szabadságfokát az Elemek
fül alatt a Csomóponti szabadságfokok ikonra kattintva tudjuk beállítani. Feladatunkban a helyes beállítás: ex – szabad, ey – fix, ez – szabad, Qx – fix, Qy – szabad, Qz – fix, mely az előre definiált beállítások
közül a „Keret X-Z síkban” beállítással azonosnak vehető.
Statisztika

A számítás folytatódik, majd az alábbi üzenettel zárul:

A Statisztika sorra kattintva a számítás előkészítéséről a számításról és az eredmények feldolgozásáról kapunk tájékoztatást.
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Statika

Zárjuk be az ablakot, kattintsunk az OK gombra. Így automatikusan a Statika fül ÖNSÚLY tehereset,
ez [mm] elmozdulás komponens, és Szintfelület 2D megjelenítésbe jutunk, mely az önsúly hatására a
globális Z tengely irányában bekövetkező elmozdulásokat mutatja (lineárisan rugalmas anyag figyelembevételével, mely nem azonos a vasbeton gerenda tényleges alakváltozásával. Annak vizsgálatára a
vasalás megadása utána van lehetőségünk, ld. később).

Eredmény
ábrázolási
paraméterek

Az Eredményábrázolási paraméterek ikonra kattintva az előugró ablakban a következőképpen állítsuk be a paramétereket:

Az Ábrázolási paraméterek ablakban válasszuk ki az ÖNSÚLY teheresetet. A Komponensek közül
válasszuk ki az Elmozdulások közül az ez [mm]-t. Az Ábrázolási módot állítsuk diagramra. Ha az ábrázolási alakot Eredetin hagyjuk, akkor ábrázoláskor a szerkezet eredeti geometriájára rajzolja fel a
program a különböző ábrákat. Az Érték felírásnál pipáljuk ki a Csomópontra és Vonalra jelölőnégyzeteket.
Az OK-val bezárva az ablakot a következő ábra látható:

Lépésről lépésre kézikönyv
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A diagram ábrázolási léptékét az ábrázolási mód melletti számértékkel állíthatjuk be.
Nézzük végig és ellenőrizzük mérnöki szemlélet alapján a különböző teheresetekben kapott elmozdulás ábrákat. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az Eredményábrázolási paraméterek ikon melletti mezőben
lévő nyílra kattintunk ezzel egy lenyíló ablak jelenik meg. Itt kiválasztjuk a számunkra megfelelő teheresetet/teherkombinációt. Legyen ez az 1. teherkombináció (1. Tk).

Min, max értékek

A maximális elmozdulás helyének és értékének meghatározásához kattintsunk a Min, Max értékek
ikonra. Ekkor a következő ablak jelenik meg a képernyőn:

Itt válasszuk ki és OK-val nyugtázzuk az ez [mm] elmozdulás komponenst. Ekkor megjelenik egy előugró ablakban a legnagyobb minimális elmozdulás értéke és helye. Ezt az OK-val nyugtázzuk. Ezután
automatikusan megjelenítésre kerül a legnagyobb maximális elmozdulás érték és helye is. Ezt is az
OK-val vegyük tudomásul.
Ha most a második legördülő menüre kattintunk, akkor a különböző igénybevétel- és feszültség
eredményeket kérhetjük le. Nézzük meg először - a Rúdelem igénybevételre egyszer kattintva - az My
hajlító nyomaték ábráinkat az 1. és a 2. teherkombinációkban (1.Tk és 2.Tk).
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1. Teherkombináció – My [kNm]:

2. Teherkombináció – My [kNm]:

Vasbetontervezés

A vasbeton gerenda vasalási mennységeinek meghatározásához klikkeljünk a Vasbetontervezés fülre:

Gerendavasalás
tervezés

A
Gerendavasalás
tervezés
ikonra
klikkelve,
majd
a
Mindenre
alkalmaz
(„*”) ikont választva és az OK-val befejezve megjelenik a Gerendavasalás paraméterek ablaka. A Keresztmetszet fülön állítsuk be az értékeket az alábbi kimentett ablak értékei alapján.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Gerenda
paraméterek

A program felkínálja a kijelölt gerendák eredeti keresztmetszeti méreteit és tulajdonságait, ezeket
szükség esetén módosíthatjuk. A módosítás azonban nem jelenti az igénybevételek automatikus újraszámítását, ezért ezt csak indokolt esetben használjuk.
Módosíthatjuk a betonkeresztmetszet anyagát, megadhatjuk a szerkezeti osztályt és az adalékanyag
legnagyobb szemcseméretét (Dmax). Utóbbit hagyjuk a felkínált alapértéken 16 mm-en.
A keresztmetszet mind a négy oldalához eltérő környezeti osztályt rendelhetünk, a feladatunkban vegyünk minden oldalról azonosnak, állítsunk be XC1 osztályt. A környezeti osztályoktól jobbra látható
összefogó kapocsra kattintva rögzíthetjük, hogy a keresztmetszet minden oldalán ugyanaz a környezeti osztály legyen figyelembe véve.
A kengyel külső szélétől mért betontakarásnak használjuk az automatikus beállítást, a Minimális betonfedés alkalmazása jelölőnégyzetet kapcsoljuk be. Ekkor a program a beállított környezeti osztály
és vasátmérők figyelembevételével fogja a szükséges betontakarást beállítani.
Az ablak alsó részén megadhatjuk az alkalmazott acélbetétek vasalási paramétereit. Baloldalon a kengyel, jobbra az ábrán pirossal jelölt sarokvasak és a kékkel jelölt többi hosszvas jellemzőit (anyagát,
átmérőjét, stb..) adhatjuk meg. Øf a felső, Øa az alsó vasalás átmérőjét jelenti. A hosszvasalásra és a
kengyelre is állítsunk most be azonos anyagminőséget (B500B). A kengyelek átmérőjét vegyük fel 10
mm-nek, a kengyeltávolság lépcsője legyen a felkínált alapérték: 50 mm.
Az alsó fővasak átmérőjét vegyük fel 25 mm-nek. A felső, szélső vasak átmérőjét állítsuk be 16 mmnek, a közbülső felső vasakat pedig 25 mm-nek.
A jobb alsó sarokban beállíthatjuk az Alkalmazott hosszvaskiosztások maximális számát. A vasalási
modul a beállított hosszvaskiosztások számától függően lépcsőzetesen igazítja a szükséges vasalás
mennyiségét a tervezési igénybevételekhez. Lépcsőzetes vasalást csak akkor tudunk kérni, ha a vonalelemeket több részre osztjuk a vonalmenti hálózással (ahogy ezt korábban meg is tettük).
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A Paraméterek fülön az alábbi beállításokat végezzük el:

A szerkezeti modelltől függően a támaszoknál a nyíróerőt redukálhatjuk a szabvány szerint. Ettől a feladatban tekintsünk el, kapcsoljuk ki a Nyíróerő-redukció a támaszoknál funkciót (Vz-My igénybevétel).
A nyírási vizsgálathoz be tudjuk állítani a nyomott betonrácsrúd dőlésszögét, ezt tartsuk a felkínált
45°-os alapértéken.
A Vasalás automatikus növelése a maximális repedéstágasság alapján jelölőnégyzet bekapcsolása esetén megadhatunk egy maximális repedéstágasságot, amihez a program meghatározza a szükséges hosszvasalást, szükséges esetben a hosszvasak mennyiségét a repedéskorlátozási igényhez igazítja.
A Teher időbeli jellegét tükrözi a 𝑘𝑡 teher tartósságától függő tényező, melynek értékét vegyük hoszszú idejűnek - (tartós) terhelés esetén 0,4.
A Beton húzószilárdságának figyelembevételét kapcsoljuk be.
A program a megengedett lehajlást is ellenőrzi a rúdra, illetve konzolra beállítható feltételeknek megfelelően. L a gerenda hosszát jelöli. A lehajlás ellenőrzését a program csak akkor végzi el, ha a gerenda
eredeti anyagminőségét és keresztmetszetét állítottuk be. A Lehajlási korlátot Rúd-ra vonatkozóan
vegyül fel L/250-re.
Földrengési terhet a feladatban nem definiáltunk, a hozzá tartozó értéket tartsuk meg 1-nek (használatát részletesen ld. a felhasználói kézikönyvben).
A fenti beállítások elvégzése után OK-val kilépünk az ablakból. A program figyelmeztet az alábbiakra.

Lépésről lépésre kézikönyv
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A fentieket tudomásul véve aktívvá válik a háttérben lévő Gerendavasalás ablak, ahol az alábbiak láthatók a Tervezés fülön:
a gerenda oldalnézete, a támaszokat és fesztávolságokat megjelenítve.
az My tervezési igénybevétel. Ha felül beállítjuk, a Burkoló Min, Max (Összes ULS) ábrázolást, akkor az ULS teherkombinációk burkoló ábráját kapjuk, illetve a vastag kék burkoló vonal a szabvány szerinti ún. eltolt nyomatéki ábrát jelöli, amit a vasalás tervezésénél kell figyelembe vennünk.
a harmadik ábrán az igénybevételek alapján számolt alsó és felső szükséges vasmennyiségeket látjuk.
a negyedik ábra a nyíróerő tervezési görbéjét, illetve burkolóját mutatja.
az utolsó ábrán a kengyel alapadataiból számolt szükséges kengyelkiosztást és acélmennyiséget ábrázolja.

A Számított gerendavasalás fülön a beállított alapadatok alapján, a program által számított vasmennyiségek, repedéstágasság, burkoló nyomatéki ábra, nyíróerő burkolóábra és számított lehajlási
értékek láthatók a teheresetek, teherkombinációk függvényében.

A hosszvasalás meghatározásánál a program figyelembe veszi a fővasalás átmérőre vonatkozó beállításokat és a lépcsőzetes vaskiosztásra vonatkozó felhasználói igényt.
A szükséges vasmennyiséget ULS, a repedéstágasságot SLS kombinációból kell számítani. Ezért a vasbeton gerenda teljeskörű ellenőrzéséhez célszerű a listából a megfelelő burkoló vagy mértékadó
kombinációt kiválasztani.
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Ábrázolási
paraméterek
beállítása

Az ábrázolási paraméterek ikonra kattintva az alábbi ablakot jelenik meg, melyen tetszés szerint beállíthatjuk azokat az ábrákat, melyeket egyidejűleg látni szeretnénk.

A Megjelenítés ablakból kilépve, az Alkalmazott gerendavasalás fülön a számított vasalást „átvehetjük”, illetve a hosszvasak számát módosíthatjuk a tervezési koncepciónk szerint.
Kattintsunk a fülre és vegyük át a program által javasolt vasalást.
Az egyes vonalelem szakaszokat kijelölni úgy tudjuk, hogy a szakaszokon belül kattintunk. A kijelöléshez hozzáadhatunk további szakaszokat is az egér jobb gombját lenyomva tartva, majd az egér pozícióját a megfelelő irányba elhúzva, vagy a szokásos Shift billentyűzet nyomva tartásával.

A felső ábrán rózsaszín színezés jelzi a kiválasztott tehereset vagy a teherkombináció esetén a szükséges vasmennyiséget. Állítsuk be, hogy a Burkoló összes (ULS) teheresetre szeretnénk a vasmennyiséget meghatározni.

Lépésről lépésre kézikönyv

25

A kék a keresztmetszet 4 sarkában minimálisan elhelyezendő vasalás teherbírását mutatja. A függőleges szaggatott osztóvonalak a gerenda elem felosztását mutatja, amit a hálózásnál felvettünk. Egy-egy
szakaszra tetszőlegesen megadhatunk manuálisan is vasalást az alábbi panelen. A sarokvasak mellé
további vasalást adhatunk hozzá, vagy a plusz vasakat törölhetjük.

Számított vasalás
átvétele

A program által számított szükséges vasmennyiséget is felvehetjük, ezt a Számított vasalás átvétele
ikonra kattintva tehetjük meg. Kattintsunk erre az ikonra, a következő ábra jelenik meg:

A program a gerenda felosztása, beállított vasalási paraméterek alapján lépcsőzetes vaselrendezéssel
követi a nyomatéki ábra változását.
Ha a teheresetek közül az alábbiak szerint a 3. Tk (SLS Kváziállandó) teherkombinációt választjuk, lekérhetjük a program által számított deformációt, lehajlási értékeket és repedéstágasságot.
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Megjelenítés

A Megjelenítés ikonra kattintva csak a számunkra szükséges ábrákat kapcsoljuk be, a többit kapcsoljuk ki. A statikai váz mellett a repedéstágasság és abszolút lehajlás ábrázolására van szükségünk.

Az OK-ra kattintva az alábbiak jelennek meg a kért eredmények az alkalmazott vasalás figyelembevételével.

Nemlineáris
számítás

A fenti lehajlás eredmények egy közelítő számítás eredményei (a kúszást közelítően, a zsugorodást
nem veszi figyelembe), pontosabb számítást végezhetünk, ha az alkalmazott vasalással Nemlineáris
számítást végzünk. Ezt megtehetjük, ha a Gerendavasalás ablakot bezárjuk és a Statika fülre visszalépünk.
Kattintsunk a Nemlineáris statikai számítás ikonra, az alábbi beállításablak jelenik meg:

Lépésről lépésre kézikönyv
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A nemlineáris számítás célja a szerkezet lehajlásának a vizsgálata, így jelöljük meg a 3. Tk (SLS Kváziállandó) teherkombinációt a tehereseteknél. A Vasalás figyelembevétele opciónál jelöljük meg az Alkalmazott vasalást és kérjük a Kúszás és Zsugorodás figyelembevételét.
A többi paramétert a fenti ablak szerint állítsuk be.
Az OK gombbal indítsuk el a számítást, a következő ablak jelenik meg.
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Futás közben az Üzeneteknél a számítás aktuális lépéseiről kapunk tájékoztatást, az Iterációk ablakban láthatjuk a Növekményekhez tartozó számítás konvergenciáját.
A számítás a következő ablakkal zárul:

A futást követően a teheresetek között megtaláljuk a lineáris számítás mellett a nemlineáris futtatás
eredményeit is.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Jelenítsük meg a gerenda lehajlási ábráját a most kiszámolt teherkombináció esetén (Elmozdulás – ez
[mm]). Kérjünk Diagram ábrázolást, a léptékét tetszés szerint beállíthatjuk.

Az alábbi eredményt kapjuk a lehajlásra a másodrendű számításból:
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Ez az oldal szándékosan üres.
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2. KERET MODELL
Feladat

Határozzuk meg a következő ábrán vázolt keretszerkezet igénybevételeit, ellenőrizzük és optimalizáljuk a sarokoszlopokat, valamint határozzuk meg az A1 jelű oszlop alatt lévő pontalapot.

A keret vízszintes elemei legyenek IPE 400-as, a függőleges elemek HE 280 A, a ferde merevítő elemek
pedig O 194.0 x 5.0 SV szelvényből. A szerkezet anyaga legyen ACÉL S235 és az Eurocode szabvány
szerint vizsgáljuk.
Indítás

A program elindításához kattintsunk a Start menüben az AxisVM X4 mappában az AxisVM X4 ikonra.

Új

Az Új parancs indításával hozzunk létre egy új modellt. A parancs aktiválása után a megjelenő ablakban írjuk át a Modellfájl nevét „keret”-re, a Szabványok közül válasszuk ki az Eurocode [H]-t, a mértékegységeket EU-ra állítsuk be:

Az ablak bal oldalán beállíthatjuk az induló nézetet, állítsuk be a munkasíkot felülnézetre, az X-Y síkra.
Ezt a beállítást a szerkesztő felületen a „Nézet választása” ikonnal is elvégezhetjük.
Ha befejeztük, nyomjuk meg az OK gombot.
A továbbiakban a szerkesztési funkciók bemutatásával létrehozzuk a szerkezet geometriáját. Ezt többféleképpen tehetjük meg. Megrajzolhatjuk vonal elemekkel a szerkezetünk geometriáját, majd a vonal
elemekhez rendelünk szerkezeti elemeket és anyagtulajdonságot. A következőkben a „gyorsabb”, Objektumok közvetlen rajzolása funkciót fogjuk használni.
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Geometria
definiálása

A szerkezet geometriai modelljének megalkotásához kattintsunk a menüsor alatt elhelyezkedő Elemek
fülre, ekkor elérhetővé válnak a szerkesztési funkciók.

Elemek

Objektumok
közvetlen
rajzolása

A szerkezetünk megrajzolását az oszlopok megrajzolásával kezdjük. Kattintsunk az „Objektumok közvetlen rajzolása” ikonra, majd válasszuk ki a bal felső, „Oszlop” ikont, az alábbi ablakot látjuk.

A kézikönyvben vázolt, egymást követő lépések sorrendje miatt akkor is klikkeljünk a felső sorban az
Oszlop ikonra, ha az ablak megjelenésekor ez az aktív funkció.
A következő párbeszédpanel jelenik meg:

A Válogatás a szelvény adatbázisból… funkciót választva, majd az OK-ra klikkelve a következő ablak
jelenik meg:

Itt a görgetősáv segítségével válasszuk ki a Szelvénytáblák közül a HE Európai szélesövű gerendákat és a Szelvények oszlopban a HE 280 A-t, majd az OK-val zárjuk be az ablakot.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az OK-ra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

Itt a görgetősáv segítségével válasszuk ki az Anyagok oszlopban az S235-öt, majd az OK-val zárjuk
be az ablakot.
A kiválasztott szelvény és anyagminőség az „Objektum közvetlen rajzolása” ablakban megjelenik.
Az oszlopok Magasságot 3,5 m-re állítva a következő ablaknak kell látszania:
Megjegyzés: az ablakban több, itt nem említett paramétert is be tudunk állítani. Az oszlop kezdő és végpontjához rendelhetünk csuklót
a szabadságfokok beállításával, vagy az oszlop lokális koordinátarendszerén is tudunk módosítani. Ezeket ebben a feladatban nem
használjuk. Az oszlopok az alapbeállítás szerint mindkét végén „befogottak”.

Nézet változtatás

Ha véletlenül nem állítottuk volna be előzetesen a nézetet, akkor most is megtehetjük – akár parancson belül is, a nézet változtatás ikonra kattintva. Ellenőrizzük a nézetet vagy állítsuk át a nézetet a X-Y
síkra!

Oszlop

Alul az Oszlop ikonra kattintva elhelyezhetők az oszlopok.
Kattintsunk sorra a (0; 0) – (6; 0) – (0; 5) – (6; 5) – (0; 10) – (6; 10) pozíciókra.
A következő ábrán látjuk az eredményt, az oszlopokat alaprajzi elrendezésben:
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Koordináta-rendszer
változtatás

Állítsuk át a koordináta-rendszert a perspektívára és az Ablakok menüben a Perspektíva palettát
kapcsoljuk be.
A Perspektíva palettán a koordináta-értékeket állítsuk H=15, V= 320 és P=0-ra:

Vízszintes
gerenda

Az Objektumrajzolón váltsunk át a Vízszintes gerenda funkcióra.

Betöltés szelvénytárból

Klikkeljünk a Szelvény felirat melletti mezőbe, majd a Betöltés az szelvénytárból ikonra klikkelve válasszuk ki az IPE Európai I-gerendák közül az IPE400-at:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az OK-val zárjuk be az ablakot, a következőt látjuk:

Poligon

A Poligon funkció segítségével az oszlopok tetejére kattintgatva rajzoljuk meg a szerkezet vízszintes
gerendáit. Először a külső oszlopokat kössük össze, majd ezután az Esc-et egyszer megnyomva meg
tudjuk szakítani a poligon rajzolást, és össze tudjuk kötni a két középső oszlopot is. A következő ábrát
kaptuk:
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Gerenda

Az Objektumrajzolón váltsunk át a Gerenda funkcióra.

Betöltés
szelvénytárból

A Szelvény felirat melletti mezőbe klikkelve, majd a Betöltés az szelvénytárból ikonra klikkelve válasszuk ki a Szelvénytáblák közül a Magyar csőszelvényeket, a Szelvények közül pedig a 194.0 x
5.0 SV-t:

Szűrés

Az OK-val zárjuk be az ablakot.
Gerenda töröttvonal

Az A1 jelű rúdelem alsó pontjából húzzunk poligont az A1-be bekötő, Y irányban fekvő gerenda felezőpontjába:

majd ezt húzzuk tovább a középső keret támaszpontjába:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Esc-vel kilépve a poligon funkcióból ismételjük meg az előző lépéseket a másik oldalon is:

Eltolás

Az emeleti szintet az alsó szint felmásolásával fogjuk létrehozni. Az Eltolás funkciót használva másoljuk a szerkezetet a X-Y síkra merőlegesen. A funkciót aktiválva a Kijelölő palettán klikkeljünk a Mindenre alkalmaz (csillag) ikonra. A következő ablak jelenik meg:

Válasszuk ki az Eltolás Többszörösen funkciót, majd az OK-ra klikkelve kattintsunk először az A1 jelűoszlop aljára, majd tetjére, és az Esc-el lépjünk ki a funkcióból.
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A következő ábrát kaptuk:

Geometriai
ellenőrzés

A szerkezet geometriájának ellenőrzésére használjuk a Geometriai ellenőrzés funkciót, melyet a
Geometriai funkciók között találunk:

A megjelenő ablakban az ellenőrzés „mértékét” állíthatjuk be. Kérhetjük az ellenőrzés során talált független pontok és hálózatok is megjelenítését is.

Az ellenőrzés lefutása után tájékoztatást kapunk annak eredményéről:

Lépésről lépésre kézikönyv

Teljes ábra

A jobb láthatóság érdekében használjuk a Zoom funkciók közül a Teljes ábrát megjelenítőt.

Látványterv

A megjelenítési módok közül válasszuk a Látványtervet:
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A következő ábrát kaptuk:

Megjelenítés

A Megjelenítés–re klikkelve a Szimbólum fülre klikkelve kapcsoljuk ki az Objektumok 3D körvonallal kapcsolót:
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Drótváz

Lépjünk vissza a Drótváz megjelenítési módba:

Elemek

A csomóponti támaszokat az Elemek fülön definiáljuk.

Csomóponti
támasz

A Csomóponti támasz funkcióval tudjuk definiálni a szerkezet támaszait. Az ikonra klikkelve, majd az
oszlopok alsó csomópontjait kijelölve, és a kijelölést az OK-val befejezve a következő ablak jelenik
meg:

Az elfordulási merevségeket állítsuk nullára, az eltolódással szembeni merevségeket hagyjuk 1E+10
értéken:

majd az OK-ra klikkelve fejezzük be a támaszok definiálását.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Terhek

A szerkezetre ható terhelő erők és –mozgások megadásához kattintsunk a Terhek fülre.

Teheresetek és
tehercsoportok

A szerkezet vizsgálata során célszerű a különböző terheléseket önálló teheresetekre szétválasztani. Egy
új tehereset megnyitásához klikkeljünk rá a Teheresetek és tehercsoportok funkcióra. Ekkor a következő ablak jelenik meg:

A bal felső sarokban megjelenő ST1 (első statikus tehereset rövidítése) feliratra klikkeljünk, majd írjuk
át a nevet HASZNOS1-re. Az ablakot az OK gombbal bezárva megnyitottuk az HASZNOS 1 nevű teheresetet. Az Infó palettán aktuális tehereset neve olvasható:

Megoszló teher
vonalelemen

Definiáljunk vonalmenti terhet a vízszintes rudakra: az alsó rudakra 50 kN/m, a felső rudakra 25 kN/m
hasson (függőlegesen lefelé ható teher).
Aktiváljuk a Megoszló teher vonalelemen funkciót, majd a kijelölő téglalap segítségével jelöljük ki a
felső rudakat:
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Az OK gombbal befejezve a kijelölést a következő ablak jelenik meg:

Írjunk a pZ1 és pZ2 melletti fehér mezőbe –25-öt, majd az OK gombbal zárjuk be az adatbevitelt. A következő ábrát láthatjuk:
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Megjelenítés
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Ha a teher értéke nincs automatikusan feliratozva az ábrán (ez a funkció nincs bekapcsolva), akkor
klikkeljünk a bal oldali palettán a Megjelenítés ikonra. A következő ablakot láthatjuk:
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Válasszuk ki a Feliratozás fület, majd klikkeljünk a Teherintenzitás melletti fehér négyzetbe:

Az OK gombbal lezárva az ablakot láthatóvá válik a teherintenzitás:
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Megoszló teher
vonalelemen
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A Megoszló teher vonalelemen funkció aktiválása után jelöljük ki a középső rudakat, majd az OK
gombbal lezárva a kijelölést, és adjunk meg pZ1 és pZ2 értékére –50-et.
Az OK gombbal bezárva az adatbevitelt a következő ábra látható:

Teheresetek és
tehercsoportok

Klikkeljünk a Teheresetek és tehercsoportok ikonra!

Új tehereset,
Statikus

Aktiváljuk az Új teheresetek közül a Statikus funkciót, majd a SZEL nevet adjuk az új teheresetnek. Az
ablak bezárása után látható, hogy minden eddig definiált teher „eltűnt”, mert az utoljára definiált SZEL
tehereset lett az aktív eset (ezt az Info palettán a tehereset neve mellett ellenőrizhetjük), amiben még
nincs teher megadva.

Megoszló teher
vonalelemen

A Megoszló teher vonalelemen funkció aktiválása után jelöljük ki a szélső oszlopokat,

majd adjunk meg a kijelölt rudakra 6 kN/m x irányú vonalmenti terhet (pX1 és pX2).
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A funkció újbóli használatával adjunk meg a középső rúdra a 12 kN/m x irányú vonalmenti terhet.
A következő ábra látható:

Teherkombinációk

A Teheresetekből hozzunk létre Teherkombinációt. A teherkombinációk használatával tudjuk az egyes
teheresetek alapértékeihez a szorzótényezőket (pl. biztonsági tényezőket) hozzárendelni, a terheket
összekombinálni.
A Teherkombinációk funkciót aktiválva a következő ablak jelenik meg:

Új adatsor

Az Új adatsor funkció használatával adjunk meg egy új ULS (teherbírási határállapot) teherkombinációt.
A feladatunkban a biztonsági tényezőket az alábbiak szerint vegyük fel:
HASZNOS 1
SZEL

1,50
1,50

<Tab>
<Tab>

Írjuk be az értékeket a megfelelő adatmezőbe, majd az OK gombbal elfogadva létrehoztuk az új teherkombinációt.
Ezzel befejeztük a szerkezet vizsgálatához szükséges adatok bevitelét.
Megjelenítés

A Megjelenítés funkciót aktiválva kapcsoljuk ki a Szimbólumok fülre klikkelés után a Csomópont,
Szelvény alak, Teher szimbólum megjelenítést, majd a Feliratozás fülre klikkelve kapcsoljuk ki a Teherintenzitás feliratozását.

Lépésről lépésre kézikönyv

47

Statika

A statikai számítás elvégzéséhez és az eredmények megjelenítéséhez lépjünk át a Statika fülre.

Lineáris statikai
számítás

A Lineáris statikai számítás funkcióra klikkelve lefut a számítás és a következő ablak jelenik meg. A
statisztika gombot lenyitva információt kapunk a modellről, többek között az alkalmazott elemek számáról, számítás memória igényéről, a számítási időről, eredmény file méretéről stb…

Az OK-ra klikkelve automatikusan a Statika fül HASZNOS 1 tehereset, ez [mm] elmozduláskomponens, és Szintfelület 2D megjelenítésbe jutunk, mely a tehereset hatására keletkező függőleges elmozdulásokat mutatja. A teherkombinációhoz tartozó eredmények megjelenítéséhez válasszuk
ki az 1.Tk teherkombinációt a lenyíló menüből.

A felső palettán kapcsoljuk át a Szintfelület megjelenítési módot Diagramra:

Koordináta-rendszer
változtatás

Váltsunk át az X-Z síkra!

A következő ábra látható:
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Részlet

Új

A bal oldali palettán a Részlet ikonra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

Az Új gombra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

A részlet neve melletti adatmezőbe írjunk 1-est, majd az OK gombbal zárjuk le az ablakot.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Ki kell jelölnünk, hogy a szerkezetnek mely részei tartozzanak bele az 1-es nevű részletbe. A következő
ábrán látható módon jelöljük ki a kijelölő téglalap segítségével a jobboldali rudakat:

Az OK gombbal befejezve a kijelölést a következő ablak jelenik meg:

Az OK gombbal az ablakot lezárva létrehoztuk az 1-es nevű részletet.
Nézet
változtatás

Váltsunk át a nézetet Y-Z oldalnézetre!
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Eredmény
ábrázolási
paraméterek

Aktiváljuk az Eredményábrázolási paraméterek funkciót, majd a megjelenő ablakban klikkeljünk az
Érték felírás Csomópontra és Vonalra melletti fehér mezőbe.

Az OK gombbal lezárva az ablakot a következő ablak látható:

Min, max értékek

A maximális elmozdulás helyének meghatározásához használjuk a Min, Max értékek funkciót. A funkciót aktiválva a következő ablak jelenik meg:

Itt ki lehet választani a kívánt elmozdulás-komponenst. Az OK gombbal elfogadva megjelenik a negatív maximum értéke és a maximális érték helye is:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az OK-ra klikkelve megjelenik a pozitív maximum értéke és helye:

A felső palettán az ez felirat melletti lenyíló menü segítségével válasszuk ki a Rúdelem igénybevételek közül az Nx [kN]-t:
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A következő Nx normálerő ábra látható:

Az előbbi módszerrel jelenítsük meg az My nyomatéki ábrát:

Végül jelenítsük meg az Rz csomóponti támaszerő ábráját:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Acéltervezés

A sarokoszlopok ellenőrzéséhez és optimalizálásához kattintsunk az Acéltervezés fülre:

Tervezési
paraméterek

Az oszlop jellemzőinek megadásához klikkeljünk a Tervezési paraméterek ikonra, jelöljük ki a sarokoszlopokat, majd az OK-val fejezzük be a kijelölést. A következő, Tervezési paraméterek ablak jelenik meg:

Ky-t állítsuk át 1,25-re, az Mcr számításánál válasszuk ki az Auto Mcr-t, majd az OK-val fejezzük be az
adatbevitelt.
Normálerő-HajlításNyírás

A megjelenítendő vizsgálatok közül válasszuk ki a Normálerő-Hajlítás-Nyírást:

54

A következő ábra látható:

Kihasználtság

A megjelenítendő vizsgálatok közül válasszuk ki a Határállapotok közül a Kihasználtság ULS [] vizsgálatot.
A következő ábra láthatjuk:

A jobb szélső rúd a megadott terhelés mellett nem felel meg. A későbbiekben a szelvény optimalizálásnál ezt a tervezési hibát korrigálni fogjuk.
Az A1-es jelű rúdelemre kattintva megtekinthetjük az összes vizsgálat eredményét a kiválasztott rúdra:
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Tervezési
számítások
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A Tervezési számítások gomba klikkelve láthatjuk a szerkezeti elem részletesen dokumentált számítását, amit kis is nyomtathatunk vagy hozzáadhatunk a Dokumentációhoz:

Az OK-ra klikkelve lépjünk ki az ablakból, majd az OK ismételt használatával lépjünk ki a szerkezeti
elem vizsgálata funkcióból is.
Részlet

A teljes modell láthatóságához klikkeljünk a bal oldali palettán a Részlet ikonra, és a Részletek felirat
előtti mezőbe klikkelve tegyük inaktívvá a részletek megjelenítését.
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Nézet
változtatás

Állítsuk át a nézetet a perspektívára!

Tervezési
paraméterek

A hátsó síkon lévő sarok oszlopok paramétereinek megadásához klikkeljünk a Tervezési paraméterek
ikonra. Jelöljük ki a hátsó síkon lévő 4 db sarokoszlopot (2 db alsó és 2 db felső). Az OK-ra klikkelve a
Tervezési paraméterek ablak bal alsó sarkában lévő Felvesz gomb használatával klikkeljünk rá az A1
jelű oszlopra, és az OK-val zárjuk be az ablakot. A következő ábra látható:

Acél szelvények
optimalizálása

A szerkezet sarokoszlopainak optimalizálásához klikkeljünk az Acél szelvények optimalizálása ikonra. A következő ablak jelenik meg:

Új

Az Új ikonra klikkelve tudunk Új optimalizálási csoportot megadni. A következő ablak jelenik meg:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az alsó sarokoszlopok optimalizálásához a Név: melletti mezőbe írjunk "alsó oszlopok"-at, és válaszszuk a Minden méretezési elem egy csoportba funkciót, majd az OK-val bezárva az ablakot jelöljük ki
a 4 db alsó sarokoszlopot.
A kijelölő palettát az OK-val bezárva a következő ablak jelenik meg:

Szelvénytár

Itt a Szelvénytár-ra klikkelve tudjuk megadni az optimalizáláshoz használható szelvények listáját. Az Iszelvények felirat előtti + jelre klikkelve megnyílik az I szelvények listája.
A megjelenő listából válasszuk ki a HE Európai szélesövű gerendákat, és a középen látható balra mutató nyíllal adjuk hozzá a Szelvényválasztékhoz.
A következő ablakot látjuk:

A felső sarokoszlopok optimalizálásához az előzőhöz hasonlóan hozzuk létre a "felső oszlopok" nevű
optimalizálási csoportot, és a Szelvényválasztékhoz itt is adjuk hozzá a HE Európai szélesövű gerendákat. A következő ablakot kell látnunk:
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A szelvény optimalizálást különböző szempontok alapján végezhetjük, ld. Az optimalizálás célja, és
Optimalizálási vizsgálatok opciókat. Ezeket a szempontokat minden optimalizációs csoportra külön
állítsuk be. A feladatot most a Legkisebb súly alapján kérjük, minden lehetséges vizsgálatot figyelembe véve. A maximális kihasználtságnak 0,85-öt (85%) adjunk meg.
Megjegyzés: ha az optimalizálás eredményeként a modellben lecserélünk szelvényeket, akkor az
igénybevételek megváltozhatnak (növekedhetnek is!) a szelvények merevség változásából adódóan.
Az optimalizálás csak a korábban lefuttatott statika igénybevételeit veszi alapul. Szelvénycsere esetén
mindenképpen új statikai számítás futtatása és a lecserélt szelvény ellenőrzése javasolt.
Optimalizálás

Az Optimalizálás fülre klikkelve az alábbi ablakban láthatjuk a megadott két optimalizálási csoportot
és az optimalizálás paramétereit:

Optimalizálás

Az Optimalizálás gombra klikkelve tudjuk elindítani a szelvények optimalizálását. Egy figyelmeztető
ablak jelenik meg, kattintsunk az OK gombra.

Ezt követően a számítás elindul, az alsó sorban egy folyamatjelző mutatja az éppen aktuális állapotot.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az optimalizálás végeztével az ablakban látható az optimalizálási csoportoknál a javasolt szelvény:

Szelvények cseréje

Az optimalizálás a felső oszlopokra javasolja a HE 260 A, az alsó oszlopokra pedig a HE 400 AA szelvények használatát.
A feladatban csak az alsó oszlopok szelvényét cseréljük le, a felső oszlopok szelvényét tartsuk meg. A
szelvények módosításához az alsó oszlopok optimalizálási csoport sorának végén lévő Csere mezőbe
kell klikkelni, és ekkor a jobb alsó sarokban lévő Szelvények cseréje ikon aktívvá válik.

A gombra klikkelve a program felajánlja a modell új névvel történő mentését:

A Nem-re klikkelve maradjunk az eredeti fájlnévnél.
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A következő ablak jelenik meg:

Mivel a modellen szelvényt cseréltünk, az Igen-re klikkelve láthatjuk, hogy törlődtek a Lineáris statikai számítás eredményei.
Lineáris statikai
számítás

A Statika fül Lineáris statikai számítás funkcióval végezzük el újra a számítást.

Acéltervezés

Az Acéltervezés fülre visszatérve láthatjuk, hogy a szerkezet az optimalizálás utáni állapotra is megfelel, ezzel az optimalizálást befejeztük:

Az ábrán a jobb szélső mértékadó oszlop maximális kihasználtsága 0,928 (92,8%) lett, ez nagyobb,
mint az optimalizálásnál beállított 85%-os érték. Ez a növekmény az igénybevételek változásából adódott.
Vasbeton-tervezés

Klikkeljünk a Vasbetontervezés fülre:
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Alaptest-tervezés

Az A1 jelű oszlop alatti pontalapot az Alaptest-tervezés funkcióval tudjuk méretezni. Klikkeljünk az
ikonra, majd jelöljük ki a csomóponti támaszt, és az OK-val fejezzük be a kijelölést.

Alaptest-tervezés
paraméterei

Az Alaptest-tervezés paraméterei ablak jelenik meg:

A megjelenő pontalap típusokból válasszuk ki a Négyzetes lemezalapot, a Beton szilárdságát állítsuk
át C30/37-re és állítsuk át a takarást t[mm]=1700-re, az Alaplemez bmax [mm]= maximális szélességi
értékét 1200-ra.
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A Vasalás fülön pipáljuk ki a Vasalás számítása és átszúródási vasalás funkciót, állítsuk be a vasalási
paramétereket az alábbiak alapján:

Talaj adatbázis

A Talaj fül alatt található Rétegrend beállításnál lévő Talaj-adatbázisból fel tudunk venni előre definiált talaj paramétereket a pontalap alatti rétegnek. A funkcióra klikkelve a következő ablak jelenik
meg:

Válasszuk ki az Egyenletes szemnagyságú, durva és közepes homok, Tömör sorból a száraz vagy
nyirkos oszlopban lévő elemet, és az ablak bal alsó sarkában megjelennek a tulajdonságai:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az OK-ra klikkelve zárjuk be az ablakot.
Réteg
vastagsága

A Réteg vastagsága melletti mezőbe írjunk be 6,0 m-t.

Talajréteg
hozzáadása

A Talajréteg hozzáadása funkcióval adjuk hozzá a talajt a Rétegrendhez.

Talaj adatbázis

A Visszatöltés beállításnál található Talaj-adatbázis funkcióval tudunk felvenni előre definiált talaj
paramétereket a pontalap feletti földvisszatöltésre. Az ikonra klikkelve válasszuk ki a Vegyes szemnagyságú homokos, de iszapmentes kavics, Tömör sorból a száraz vagy nyirkos oszlopban lévő
elemet, majd az OK-val zárjuk be az ablakot. A következő ábra látható:

Az OK-ra klikkelve a program kéri, hogy mentsük el a rétegrendet:

A Név melletti mezőbe „talaj1”-et írjunk be és kérjük a mentés az adatbázisba is opciót. Az OK-ra
klikkelve mentsük el a talaj rétegrendet. Ekkor a program kiszámítja a pontalap szükséges méreteit és
vasalását.
A következő figyelmeztető ablak jelenik meg:

Az ablakot az OK-val bezárva a következő ablak jelenik meg:
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Az alaprajzon látható a pontalap szükséges mérete, és az infó ablakban a számítás főbb eredményei.
A nézetet a szokásos módon elforgathatjuk, kérhetünk térbeli nézetet is (ld. Megjelenítés menü). Az
aktuális nézeten az ábrázolási paramétereket is beállíthatjuk tetszés szerint, ezt a Beállítások ikonra
kattintva tehetjük meg.

Lépésről lépésre kézikönyv

Tervezési számítások

A Tervezési számítások gombra klikkelve látható a pontalap tervezés részletes számítása:

A funkcióból az OK-ra klikkelve léphetünk ki.
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Ez az oldal szándékosan üres.

Lépésről lépésre kézikönyv
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3. LEMEZ MODELL
Feladat

Határozzuk meg a következő ábrán vázolt monolit vasbeton lemezszerkezet maximális nyomatékait,
maximális vasalását és lehajlását nemlineáris számítással.

A lemez vastagsága legyen 20 cm. A beton anyagaminősége C25/30, a betonacélé pedig B500A. Az
Eurocode 2-es szabvány szerint vizsgáljuk a födémlemezt.
Indítás

A program elindításához kattintsunk a Start menüben az AxisVM X4 mappában az AxisVM X4 ikonra.

Új

Az Új parancs indításával hozzunk létre egy új modellt. A parancs aktiválása után a megjelenő ablakban
írjuk át a Modellfájl nevét „lemez”-re, a Szabványok közül válasszuk ki az Eurocode [H]-t, a mértékegységeket EU-ra állítsuk be:

Az ablakban bal oldalán beállíthatjuk az induló nézetet, állítsuk be a munkasíkot felülnézetre, az X-Y
síkra. Ez lesz a födémlemezünk síkja, a gravitáció az alapbeállítás szerint -Z irányban hat. A nézet beállítást a szerkesztő felületen a Nézet választása ikonnal is elvégezhetjük.
Ha befejeztük, nyomjuk meg az OK gombot.
A továbbiakban a szerkesztési funkciók bemutatásával létrehozzuk a lemezszerkezet geometriáját.
Geometria
definiálása
Elemek

Ehhez a szokásos Windows-os menük alatt elhelyezkedő fülek közül válasszuk ki az Elemek elnevezésűt. Ekkor a kapcsoló alatt az elemek szerkesztési funkciók ikonsora jelenik meg:
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Objektumok közvetlen
rajzolása

Az Objektumok közvetlen rajzolása ikonra kattintva a következő ábra jelenik meg:

Födém

Állítsuk át az elem típusát Födémre.
Az egymást követő lépések sorrendje miatt akkor is klikkeljünk a Födém ikonra, ha az ablak megjelenésekor ez az aktív funkció.
A következő ablak jelenik meg:

Betöltés
anyagtárból

Az OK-ra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

Típus

Itt a görgetősáv segítségével válasszuk ki az Anyagok oszlopban az C25/30-at, majd az OK-val zárjuk
be az ablakot.
Az Objektumrajzoló Típus sorában lévő Héj típust állítsuk át Lemezre.

Vastagság

Az Objektumrajzoló Vastagság [mm] sorában lévő értéket írjuk át 200-ra.

Komplex
födém

Kattintsunk az alsó ikonsoron a Komplex födém ikonra.
A geometriát megrajzolhatjuk grafikusan is a szerkesztő felületen vagy megadhatjuk koordináták közvetlen megadásával.
Bevitel koordinátákkal:
az első pont megadásához az adatbevitel a következő: nyomjuk meg a billentyűzet x gombját, majd a
koordinátapaletta eddigi értékének helyére írjunk 0-t, az y gombot lenyomva adjunk meg 0-t, a z
gombot lenyomva írjunk 0-t, végül nyomjuk meg az Enter-t.

Lépésről lépésre kézikönyv

Relatív
koordináta-rendszer
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A további pontok beviteléhez válasszuk a relatív koordináta-rendszeres bevitelt. A relatív koordinátarendszert a koordináta-palettán elhelyezkedő d feliratú kapcsolóval szabályozzuk.
Az aktivált (benyomott) gomb jelenti a relatív koordináta-rendszer használatát. Ekkor a koordináta értékek előtt egy d betű jelenik meg, ami jelzi, hogy a relatív koordináta-rendszerben dolgozunk. A relatív koordináta origóját egy 45°-kal elforgatott kék színű kereszt jelzi. Kikapcsolt nyomógombbal abszolút (globális) koordinátákat tudjuk bevinni.
Az alábbi ábra a kapcsoló aktivált állapotát mutatja.

Relatív
koordináta-rendszer

Folytassuk a relatív koordináta értékek bevitelét. A következő pont létrehozásához nyomjuk le a billentyűzeten a koordináták betűjelét, és adjuk meg a koordinátákat egyesével:

x

7,9

y

0

0

z

<Enter>.

Ha a számítógépen a tizedesjegy a pont szimbólumra van állítva, ott a „vessző” helyett a pontot kell
használni.

Ívrajzolás három
ponttal

Az Objektumrajzoló alatti segédpalettán válasszuk ki az Ívrajzolás három ponttal funkciót:
A következő pontok létrehozásához nyomjuk le a billentyűzeten a koordináták betűjelét, és adjuk meg
a koordinátákat egyesével:

x
x
Vonal

0,5
0

y
y

3,4
6,8

z
z

0

<Enter>

0

<Enter>

Az Objektumrajzoló alatti segédpalettán válasszuk ki a Vonal funkciót:
A következő pontok létrehozásához nyomjuk le a billentyűzeten a koordináták betűjelét, és adjuk meg
a koordinátákat egyesével:

x

-7,9

y

0

z

0

<Enter>,

majd az objektum definiálásának befejezéséhez nyomjuk meg még egyszer Enter–t.
Az Objektumok közvetlen rajzolása funkcióból az Esc gomb egyszeri megnyomásával léphetünk ki.
A következő ábrát kaptuk:
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A lokális koordináta-rendszert helyezzük át a téglalap bal alsó pontjára! Ehhez a kurzort vigyük a bal
alsó pont fölé, és nyomjuk meg az Insert billentyűt.
Geometria

Lépjünk át a Geometria fülre!

Csomópont

A Csomópont funkciót aktiválva gépeljük be a billentyűzeten a következőket:

x
x

6,4
0

y
y

2,2

<Enter>

2,4

<Enter>

A csomópontokat a relatív origóhoz viszonyítva hozzuk létre. Az első csomópont leszúrása után az relatív origó a megadott csomópontra ugrik át.
A billentyűzet Esc gombjával lépjünk ki a funkcióból.
Ekkor a következő ábra látható:

A tartomány körvonalának belső oldala mentén piros színű vonalat látunk, mely a „lemez”-ként definiált tartomány jelölése. A tartomány kontúrjára mozgatva a kurzort megjelennek a tartomány jellemzői:

Teljes ábra

A jó láthatóság érdekében használjuk a Teljes ábrát megjelenítő funkciót.

Elemek

Lépjünk át az Elemek fülre!

Lépésről lépésre kézikönyv
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Csomóponti
támasz

Adjuk meg a lemezszerkezet megtámasztási viszonyait. Elsőként válasszuk a Csomóponti támasz
funkciót, jelöljük ki az oszlopok középpontjain lévő csomópontokat, majd az OK-val fejezzük be az
adatbevitelt.

Számítás

Klikkeljünk a Számítás gombra! Ekkor a következő ablak jelenik meg:

Ebben az ablakban tudjuk definiálni a csomóponti támaszok helyettesítő megtámasztási merevségeit,
ha megadjuk az oszlopok (alsó és felső) paramétereit.
Új szelvény

A Szelvény felirat melletti Új szelvény ikonra klikkelve a következő ablak jelenik meg:
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Téglalap
szelvény

A Téglalap szelvény ikonra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

A felső két mezőbe (b[mm]= ; h[mm]= ) írjunk 300-at, majd klikkeljünk az Elhelyezés gombra. A kurzorral a munkafelület bármely pontjára klikkelve el tudjuk helyezni a téglalap szelvényt.
A következő ábra látható:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az OK-ra klikkelve a megjelenő ablakban tudjuk elmenteni az Új szelvényt:

Az L [m]= melletti mezőben adjunk meg 3-at, majd az OK-ra klikkelve a Csomóponti támaszok ablakban a számított megtámasztási merevségek értékei jelennek meg.
Az OK-val bezárva az ablakot létrehoztuk a csomóponti támaszokat.

Vonalmenti
támasz

A vonalmenti támaszok definiálásához használjuk a Vonalmenti támasz funkciót, majd födém peremeire klikkelve jelöljük ki a megtámasztandó éleket. Ezek a két vízszintes él és a baloldali függőleges
él:

Az OK-val lépjünk tovább, majd a következő ablak jelenik meg:
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Számítás

Klikkeljünk a Számítás gombra! Ebben az ablakban tudjuk beállítani a vonalmenti támaszok helyettesítő megtámasztási merevségeit, ha megadjuk a fal/falak (alsó és felső) paramétereit. A megjelenő ablakban állítsuk be az L [m]= 3-at és a d [m]=300-at:

A Csuklók beállításainál klikkeljünk mindkét gombra:

Az OK-val bezárva az ablakot a Vonalmenti támaszok ablakban lévő megtámasztási merevségek értékei felülíródnak a számított értékekkel.
Az OK-ra klikkelve zárjuk be az ablakot. A következő ábra látható:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Terhek

A következő lépés a lemezszerkezeten működő terhek megadása.
Ehhez kattintsunk a Terhek fülre:

Teresetek és
tehercsoportok

A lemezszerkezet vizsgálata során célszerű a különböző terheléseket önálló teheresetekre szétválasztani. Egy új tehereset megnyitásához klikkeljünk rá a Teheresetek és tehercsoportok ikonra. Az ekkor
a következő ablak jelenik meg:

A bal felső sarokban megjelenő ST1 (első statikus tehereset rövidítése) feliratra klikkeljünk, majd írjuk
át a nevet ÖNSÚLY-ra.
Ha az ablakot OK-val bezárjuk, az Infó palettán aktuális eset neve olvasható,
mely az utoljára szerkesztett tehereset:
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Önsúly

Válasszuk ki az Önsúly megadása funkciót, és a Kijelölő palettán válasszuk ki az összes elemet a Mindenre alkalmaz (*) funkcióval. Az OK-ra klikkelve az összes elem határán - az önsúly teher jelenlétét
szemléltetve - egy piros szaggatott vonal jelenik meg:

Megjelenítés

Klikkeljünk a Megjelenítés ikonra, a Szimbólumok fülön Grafikus szimbólumok közül kapcsoljuk ki a
Hálózat és a Felület középpont megjelenítését, majd OK-val zárjuk be az ablakot.

Új tehereset,
statikus

Ismét a Teheresetek és tehercsoportok funkciót választva adjunk meg egy új Statikus teheresetet. A
neve legyen BURKOLAT. Ebben a teheresetben adjuk meg a lemezszerkezeten lévő burkolatok terheit.
Ez a feladatunkban legyen egységesen 2,5 kN/m2 intenzitású.

Megoszló
teher
tartományon

A Megoszló teher tartományon funkciót kiválasztva a következő ablak jelenik meg:

A Teherintenzitás alatti részen a pZ [kN/m2]= melletti mezőbe írjunk -2,5-et.
Az egész
tartományon megoszló teher

A teher definiálásához klikkeljünk Az egész tartományon megoszló teher funkcióra, majd kattintsunk
a tartomány belsejébe.

Vonalmenti teher
tartományon

A lemez íves peremén lévő korlát terhének megadásához klikkeljünk a Vonalmenti teher tartományon funkcióra. A következő ablak jelenik meg:

A pZ1 és pZ2 értékére adjunk meg -1-et.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Ívrajzolás három
ponttal

Az alsó sorban lévő tehermegadási módok közül válasszuk ki az Ívrajzolás három ponttal funkciót,
majd klikkeljünk az íves perem alsó, középső és felső pontjára, majd még egyszer az íves perem felső
pontjára. Az Esc-el lépjünk ki a funkcióból.

Teherintenzitás

A képernyő jobb alsó sarkában lévő Gyorskapcsolóknál kapcsoljuk be a Teherintenzitást! Ehhez vigyük a kurzort a Számozás feletti részhez. A következő ablak jelenik meg:

Itt pipáljuk be a Teherintenzitás és a Mértékegységek felirat melletti kapcsolót.
A következő ábrát kaptuk:

Új tehereset,
statikus

Nyissunk egy új, HASZNOS nevű statikus teheresetet.
Ebben a teheresetben definiáljuk a lemezszerkezetre működő hasznos terhet. Az előbb bemutatott
módszerrel hozzunk létre Felületi terhet pz=-3,0 kN/m2-es értékkel.

Teherkombinációk

Ezzel megadtuk a lemezszerkezet tehereseteit. A teheresetekből állítsunk össze kétféle teherkombinációt.
Ehhez aktiváljuk a Teherkombinációk funkciót, a következő ablak jelenik meg:
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Új adatsor

Az Új adatsor funkció használatával adjuk meg a két teherkombinációt! A teherkombinációk összeállításánál az egyes teheresetekhez szorzótényezőt rendelünk hozzá (ez lehet pl. a biztonsági tényező).
Az első teherkombináció neve legyen 1.Tk és a típusának válasszuk az SLS (használhatósági határállapot)-ot a kombinációhoz majd vegyük fel a következő szorzótényezőket:
ÖNSÚLY
BURKOLAT
HASZNOS

Új adatsor

1,00
1,00
0,30

<Tab>
<Tab>
<Tab>

Írjuk be a fenti értékeket a megfelelő cellába.
Az Új adatsor funkció használatával hosszuk létre a következő teherkombinációt is. A második teherkombináció neve legyen 2.Tk, típusa legyen ULS (teherbírási határállapot) és a kombinációhoz vegyük fel a következő szorzókat:
ÖNSÚLY
BURKOLAT
HASZNOS

1,35
1,35
1,50

<Tab>
<Tab>
<Tab>

Az OK-val elfogadva létrehoztuk a fenti teherkombinációkat.
Ezzel befejeztük a lemezszerkezet vizsgálatához szükséges adatok bevitelét.
Háló

Lépjünk át a Háló fülre!

Hálógenerálás

A Hálógenerálás ikonra klikkelve, a Mindenre alkalmaz (*) funkció használata után az OK-val fejezzük
be a kijelölést. A megjelenő ablakban A háló típusa beállításnál válasszuk a négyszöget (középső), és
az Átlagos végeselem oldalhossz [m] értékére adjunk meg 0,65-öt. A háló terhekhez történő igazítását kapcsoljuk be, illetve kérjük a háló oszlopfejekhez történő igazítását is (a nyomatéki csúcsok levágásához). Utóbbi használatával a program az oszlopok fölött kialakuló nyomatéki csúcsokat azok kiátlagolásával levágja (ld. kézikönyvet).

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az OK-ra klikkelve elindul az automatikus hálógenerálási folyamat.
Az automatikus hálógenerálás pillanatnyi állapotáról a megjelenő ablakban kapunk tájékoztatást:

A folyamat után a következő ábra látható:

A végeselemes háló egyes elemének középpontját egy piros pont jelzi, amely fölé mozgatva a kurzort
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megjelennek a végeselem tulajdonságai:

Megjelenítés

Jelenítsük meg a definiált végeselemek lokális koordináta-rendszerét! Ezt a baloldali paletta Megjelenítés funkció Szimbólumok fülön a következőképpen tudjuk beállítani:

A Lokális rendszereknél a felület melletti négyzetet jelöljük be. A változások érvényesítését az OK
gombbal nyugtázzuk.
A lokális koordináta-rendszer piros színű nyila mutat a lokális x tengely, a sárga a lokális y, a zöld a lokális z tengely irányába.
Megjelenítés

A baloldali palettán található Megjelenítés ikonra klikkelve kapcsoljuk ki a Lokális rendszerek Felület
megjelenítését.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Statika

A statikai számítás elvégzéséhez és az eredmények megjelenítéséhez lépjünk át a Statika fülre.

Lineáris statikai
számítás

A Lineáris statikai számítás ikonra kattintva a program elindítja a számítást.

Szabadságfokok
beállítása

A számításhoz be kell állítani a modell csomópontjainak szabadságfokát. A program megvizsgálja a
modellt, és felajánl egy beállítást:

A megjelenő párbeszédpanelen jelöljük be A beállított szabadságfokok mentése a modellel funkciót, így a későbbi futtatások alkalmával nem kell újra beállítani a szabadságfokokat. A Lemez X-Y síkban beállítást fogadjuk el, az Igen-re klikkelve zárjuk be az ablakot.
A számítás folytatódik, és a következő ablakban látható a számítás állapota:

A Statisztika gombra klikkelve megjelennek a számítás részletei:
A felső sorban az éppen aktuális számítási folyamatról kapunk tájékoztatást. Az alsó kék csík a teljes
számítás állapotát mutatja. A Becsült teljes memóriaigény a számításhoz használt virtuális memória
méretét mutatja. Amennyiben a számítógép konfigurációjában beállított érték kisebb lenne ennél, hibaüzenetet kapunk a virtuális memória szükséges méretére vonatkozóan.
A számítás befejezése után a következő ablak jelenik meg:
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Az OK-ra klikkelve automatikusan a Statika fül ÖNSÚLY tehereset, ez [mm] elmozdulás-komponens,
és Szintfelület 2D megjelenítésbe jutunk, mely az önsúly hatására keletkező függőleges elmozdulásokat mutatja.
A szerkezet használhatósági határállapotához tartozó eredményeinek megjelenítéséhez válasszuk ki az
1.Tk (SLS) teherkombinációt:

Az elmozdulások értékei negatívak, mivel a globális Z tengely pozitív iránya a megadott terhek irányával ellentétes.
Min, max értékek

A maximális elmozdulás helyének meghatározásához használjuk a Min, Max értékek funkciót.
A funkciót aktiválva a következő ablak jelenik meg:

Itt kiválaszthatjuk a kívánt elmozdulás-komponenst. OK-val elfogadva megjelenik a negatív maximum
értéke és a maximális érték helye is:

Lépésről lépésre kézikönyv
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Az OK-ra klikkelve megjelenik a pozitív maximum értéke és helye:

Színskála paletta

A Színskála palettán beállított értékeknél a színek közötti határokat jelölik. A Szintek számát a Színskála paletta aljának (fel-le) mozgatásával tudjuk szabályozni:
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Keressük meg a 2.1 mm-nél nagyobb lehajlású területeket! A Színskála paletta értékeit a palettára
való klikkeléssel tudjuk változtatni. A megjelenő ablakban, a bal oldali oszlopban elhelyezkedő értékekre való kattintás után azokat felülírhatjuk. Írjuk be az alsó (-2,423) érték helyére a –2,1-t:

Az Enter gombbal befejezve az adatbevitelt az Automatikus interpoláció beállítja a köztes szintek
értékeit.
Az OK-val elfogadva a parancsot a következő ábra jelenik meg:

Lépésről lépésre kézikönyv
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A 2,1 mm-nél nagyobb lehajlású területet a ferdén sraffozott terület jelzi.
Szintvonal

Nézzük meg a lehajlást Szintvonalas megjelenítésben. Ehhez kattintsunk a Szintfelület 2D felirat mellett elhelyezkedő nyílra, és a legördülő listából válasszuk a Szintvonalat.

A kapott szintvonalas ábra a következő:

Nézet
változtatása

Nézzük meg az elmozdulásokat perspektív megjelenítésben is. A nézet beállításánál válasszuk ki a
Perspektívát:

A Perspektíva beállítását állítsuk a következőre:
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majd a jobb felső sarokban lévő X gombbal zárjuk be a perspektíva beállító ablakot.
Eredmény
ábrázolási
paraméterek

A deformálódott alak megtekintéséhez kattintsunk az Eredményábrázolási paraméterek ikonra. A
megjelenő ablakban válasszuk ki az Elmozdult Ábrázolási alakot és OK-val zárjuk be az ablakot. Ekkor a szerkezet (lineárisan rugalmasan) számított deformációit fogjuk látni:

Nézet
változtatása

Váltsunk át az X-Y nézetbe!

Az elmozdulás-értékek megtekintése után vizsgáljuk meg a lemezszerkezet igénybevételeit.
A korábbi módszerrel válasszuk ki a 2.Tk (ULS) teherkombinációt.
Az ez [mm] felirat mellett elhelyezkedő nyílra kattintva lenyílik az eredménykomponenseket tartalmazó menü:

Válasszuk ki a Felület igénybevételt, ezen belül az mx [kNm/m]-t. Ekkor megkapjuk a lemezszerkezet
mx nyomatékainak szintvonalas ábráját. Az mx fajlagos nyomaték azt a nyomatékot jelöli, amely a lokális y tengely körül forgat - ehhez a nyomatékhoz x irányú vasalást helyezünk el. Ezek után az előbbi
módszerrel meg tudjuk tekinteni a lemezszerkezet y irányú fajlagos nyomatékát, fajlagos csavarónyomatékát, és fajlagos nyíróerőit is.
Válasszuk a Csomóponti támaszerő menüpontot, ahol megtekinthetjük a csomóponti támaszban ébredő igénybevételeket. Válasszuk ki az Rz [kN] komponenst!
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Az Eredményábrázolási paraméterek funkciót választva a következő ablak jelenik meg:

Itt válasszuk ki az Eredmény felírás Csomópontra funkciót, és OK-val elfogadva megjelenik a pillérek
függőleges reakcióerője:

A Vonalmenti támaszerő Rz [kN/m] kiválasztásakor pedig az Eredményábrázolási paraméterek
beállításaiban az Érték felírás Vonalra funkciót kell bekapcsolnunk a megjelenítéshez:
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Vasbetontervezés

Lépjünk át a Vasbetontervezés fülre. Itt a lemezszerkezet igénybevételeiből számított vasmennyiségeket határozzuk meg.

Vasalási
paraméterek

Válasszuk ki a Vasalási paraméterek funkciót, majd a Mindenre alkalmaz funkcióval jelöljük ki
mindegyik felületelemet.
A kijelölést befejezve a következő ablak jelenik meg:
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Az Anyagok fülön a Környezet beállításánál állítsunk be XC1 osztályt az Alsó és Felső síkon, a Vasalás fülön az Elsődleges vasalási iránynak állítsuk be az x irányt az Alsó- és a Felső síkon is, valamint
pipáljuk ki a Minimális betonfedés alkalmazása kapcsolót:

Az ablakot az OK-val zárjuk be.
Az Ábrázolási módot állítsuk át Szintfelület 2D-re!
Ekkor megjelenik az axa [mm2/m] ábra, amely az alsó x irányú vasalás szintfelületes ábrája. A Komponensek közül ki tudjuk választani az alsó, ill. felső vasalás x, ill. y irányú vasalási értékeit.
A Színskála paletta értékeinek fent említett módszerrel történő megválasztásával (bizonyos vasalási
keresztmetszetek értékeinek megadásával) elkülöníthetők azok a területek, amelyek egy adott vasalással még megfelelőek.
Vizsgáljuk meg a felső x irányú vasalást, azaz térjünk át az axf vasalási komponensre.
Min, max értékek

A maximális betonacélmennyiség értékének és helyének meghatározásához használjuk a Min, Max
értékek funkciót. A funkciót aktiválva a következő ablak jelenik meg:

Az OK-ra klikkelve megjelenik a szükséges maximális acélbetét mennyisége és helye:
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Az OK-ra klikkelve lépjünk ki a funkcióból.
Az igénybevételeket követve a lemezhez rendeljünk hozzá vasalást. Alkalmazzunk Ø10/160-as (491
mm2/m) vasalást alul-felül, erősítésként használjunk az alap vasaláson felül további Ø10/160-as vasalást, így az erősített területen a vasmennyiség összesen: 982 mm2/m lesz.
Látható, hogy a maximális vasalási érték (750 mm2/m) az erősített vasalási érték alatt van, tehát a szerkezet az erősített vasalással a legnagyobb igénybevétel helyén is megfelel.
A vasalási területek egyértelmű elkülönítéséhez állítsuk be a Színskála palettán a Szintek számát 3ra.
A fenti két értéket köztes értékként írjuk be a Színskála paletta értékének:

Ekkor a színskála palettán látható színekkel kirajzolódnak azok a területek, ahol a megadott vasalás
még megfelelő/elegendő.
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Látható, hogy a lemezszerkezet középső területén nincsen szükség felső x irányú vasalásra, a szélein a
Ø10/160-as vasalás szükséges, míg az oszlopok környezetében ennél erősebb vasalást kell alkalmaznunk (Ø10/80 mm).
Térjünk vissza a nyomatékok vizsgálatához és vizsgáljuk meg az oszlopok környezetét. Válasszuk a
Statika fület, és válasszuk ki a Felület igénybevételek közül az mxV+ fajlagos nyomatékkomponenst.
Metszet

Válasszuk ki a baloldali palettasorból a Metszet funkciót.
Klikkeljünk rá az Új metszősík feliratú gombra, és a következő ablakban adjuk meg az új metszősík nevét, amely legyen OSZLOP1:

Az OK-ra klikkelve meg kell adni a metszősík helyét. Ehhez klikkeljünk először a felső csomóponti
megtámasztáshoz, majd utána az alsó csomóponti megtámasztásra.
Ekkor a következő ablak jelenik meg:
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OK-val elfogadva a parancssort csak az OSZLOP1 metszetsík elemszélein keletkező fajlagos x irányú
nyomatékokat fogjuk látni.
Nézet váltás

A nézetek közül válasszuk ki a Y-Z nézetet,

és kapcsoljuk át az ábrázolást Metszet-re. A megjelenő metszeten az oszlopok feletti igénybevételeket
látjuk. Az oszlopok fölött a program az igénybevételeket automatikusan „levágta”, azok kiátlagolásával
(részletesen ld. kézikönyv).

Kapcsoljuk ki a Metszetek megjelenítést! A Gyorskapcsolók között klikkeljünk a Metszet ikonra.
Gyorskapcsolók

A Gyorskapcsolóknál jobbról a második ikon fölé mozgatva az egeret kapcsoljuk
ki az Eredményfelírás Vonalra és a Mértékegységek funkciót:

Lépésről lépésre kézikönyv

93

Lépjünk át a Perspektív megjelenítési módba, majd a Metszet ábrázolási módot váltsuk át Szintfelület 3D-re.
A következő ábra jelenik meg, amely az x irányú fajlagos nyomatékokat mutatja:

Nézet váltása

Lépjünk át az X-Y nézetbe!

Vasbetontervezés

Lépjünk át a Vasbetontervezés fülre!

Alkalmazott
vasalás

Klikkeljünk az Alkalmazott vasalás funkció ikonjára! A következő ablak jelenik meg:

A Paraméterek (Eurocode [H]) fülön állítsuk az Elsődleges vasalási irányt az Alsó- és a Felső síkon
x-re, és pipáljuk ki a Minimális betonfedés alkalmazása kapcsolót.
A Vasalás fülön Vaskiosztásnál állítsuk át a Ø[mm]= melletti mezőt 10-re, a Kiosztás [mm] melletti
mezőt 160-ra, és pipáljuk ki a Vaspozíció automatikus számítása kapcsolót, majd baloldalon a Vasalások közül válasszuk ki az x irány Alsó vasalást, és klikkeljünk a Hozzáadás gombra. Ekkor a következő ablakot látjuk:
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A Vasalások közül válasszuk ki az x irány felső vasalást, klikkeljünk a Hozzáadás gombra, majd
ugyanígy definiáljuk az y irányú vasalásokat.
Ekkor a következő beállításokat kell látnunk:

Tartományt
lefedő vasalás

A vasalás megadásához klikkeljünk a Tartományt lefedő vasalás funkcióra, majd klikkeljünk bele a
tartomány belsejébe. A Bezárás gombra kattintva zárjuk be az ablakot.

A Szintfelület 3D ábrázolási módot váltsuk fel a Szintfelület 2D-re. A megjelenő ábrán látjuk a tartományhoz hozzárendelt vasalásokat:
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A megjelenő barna színű vonalak és feliratok jelzik a megadott vasalást. Ha az ábrán csak az egyik irányú vasalási irány látszik, akkor a Megjelenítés ablakban a következő beállítást végezzük. A Feliratozás fülre kattintva az Alkalmazott vasalásnál A megjelenített eredménykomponens függvényében
opciót kapcsoljuk ki.

Vasalási
különbözet

A Komponensek közül válasszuk ki a Vasalási különbözetek közül az xa-axa komponenst.
A Gyorspalettán a Számozásnál kapcsoljuk be az Eredmény felírás Felületre kapcsolót.
A következő ábrát kaptuk:
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Mivel negatív értéket sehol sem látunk, ez azt jelenti, hogy a tartományhoz hozzárendelt x irányú alsó
vasalás mindenhol megfelel a 2. Tk (ULS) teherkombinációban.
Ugyanezt tapasztaljuk az ya-aya komponensnél is.
Váltsunk át az xf-axf komponensre:

Itt a csomóponti támaszok környezetében negatív értékeket látunk, ezeken a területeken így pótvasalást (erősítő vasalást) kell elhelyezünk.
Alkalmazott
vasalás

Téglalap alakú
vasalási
tartomány

Az Alkalmazott vasalás funkcióval adjunk meg pótvasalást a csomóponti támaszok 2x2m-es környezetére!
A funkciót aktiválva a Vasalás fülön a Vaskiosztásnál állítsunk be Ø10/160-as vasalást a Vaspozíciók
automatikus számítása funkcióval, majd válasszuk ki az x irány felső vasalást, és klikkeljünk a Hozzáadás gombra.
Az erősítő vasalást alul a Téglalap alakú vasalási tartomány funkcióra klikkelve tudjuk megadni. Az
ikonra kattintva, majd a lokális koordináta-rendszer origóját az Insert billentyűvel a csomóponti támaszra átállítva adjuk meg koordinátásan a négyzet alakú vasalási tartományt.
A billentyűzeten a következő koordináta pontokat adjuk meg:

x
x

-1
2

y
y

-1
2

z
z

0

<Enter>

0

<Enter>

majd az Esc kétszeri megnyomásával lépjünk ki a funkcióból.
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A következő ábrát kaptuk:

Az xf-axf ábra értéke az alsó csomóponti támasz felett pozitív lett, tehát a lemez a megadott erősítő
vasalás mellett már megfelelő.
Eltolás

Az ikontáblán válasszuk ki az Eltolás funkciót:

majd a vasalási tartomány kontúrja fölé mozgatva a kurzort jelöljük ki a vasalási tartományt, és a Kijelölő palettán az OK-ra klikkelve fejezzük be a kijelölést. A megjelenő ablakban válasszuk ki az Eltolás
Növekménnyel funkciót, az N= felirat melletti mezőben adjunk meg 1-et:

OK-val zárjuk be az ablakot és az eltolás vektorának adjuk meg. A kezdőpont legyen az alsó csomóponti támasztól, a végpont pedig a felső támasz. Ezzel átmásoljuk a vasalási tartományt az egyik támaszról a másikra és a következő ábrát kapjuk:
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Most már nincs negatív értékünk az xf-axf ábrán, tehát az Alkalmazott vasalás mindenhol megfelelő.
Váltsunk át az yf-ayf komponensre! A csomóponti támaszok felett ismét negatív értéket látunk, tehát
itt is pótvasalásra van szükség.
Alkalmazott
vasalás

A billentyűzet Shift gombját nyomva tartva jelöljük ki a két csomóponti támasz feletti alkalmazott vasalást a kontúrra való klikkeléssel, majd klikkeljünk az Alkalmazott vasalás ikonra.
A megjelenő ablakban lépjünk át a Vasalás fülre.
A következő ablak jelenik meg:

Klikkeljünk az x irány felső vasalásnál lévő Ø10/160-as mezőre, majd az y irány felső vasalásra, és
klikkeljünk a Hozzáadás gombra. A következő beállítást látjuk:
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Az OK-ra klikkelve zárjuk be az ablakot, ezzel létrehoztuk az y irányú erősítő vasalást is.
A következő ábrát látjuk:

Most már az yf-ayf komponensben sincs negatív érték, tehát mind a négy komponensben megfelelőek az alkalmazott vasalások.
Ellenőrizzük a szerkezet repedéstágasságát a használhatósági határállapotra!
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Repedéstágasság

Váltsunk át az 1. Tk (SLS) teherkombinációra és a komponenst állítsuk át a Repedéstágasságok közül
a wk(a)-ra.

A következő ábrát látjuk:

a szerkezet alsó repedéstágassága az 1. Tk (SLS) teherkombinációban 0 értékű.
Váltsunk át a komponensek közül a wk(f)-re, itt látható, hogy a felső oldalon a csomóponti támaszok
környékén a repedéstágasság 0,12 mm értékű:
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A szerkezet használhatósági határállapotában létrejövő berepedt lehajlásának meghatározásához a
szerkezet 1. Tk (SLS) teherkombinációban futtatott Nemlineáris statikai számításra van szükségünk.
Statika

Váltsunk át a Statika fülre!

Nemlineáris
statikai számítás

A Nemlineáris statikai számítás ikonjára klikkelve a következő ablak jelenik meg:

A számítást a megadott 1. teherkombinációra végezzük el (SLS Kváziállandó). A vasalás figyelembevételénél kérjük a Kúszás és Zsugorodás figyelembevételét. Az OK-ra klikkelve megkezdődik a számítás és a következő ablak jelenik meg:
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Részletek

Az Üzenetek gombra klikkelve láthatjuk a számítási folyamat részleteit:
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Az Iterációk sorra klikkelve láthatjuk a Növekményekhez tartozó számítások konvergenciáját:

Az számítási folyamat végén az OK-ra klikkelve tudjuk bezárni a számítási ablakot és az 1. Tk (SLS)
nemlineáris (berepedt) lehajlási ábráját kapjuk ez [mm]. Az Eredményfelírás Csomópontra funkciót
kikapcsolva a következő ábrát látjuk.
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Lemez
átszúródás
vizsgálata

Az átszúródás elleni vasalás számításához lépjünk át a Vasbetontervezés fülre, válasszuk ki a 2. Tk
(ULS) teherkombinációt. Klikkeljünk a Lemez átszúródás vizsgálata ikonra, majd válasszuk ki az alsó
csomóponti támaszt. Az OK-ra klikkelve fejezzük be a kijelölést.
A következő ablak jelenik meg:

Az átszúródási paramétereknél a program átveszi a beton, a betonacél, és az alkalmazott vasalás eddigi beállításait és felajánlja a szabvány szerinti nyírási vasalási paramétereket. Az ablak beállításait elfogadva, az OK-ra klikkelve zárjuk be az ablakot. A következő eredményt kapjuk:

A számítás szerint „Nincs szükség átszúródási vasalásra”.
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A részletes számítást az Tervezési számítások ikonra klikkelve tudjuk megnézni, azokat ellenőrizni:

Az OK gombbal tudunk kilépni az ablakból, majd a Bezárás gombra klikkelve tudunk kilépni az átszúródásvizsgálatból.
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Ez az oldal szándékosan üres.
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4. TÁRCSA MODELL
4.1.

Adatbevitel parametrikus háló alkalmazásával

Feladat

Határozzuk meg a következő ábrán vázolt vasbeton szerkezetű faltárcsa igénybevételeit és maximális
vasalását a később meghatározott terhekre!

A tárcsa vastagsága legyen 200 mm. C25/30-ös szilárdsági osztályú betonból, vasalása B500A típusú
betonacélból készüljön. A szerkezetet az Eurocode 2-es szabvány szerint vizsgáljuk.
Indítás

A program elindításához kattintsunk a Start menüben az AxisVM X4 mappában az AxisVM X4 ikonra.

Új

Az Új parancs indításával hozzunk létre egy új modellt. A parancs aktiválásával és a megjelenő ablakban a Modellfájl neve felirat melletti mezőbe írjuk be a „Modell1” helyére a „tarcsa” szót. A Szabványok közül válasszuk ki az Eurocode [H]-t, a mértékegységeket EU-ra állítsuk be.

(A modellépítés kezdő munkasíkját - X-Z sík - már ebben az ablakban is beállíthatjuk a bal oldalon lévő Induló nézet-ek közül kiválasztva.)
Ha befejeztük, nyomjuk meg az OK gombot.
A továbbiakban a szerkesztési funkciók bemutatásával létrehozzuk a faltárcsa geometriáját.
Nézet
változtatása

Ellenőrizzük a szerkesztő felület nézetének beállítását! A képernyő felületének bal alsó sarkában ellenőrizhetjük a globális koordináta-rendszert aktuális állását. A modell nézetét az alábbi módon is tudjuk
változtatni, ha a modell létrehozásánál nem állítottuk be a kezdő munkasíkot. A képernyő bal oldalán
elhelyezkedő Nézet változtatása ikonra ráállva a következő ikonsor jelenik meg:

A program úgy van beállítva, hogy globális Z tengely mutat függőlegesen felfelé. Válasszuk ki a X-Z
síkot!
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Geometria
definiálása

A szerkezet geometriai modelljének megalkotásához kattintsunk a menüsor alatt elhelyezkedő Geometria fülre, ekkor elérhetővé válnak a szerkesztési funkciók.

Négyszögfelosztás

A Négyszögfelosztás funkció segítségével hozzuk létre a faltárcsa geometriáját. A funkciót aktiválva a
következő ablak jelenik meg:

A tárcsa „felső részének” létrehozásához írjuk át N1 értékét 20-ra, N2 értékét 8-ra:

Az ablakot az OK gombbal lezárva adjuk meg a „felső rész” sarokpontjait. A négyszöghálót elhelyezhetjük grafikusan vagy koordináták megadásával.
Adatbevitel koordinátákkal:
Az első pont beviteléhez az adatbevitel a következő: nyomjuk meg a billentyűzet

x gombját, majd a
koordináta-paletta eddigi értéke helyére írjunk 0-t, az y gombot lenyomva írjunk 0-t, a z gombot lenyomva írjunk 3-t, majd nyomjuk meg az Enter-t.
A további koordináta adatbevitel a következő:

x
x
x

12
0
-12

y
y
y

0
0
0

z
z
z

0

<Enter>

3

<Enter>

0

<Enter>

A billentyűzet Esc gombjának egyszeri lenyomásával lépjünk ki az adatbevitelből. A következő ábrát
látjuk:

Négyszög-felosztás

A tárcsa „lábainak” geometriájának létrehozásához aktiváljuk a Négyszögfelosztás funkciót. A megjelenő ablakban N1 értékére írjunk be 3-t, N2 értékére írjunk 6-ot:

Lépésről lépésre kézikönyv
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OK gombbal zárjuk le az ablakot, majd adjuk meg a faltárcsa bal „lábának” négy sarokpontját.
A pontok megadásához gépeljük be a következő adatsort:

x
x
x
x

0
1
0,8
-1,8

y
y
y
y

0
0
0
0

z
z
z
z

-6

<Enter>

0

<Enter>

3

<Enter>

0

<Enter>

A billentyűzet Esc gombjának egyszeri lenyomásával lépjünk ki az adatbevitelből.
A következő ábrát kaptuk:

Tükrözés

A megrajzolt bal oldali „lábat” tükrözzük a fal szimmetria-tengelyére (X=6 m)!
A funkció ikonját a bal oldali ikonsoron találjuk:

Az ikonra klikkelve megjelenik a Kijelölő paletta:

A kijelölő téglalap segítségével jelöljük ki a „láb”-hoz tartozó csomópontokat, és annak környezetét.

Ekkor a kijelölt elemek színe megváltozik:
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OK gombbal lezárva a kijelölést a következő ablak jelenik meg:

Az ablakban tükrözési funkcióból a Többszörösen-t válasszuk ki, ha fentiektől eltérő beállítást látnánk
az ablakban. Az Összekötendő csomópontok esetén pedig a Nincsenek-et válasszuk.
Az OK gomb megnyomása után meg kell adni a tükrözés síkját. Ennek első pontja legyen a „felső rész”
függőleges középvonalának alsó pontja

a második pont pedig legyen valamelyik e feletti csomópont.
A tükrözés eredményeként az alábbi modellt kapjuk:
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Elkészültünk a faltárcsa geometriai adatbevitelével.
Zoom

A faltárcsára való nagyításhoz (zoom-olás) a baloldalon található ikonsorból a nagyító fölé mozgatva
az egeret a következő ablak jelenik meg:

Teljes ábra

A jó láthatóság érdekében használjuk a Teljes ábrát megjelenítő funkciót.

Geometriai
ellenőrzés

A faltárcsa geometriájának ellenőrzésére használjuk a Geometriai ellenőrzés funkciót. Az ikon aktiválása után megjelenő ablakban az ellenőrzés „mértékét” állíthatjuk be. Az ellenőrzés során talált független pontokat és hálózatokat is megjeleníthetjük a vizsgálat eredményeként. A funkció aktiválása után a
következő ablak jelenik meg:

Kapcsoljuk ki a Független pontok és hálózatok megjelölése funkciót, majd az OK-val zárjuk be az
ablakot.
Az ellenőrzés lefutása után tájékoztatást kapunk annak eredményéről:
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Elemek

A felületelemek definiálásához kattintsunk az Elemek fülre.

Felületelemek

A Felületelemek ikonra klikkelve, a Kijelölő palettán a Mindenre alkalmaz (*) ikonra klikkelve és az
OK-val bezárva a kijelölést a következő ablak jelenik meg:

A felületelemek Típusát definiáljuk Tárcsának (síkbeli feszültség).
Betöltés
anyagtárból

Az Anyag felirat melletti Betöltés az anyagtárból ikonra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

Itt a görgetősáv segítségével válasszuk ki az Anyagok oszlopban a C25/30-at, majd az OK-val zárjuk
be az ablakot.

Lépésről lépésre kézikönyv
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Vastagság

A Vastagság melletti mezőbe írjunk 200-t [mm], majd az OK-val zárjuk be az ablakot, ezzel definiáltuk a végeselemeket.
Megjelenítés

Jelenítsük meg a definiált végeselemek lokális koordináta-rendszerét! A baloldali paletta Megjelenítés
funkciójának aktiválásakor a következő ablak jelenik meg:

Klikkeljünk a Lokális rendszerek csoportban elhelyezkedő Felület felirat melletti négyzetre!
A változások érvényesítését az OK gombbal nyugtázzuk.
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Amennyiben a Grafikus szimbólumok közül a Hálózat, a Csomópont és a Felület középpont megjelenítése is be van kapcsolva, akkor látható, hogy a programrendszer 9 csomópontú négyszög végeselememmel dolgozik. Ez a kilenc kitüntetett csomópont a négyszög sarkai, oldalainak felezőpontja és
a középpontja. A kurzort a felület középpontja fölé mozgatva megjelennek a felület elem tulajdonságai: a sorszáma, a felület elem anyaga, a vastagsága, a tömege és referenciái (x, z).
A következő ábra ezt mutatja:

A lokális koordináta-rendszer a piros színű nyila mutat a lokális x tengely, a sárga a lokális y, a zöld a
lokális z tengely irányába.
Vonalmenti
támasz

Adjuk meg a faltárcsa megtámasztási viszonyait. A lábak alsó vízszintes élén vonalmenti csuklós megtámasztást fogunk definiálni. A vonalmenti támaszok definiálásához aktiváljuk a Vonalmenti támasz
funkciót, majd a kijelölő négyzet segítségével jelöljük ki a megtámasztandó éleket. Ezek a „lábak” alsó
vízszintes élei:

OK gombbal továbblépve az alábbi ablak jelenik meg:
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A vonalmenti csuklós megtámasztáshoz a következő ábrán látható értékeket (globális irányban értelmezve) vegyük fel:

Ezzel a lépéssel tárcsa végeselemeinek definiálását befejeztük.
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4.2.

Adatbevitel geometriai tartományok alkalmazásával

Feladat

Határozzuk meg a következő ábrán vázolt vasbetonszerkezetű faltárcsa igénybevételeit és maximális
vasalását a később meghatározott terhekre!

A tárcsa vastagsága legyen 200 mm. C25/30-as szilárdsági osztályú betonból, vasalása B500A típusú
betonacélból készüljön. A szerkezetet az Eurocode 2-es szabvány szerint vizsgáljuk.
Indítás

A program elindításához kattintsunk a Start menüben az AxisVM X4 mappában az AxisVM X4 ikonra.

Új

Az Új parancs indításával hozzunk létre egy új modellt. A parancs aktiválásával és a megjelenő ablakban a Modellfájl neve felirat melletti mezőbe írjuk be a „Modell1” helyére a „tarcsa” szót. A Szabványok közül válasszuk ki az Eurocode [H]-t, a mértékegységeket EU-ra állítsuk be.

(A modellépítés kezdő munkasíkját (X-Z) már ebben az ablakban is beállíthatjuk a bal oldalon lévő Induló nézet-ek közül kiválasztva.)
Ha befejeztük nyomjuk meg az OK gombot.
A továbbiakban a szerkesztési funkciók bemutatásával létrehozzuk a faltárcsa geometriáját.
Nézet
változtatása

Ellenőrizzük a szerkesztő felület nézetének beállítását! A képernyő felületének bal alsó sarkában ellenőrizhetjük a globális koordináta-rendszert aktuális állását. A modell nézetét az alábbi módon is tudjuk
változtatni, ha a modell létrehozásánál nem állítottuk be a kezdő munkasíkot. A képernyő bal oldalán
elhelyezkedő Nézet változtatása ikonra ráállva a következő ikonsor jelenik meg:

A program úgy van beállítva, hogy globális Z tengely mutat függőlegesen felfelé. Válasszuk ki a X-Z
síkot!
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Geometria
definiálása
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A szokásos Windows-os menük alatt lévő fülek közül válasszuk ki az Elemek feliratút. Ekkor a kapcsoló
alatt a szerkesztési funkciók ikonsora jelenik meg:

Elemek

Objektumok közvetlen rajzolása

Az Objektumok közvetlen rajzolása ikonra kattintva a következő ábra jelenik meg:

Tartomány

Állítsuk át a rajzolandó objektum típusát Tartományra!
A következő ablak jelenik meg:

Betöltés
anyagtárból

Az OK-ra klikkelve a Betöltés az anyagtárból ablak jelenik meg:

Itt a görgetősáv segítségével válasszuk ki az Anyagok oszlopban az C25/30-at, majd az OK-val zárjuk
be az ablakot.
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Típus

A Tartomány Típusát állítsuk be Tárcsa (síkbeli feszültség)-re:

Komplex alakzat

Kattintsunk a jobbról az első, Komplex alakzat gombra. A kontúrvonalat megrajzolhatjuk grafikusan
vagy megadhatjuk koordinátákkal.
Adatbevitel koordinátákkal:
A poligon kezdőpontjának beviteléhez nyomjuk meg az

x gombot a billentyűzeten. A kiemelt aktuális
érték helyére írjunk 0-t a koordináta palettán. Ezután nyomjuk meg az y gombot és adjunk meg 0-t.
Ugyanígy tegyünk a z koordináta megadásakor is. Az adatbevitelt zárjuk az Enter billentyű megnyomásával.
A további pontok beviteléhez nyomjuk meg a Koordináta-paletta baloldali „d” betűvel jelzett gombját,
ennek aktiválásával relatív koordinátákat adhatunk meg a globális koordináta-rendszerben A relatív
koordináta-rendszer origóját egy 45°-kal elforgatott kék színű kereszt jelzi. Ha a „d” betűvel jelzett
gomb be van kapcsolva, akkor relatív koordináta-rendszerben dolgozunk.

A tárcsa további pontjainak beviteléhez adjuk meg a következő adatsort:

x
x
x
x
x
x
x
x

1
0,8
8,4
0,8
1
0
-12
0

y
y
y
y
y
y
y
y

0
0
0
0
0
0
0
0

z
z
z
z
z
z
z
z

0

<Enter>

3

<Enter>

0

<Enter>

-3

<Enter>

0

<Enter>

6

<Enter>

0

<Enter>

-6

<Enter>

Az Esc kétszeri megnyomásával lépjünk ki a funkcióból.
A szerkesztést befejezve a következő modellt kapjuk:
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Eltolás
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A bal oldali ikonsoron válasszuk ki az Eltolás funkciót!

A kijelölő paletta megjelenése után jelöljük ki a felső vízszintes vonalat, majd az OK-val fejezzük be az
adatbevitelt. Állítsuk be az Eltolás Növekménnyel funkciót, majd az OK-val bezárva az ablakot meg
kell adni az eltolás vektorát. A kezdőponthoz klikkeljünk valahova a szerkezet mellé, majd a billentyűzeten adjuk meg a következő értékeket:
x 0 y 0 z -0,8 , majd nyomjuk meg az Enter-t.
A következő ábra látható:

A tartomány körvonalával párhuzamosan kék színű vonalat láthatunk (a tartomány belseje felé eső oldalon) lévő, az a tartomány típusát jelöli - esetünkben tárcsát definiáltunk. A tartomány kontúrja fölé
mozgatva a kurzort megjelennek a tartomány jellemzői:

Háló

Az automatikus hálógeneráláshoz térjünk át a Háló fülre:
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Hálógenerálás

Klikkeljünk a Hálógenerálás ikonra, majd a Kijelölő palettán a Mindenre alkalmaz (csillag) funkciót
használva jelöljük ki a tartományt, majd az OK-val befejezve a kijelölést a következő párbeszédablak
jelenik meg:

Az Átlagos végeselem oldalhossz [m]= felirat mellé írjunk 0,7-t. Az OK-val befejezve az adatbevitelt
elkezdődik az automatikus hálógenerálási folyamat.
Az automatikus hálógenerálás pillanatnyi állapotáról a megjelenő ablakban kapunk tájékoztatást:

A folyamat után a következő ábra látható:
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A kurzort az egyik végeselem középpontja fölé mozgatva megjelennek a felület elem tulajdonságai: a
sorszáma, típusa, a felület elem anyaga, a vastagsága, referenciái, stb... A következő ábra ezt mutatja:

Elemek

Térjünk vissza az Elemek fülre!

Vonalmenti
támasz

Adjuk meg a faltárcsa megtámasztási viszonyait. A vonalmenti támaszok definiálásához aktiváljuk a
Vonalmenti támasz funkciót, majd a kijelölő négyzet segítségével jelöljük ki a megtámasztandó éleket. Ezek a „lábak” alsó vízszintes élei:

Az OK gombbal tovább lépve a következő ablak jelenik meg:
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A vonalmenti csuklós megtámasztáshoz a következő ábrán látható értékeket (globális irányban értelmezve) vegyük fel:

Az OK-val bezárva az ablakot a következő ábra látható:

Ezzel végeztünk a végeselemek definiálásával.
A továbbiakban a példát a fenti, „geometriai tartományok” módszerével folytatjuk tovább.
Terhek

A következő lépés a faltárcsára működő terhek megadása.
Ehhez kattintsunk a Terhek fülre:
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Élmenti teher
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A faltárcsára hasson 50 kN/m függőleges vonal mentén megoszló teher. Kattintsunk az Élmenti teher
ikonra, majd a kijelölő téglalap segítségével jelöljük ki felülről a második, előre definiált vonalat:

Az OK gombbal befejezve a kijelölést a megjelenő ablakban írjunk be a py [kN/m] értékének 50-et:

Az OK gombbal befejezve az adatbevitelt elkészültünk a terhek megadásával.
A következő ábra látható:

Statika

A statikai számítás elvégzéséhez és az eredmények megjelenítéséhez lépjünk át a Statika fülre.
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Lineáris statikai számítás

A Lineáris statikai számítás ikonra kattintva a program elindítja a számítást.

Szabadságfok beállítása

A számításhoz be kell állítani a modell csomópontjainak szabadságfokát. A program megvizsgálja a
modellt, ez alapján felajánl egy beállítást:

A megjelenő párbeszédpanelen jelöljük be A beállított szabadságfokok mentése a modellel funkciót, így a későbbi futtatások alkalmával nem kell újra beállítani a szabadságfokokat. A tárcsa X-Z síkban beállítást fogadjuk el, az Igen-re klikkelve zárjuk be az ablakot.
A számítás folytatódik, és a következő jelenik meg:

Üzenetek,
Statisztika

Az Üzenetek és a Statisztika sorra klikkelve bővebb tájékoztatást kapunk a számítás folyamatáról.
A számítás befejezése után a következő ablak jelenik meg:
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Az OK-ra klikkelve automatikusan a Statika fül ez [mm] elmozdulás-komponens, Szintfelület 2D
megjelenítésbe jutunk, mely a teher hatására keletkező függőleges elmozdulásokat mutatja.
Megjelenítés

A jobb láthatóság érdekében a bal oldali ikonsoron található Megjelenítés funkciónál kapcsoljuk ki a
Teher megjelenítését.

Teljes ábra

A jó láthatóság érdekében használjuk a Zoom funkciók közül a Teljes ábrát megjelenítőt.

A következő ábra látható:

A statika fülön az ez [mm] felirat melletti nyílra kattintva lépjünk át a Felületi igénybevételek közül az
nx-re:
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Az nx ábra a tárcsában, lokális x irányban ébredő fajlagos normálerő mutatja.
Min, max értékek

A maximális érték helyének meghatározásához használjuk a Min, Max értékek funkciót. A funkciót
aktiválva a következő ablak jelenik meg:

Itt ki lehet választani a lekérdezni kívánt Felületi igénybevétel komponenst. Az OK gombbal elfogadva megjelenik a negatív maximum értéke és a maximális érték helye is:

Az OK-ra klikkelve megjelenik a pozitív maximum értéke és helye.

Lépésről lépésre kézikönyv

127

A Színskála palettán beállított értékeknél jelennek meg a színek közötti határok. A Szintek számát a
Színskála paletta aljának függőleges irányú (fel, le) mozgatásával tudjuk szabályozni:

Színskála paletta

Keressük meg a -100 kN/m-nél nagyobb fajlagos normálerővel terhelt területeket! A Színskála paletta értékeit a palettára való dupla klikkelés után megjelenő ablakban (Színskála beállítása ablak)
tudjuk beállítani. Itt a bal oldali oszlopban elhelyezkedő értékekre kattintással tudjuk a határokat beállítani. Írjuk be az alsó (-291,975) érték helyére a –100-at:

Az Enter gombbal befejezve az adatbevitelt az Automatikus interpoláció beállítja a köztes szintek
értékeit.
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Az OK gombbal elfogadva a parancsot a következő ábra jelenik meg:

A 100 kN/m-nél nagyobb igénybevételű területek a ferdén sraffozott területeken helyezkednek el.
Szintvonal

Nézzük meg az igénybevételeket Szintvonalas megjelenítésben is. Ehhez kattintsunk a Szintfelület
2D felirat mellett elhelyezkedő nyílra, és a legördülő listából válasszuk a Szintvonalat.

A kapott szintvonalas ábra a következő:

Az alsó vonalmenti támaszban keletkező igénybevételeket a Komponenseknél a Vonalmenti támaszerők között találjuk. Válasszuk ki az Rz komponenst!
Eredmény
ábrázolási
paraméterek

Az Eredményi ábrázolási paraméterek ablakban válasszuk ki az Eredmény felírás Vonalra funkciót,
és az Ábrázolási módot állítsuk át Diagramra:

Az OK gombbal lezárva az ablakot megjelenik a megtámasztások függőleges reakcióereje:
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Vasbetontervezés

A faltartó vasalási mennységeinek meghatározásához klikkeljünk a Vasbetontervezés fülre:

Vasalási
paraméterek

Klikkeljünk a Vasalási paraméterek ikonra, majd a Kijelölő palettán a Mindenre alkalmaz (*) funkcióval jelöljük ki mindegyik felületelemet és az OK-val fejezzük be a kiválasztást. A következő Felületvasalás paraméterek ablak jelenik meg, melyben az alábbiak szerint vegyük fel a paramétereket az
Anyagok fülön:
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Az ablakot az OK-val zárjuk be, majd válasszuk ki a Szintfelület 2D megjelenítési módot! A következő
axa [mm2/m] ábrát kaptuk:

Az „x” iránynak megfelelő szükséges vasalás az axa és az axf vasalási értékek összege.
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5. HÉJ MODELL
Feladat

Határozzuk meg a következő ábrán vázolt vízzel teli vasbeton szerkezetű medence fajlagos igénybevételeit és vasalási szükségleteit.

A fal és a fenéklemez vastagsága 25 cm, a felső éleken levő borda 30/60 cm-es méretű. A szerkezet
C25/30-as szilárdságú betonból, vasalása B500B típusú betonacéllal készüljön. A medencét az Eurocode
2 szabvány szerint vizsgáljuk.
Indítás

A program elindításához kattintsunk a Start menüben az AxisVM 14 mappában az AxisVM 14 ikonra.

Új

Az Új parancs indításával hozzunk létre egy új modellt. A parancs aktiválása után a megjelenő ablakban
írjuk át a Modellfájl nevét „medence”-re, a Szabványok közül válasszuk ki az Eurocode [H]-t, a mértékegységeket Magyar-ra állítsuk be:

Beállítások

Aktiváljuk a Beállítások menü Szervíz sorában levő Grid&Kurzor funkciót. A következő ablak jelenik
meg:
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A Kurzor lépésköz felirat alatti mindhárom 0,100 alapértéket írjuk át 0,2-re:

,
ezzel beállítottuk, hogy a kurzorunk csak 0,2 m-es lépésközzel tudjon mozogni, ezzel elkerülve a szerkesztési pontatlanságokat.
A továbbiakban a szerkesztési funkciók bemutatásával létrehozzuk a szerkezet geometriáját.
Geometria
definiálása
Elemek

Ehhez a szokásos Windows-os menük alatt elhelyezkedő fülek közül válasszuk ki az Elemek feliratút.
Ekkor a kapcsoló alatt a szerkesztési funkciók ikonsora jelenik meg:
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Objektumok közvetlen
rajzolása

Az Objektumok közvetlen rajzolása ikonra kattintva a következő ablak jelenik meg:

Tartomány

Állítsuk át az elem típusát Tartományra.
A következő üzenetet kapjuk:

Betöltés
anyagtárból

Az OK-ra klikkelve a következő ablak jelenik meg:
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Itt a görgetősáv segítségével válasszuk ki az Anyagok oszlopban a C25/30-at, majd az OK-val zárjuk be
az ablakot.
Vastagság

A Vastagság [cm] melletti mezőbe írjunk 25-t.

Komplex alakzat

Kattintsunk jobbról az első, Komplex alakzat gombra. A kontúrvonalat megrajzolhatjuk grafikusan
vagy megadhatjuk koordinátákkal.
Először a medence oldalfalát rajzoljuk meg az X-Z síkban.

Nézet
változtatása

A nézetet váltsuk át a X-Z nézetre!
A bal oldali ikonsoron válasszuk ki az Elölnézet funkciót:
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A poligon kezdőpontja a globális origó legyen. Ezt most a bal alsó sarokban találjuk, a barna színű vízszintes és függőleges vonal metszéspontjában. A 45°-os kereszt a relatív koordináta-rendszer aktuális origóját jelöli.

Relatív
koordináta-rendszer

A további pontok beviteléhez válasszuk a relatív koordináta-rendszeres bevitelt. A relatív koordinátarendszert a koordinátapalettán elhelyezkedő d feliratú kapcsolóval vezéreljük.
Az aktivált (benyomott) gomb jelenti a relatív koordináta-rendszer használatát. Ekkor a koordinátaértékek előtt egy d betű jelenik meg,

ami jelzi, hogy a relatív koordináta-rendszerben dolgozunk. Kikapcsolt nyomógombbal az abszolút,
globális koordinátákat tudunk megadni.
A további pontok létrehozásához mozgassuk a kurzort a alábbi pozíciókra, majd az egér bal gombjának
egyszeri lenyomásával hozzuk létre a kívánt csomópontokat (a koordináták méterben értendők):
jobbra 11,0 és lefelé 0,2; lefelé 0,4; jobbra 1,0; felfelé 3,6; balra 12,0; lefelé 3,0.
A billentyűzet Esc gombjának kétszeri lenyomásával fejezzük be a funkció használatát. Végeredményként a következő látható:

Nézet
változtatása

A bal oldali ikonsoron a nézetek beállításánál válasszuk ki a Perspektívát:

A perspektíva beállító ablakban a következő értékeket állítsuk be:
H 30,0; V 320,0; P 0,0.
A jobb felső sarokban lévő X gombra klikkelve zárjuk be a Perspektíva beállító ablakot.
Tükrözés

A bal oldali ikonsoron válasszuk ki a Tükrözés funkciót, melynek használatával létrehozzuk a medence
térbeli geometriáját.
A funkciót aktiválva megjelenik a Kijelölő paletta:

A Mindenre alkalmaz (csillag) funkció használatával jelöljük ki az összes elemet. Az elemek kijelölésekor azok színe megváltozik, rózsaszínű lesz. Az OK-val fejezzük be a kijelölést, majd a következő ablak
jelenik meg:
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Válasszuk ki a Tükrözés Többszörösen funkciót és az Összekötendő csomópontoknál a Mindet, majd
az OK-val zárjuk be az ablakot.
Ezután adjuk meg a tükrözési sík két pontját.
A koordináta-paletta eddigi értéke helyére írjuk be az alábbi értékeket (továbbra is relatív koordinátákkal dolgozunk):

x
x

12
1

y
y

4
0

z
z

0

<Enter>

0

<Enter>,

majd az Esc egyszeri lenyomásával lépjünk ki a funkcióból.
A következő látható:

Teljes ábra

A jó láthatóság érdekében használjuk a Teljes ábrát megjelenítő funkciót. Ezt a baloldali ikonsoron a
Zoom funkciók között találjuk:

Számozás

Vigyük a kurzort a jobb alsó sarokban elhelyezkedő Gyorspalettán a jobbról a második ikon fölé!
Az alábbi látható:
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Itt lehet be-, illetve kikapcsolni a számozásokat, feliratozásokat. Kérjük a csomópontok számozását. Ehhez a Csomópont felirat melletti négyzetre kell klikkelni, és azonnal megjelennek a csomópontok mellett azok sorszáma.
Eltolás
(mozgatás)

A folyóka lejtésének kialakításához a 3. és 4. csomópont között elhelyezkedő vonalat toljuk 0,2 m-rel
lejjebb!

Geometria

Váltsunk át a Geometria fülre:

Jelöljük ki a 3. és 4. csomópont között elhelyezkedő vonalat:

A vonal eltolásához vigyük a kurzort a kijelölt vonal fölé, és a bal egérgombot lenyomva, majd azt
nyomva tartva mozdítsuk el a kurzort!

A megjelenő ikonsor közül válaszuk ki az egyenes szakasz párhuzamos eltolása funkciót (első aktív
ikon):

Ekkor meg kell adni egy eltolásvektort.
Az eltolás mértékének a megadásához a billentyűzeten adjuk meg a következőket:

x
Geometriai
ellenőrzés

0

y

0

z

-0,2

<Enter>

A szerkezet geometriájának ellenőrzésére használjuk a Geometriai ellenőrzés funkciót!
Az ikonra klikkelve a következő ablak jelenik meg:
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Az ablakban beállíthatjuk, hogy mekkora legyen az a távolság, amelynél közelebb lévő csomópontokat
a program „eggyé olvasztja”.
Jelöljük be a Független pontok és hálózatok megjelölése melletti négyzetet, majd az OK-ra klikkelve a
program végrehajtja az ellenőrzést.
Az ellenőrzés után az alábbi, felugró panelen láthatjuk az eredményt:

Elemek

Az Elemek fülre kattintva adhatjuk meg a szerkezet anyagjellemzőit, keresztmetszeti adatait, referenciáit
és típusát.

Referenciapont

A tartományok lokális koordináta-rendszereinek térbeli megadását úgynevezett referenciák segítik. Példánkban referenciaponttal rögzítjük a síkra merőleges, és a referenciasíkkal a síkbeli irányultságot.
Klikkeljünk a Referenciapont ikonra, majd klikkeljünk az 5. és 11. csomópontot összekötő vonal felezőpontjába: a vonalon mozgatva az egeret, a felezőpontnál a „vonal” szimbólum helyett egy ½ szimbólum
jelenik meg.
Az Esc egyszeri megnyomásával lépjünk ki a funkcióból.

Számozás

A Gyorspalettán levő Számozás fölé mozgatva a kurzort, kapcsoljuk be a Referencia számozása funkciót. Ekkor a referenciapont mellett megjelenik az „R2” szimbólum.

Referenciasík

A tartományok lokális koordináta-rendszerének a beállításához hozzunk létre egy referenciasíkot! A referenciasík megadásához 3 pont szükséges, amely a síkot egyértelműen meghatározza.
Klikkeljünk a Referenciasík ikonra! Az egyik pont legyen a 6. csomópont, a következő pont legyen az 1.
és 2. csomópontot összekötő vonalon, a harmadik pont pedig legyen a 2. csomópont. A következő látható:
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Az Esc egyszeri megnyomásával lépjünk ki a funkcióból.
Tartomány

A felületszerkezetek definiálásához aktiváljuk a Tartományok funkciót! A Kijelölő paletta megjelenése
után jelöljük ki a következő csomópontokat összekötő vonalakat:
12 - 6
1-7
5 - 11

6-1
1-2
5-4

1-7
2-8
4 - 10

7 - 12
7-8
10 - 11

A kijelölést az OK-val fejezzük be, majd a következő ablak jelenik meg:

Vastagság

A Vastagság[cm]= felirat melletti mezőbe írjunk 25-öt.
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Referencia
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A Referencia lokális x-hez felirat melletti legördülő menüből válasszuk ki az R3 jelű referenciát:

majd az OK-val zárjuk be az ablakot.
A létrehozott tartományok kontúrja mentén egy zöld színű vonal jelent meg, ami egyrészt a tartomány
körvonalát jelzi, másrészt pedig a színe jelzi, hogy héj típusú a tartományt definiáltunk.
Lokális
rendszerek

A Gyorspalettán a jobb oldalról a 4-ik ikonra kattintva kapcsoljuk be a Lokális rendszerek szimbólumot.

Tartomány

A Tartomány funkcióval definiáljuk a többi felületszerkezet is. Ehhez aktiváljuk a funkciót, és a Kijelölő
paletta megjelenése után jelöljük ki az alábbi csomópontokat összekötő vonalakat:
2-8

8-9

3-9

2 – 3,

majd az OK-val fejezzük be a kijelölést. A megjelenő ablakban válasszuk ki a Típusok közül a Héj típust,
majd a Referencia lokális x-hez felirat melletti legördülő menüből válasszuk ki az R3 referenciát, és a
Referencia lokális z-hez felirat melletti legördülő menüből válasszuk ki az R2 referenciát, és az OK-val
zárjuk be az ablakot.
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Tartomány

Ismét aktiváljuk a Tartomány funkciót, majd a Kijelölő paletta megjelenése után jelöljük ki a következő csomópontokat összekötő vonalakat:
3-9

3-4

4 - 10

9 – 10,

és a kijelölést az OK-val befejezve adjunk meg az előzőek szerinti 25 cm vastag héj elemet Automatikus referenciákkal.

A következő ábra látható:

Gyorspaletta

A Gyorspalettán a Csomópontszámozás és a Lokális rendszerek megjelenítését kapcsoljuk ki.

Vonalelemek

A medence felső peremén lévő borda definiálásához aktiváljuk a Vonalelemek funkciót, majd a Kijelölő
paletta megjelenése után jelöljük ki a medence felső 4 élét. Az OK-val befejezve a kijelölést a következő ablak jelenik meg:
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Szelvény-szerkesztő

A borda keresztmetszetének megadásához aktiváljuk a Szelvény felirat mellett jobbra elhelyezkedő
Szelvényszerkesztő funkciót! A következő ablak jelenik meg:

Téglalap
szelvény

A 30*60 cm-es négyszögkeresztmetszet definiálásához klikkeljünk a Téglalap szelvény ikonra, a következő ablak jelenik meg:
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A b [cm]= felirat melletti mezőbe írjunk 30-at, a h [cm]= felirat melletti mezőbe pedig 60-at, majd az
Elhelyezésre klikkelve a Szelvényszerkesztő munkaterületére klikkelve helyezzük el a szelvényt! A következő látható:

A szelvény elhelyezése után láthatóvá válik a keresztmetszet 1. és 2. inercia főiránya, súlypontja és a
szelvény keresztmetszeti adatai.
Az OK-ra klikkelve a megjelenő ablakban mentsük el a szelvényt a program által felajánlott 30x60-as
névvel:

Alsó borda

Az OK-val zárjuk be az ablakot és visszajutunk a Vonalelemek párbeszédablakba, ahol az Excentricitást állítsuk az Alsó borda-ra, majd az OK-ra klikkelve fejezzük be a borda definiálását. Láthatjuk, hogy
a bordák tengelyvonala kék színűvé vált, és megjelent a Szelvény alak szimbólum.
A bordaelem fölé mozgatva a kurzort megjelennek a borda
tulajdonságai:
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Látványterv

A bal oldali ikonsoron felülről a negyedik ikon az Ábrázolási mód. Válasszuk ki a jobboldali Látványterv funkciót (balról a harmadik)!

Forgatás

A képernyő bal alsó sarkában látható Zoom eszközök közül válasszuk ki a Forgatás funkciót!
A munkaterület bármelyik pontjára klikkelve, majd a gombot nyomva tartva és a kurzort az egérrel
mozgatva tudjuk forgatni a szerkezet látványtervét.

Előző nézet
visszaállítása

A képernyő bal alsó sarkában látható Zoom eszközök közül válasszuk ki az Előző nézet visszaállítása
funkciót!

Teljes ábra

A jobb láthatóság érdekében használjuk a Teljes ábrát megjelenítő funkciót.

Drótváz

Az Ábrázolási módok közül válasszuk ki a Drótvázat.

Felületi támasz

A szerkezet megtámasztási viszonyainak definiálásához aktiváljuk a Felületi támasz funkciót! A Kijelölő
paletta megjelenése után válasszuk ki a két, talajra támaszkodó tartományt, majd az OK-val fejezzük be
a kijelölést.
A következő ablak jelenik meg:

Rx és Ry értékét írjuk át 1E+3-ra, majd az OK-val fejezzük be az adatbevitelt! A következő ábra látható:
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Terhek

A szerkezetre ható terhek definiálásához klikkeljünk a Terhek fülre:

Teheresetek és tehercsoportok

Teheresetek létrehozásához kattintsunk a Teheresetek és tehercsoportok ikonra! A következő ablak
jelenik meg:

Az ST1-re klikkelve írjuk át a tehereset nevét ÖNSÚLY-ra, majd az OK-val zárjuk be az ablakot!
Önsúly

A szerkezet önsúlyának megadásához klikkeljünk az Önsúly ikonra, majd a Kijelölő palettán a Mindenre alkalmaz (csillag) funkciót használva jelöljük ki a teljes szerkezetet, majd az OK-val fejezzük be a kijelölést.
A tartományok kontúrjain megjelenő szaggatott vonal szimbolizálja az önsúlyterhet. A tartomány kontúrjára mozgatva a kurzort a következő felirat jelenik meg:

Statikus
tehereset

A további tehereset létrehozásához klikkeljünk a Teheresetek és tehercsoportok ikonra, a megjelenő
ablakban az Új teheresetek közül válasszuk a Statikust, és a megjelenő mezőbe írjuk be a VÍZ nevet.
Végezetül OK-val zárjuk be az ablakot.

Folyadékteher

A vízteher megadásához klikkeljünk a Folyadékteher ikonra, majd a Kijelölő palettán a Mindenre alkalmaz (*) funkciót használva jelöljük ki a teljes szerkezetet, és az OK-val fejezzük be a kijelölést. A következő ablak jelenik meg:
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Ahhoz, hogy a vízszint magassága a medence statikai vázának a tetejétől 30 cm-rel alacsonyabban legyen, a Z1 [m]=3,000-t írjuk át 2,7-re, és a legalsó pont víznyomásértékének beállításához a p(Z2)
[kN/m2]= felirat mellé írjunk –35-öt, majd az OK-val fejezzük be az adatbevitelt. A modellünkön láthatóvá válik a beállított terhelés:

Teherkombinációk

A teherkombinációk létrehozásához klikkeljünk a Teherkombinációk ikonra! A következő ablak jelenik
meg.

Új adatsor

Új teherkombináció létrehozásához klikkeljünk az Új adatsor ikonra, majd a teherkombináció neve legyen 1. Tk, típusa legyen egyedi kombináció, az ÖNSÚLY alá írjunk 1,35-öt, a VÍZ alá pedig 1,0-t. Az
Enter-rel tudunk cellát váltani. Az OK-val fejezzük be az adatbevitelt.

Gyorspaletta

A Gyorspalettán a Grafikus szimbólumok közül kapcsoljuk ki a Támaszt, a Referenciát és az Objektumok 3D körvonallal megjelenítését.
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Háló

A végeselemháló kialakításához lépjünk át a Háló fülre.

Gyorspaletta

A Gyorspalettán kapcsoljuk ki a Teher rajzát, ami jobbról az ötödik ikon.

Hálógenerálás

Klikkeljünk a Hálógenerálás ikonra, a Kijelölő palettán a Mindenre alkalmaz (*) funkcióval jelöljük ki
a teljes szerkezetet, és az OK-val fejezzük be a kijelölést. A megjelenő ablakban A háló típusát állítsuk
át Négyszögre (középső), és az Átlagos végeselem oldalhossznak adjunk meg 0,6 m-t:

Az OK-val zárjuk be az ablakot. A hálógenerálás aktuális állapotáról a következő ablak ad folyamatos
tájékoztatást:

A hálógenerálás után a következő ábrát látjuk:
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Láthatjuk az automatikusan generált (négyszög) hálózatot. A végeselemek középpontjában zöld színű
pont szimbolizálja a Felület középpontot. A kurzort egy végeselem középpontja fölé mozgatva megjelennek a végeselem tulajdonságai:

Gyorspaletta

A Gyorspalettán kapcsoljuk ki a Grafikus szimbólumok közül a Csomópont, a Felület középpont, Tartomány, a Szelvény alak megjelenítését, valamint kapcsoljuk ki a Hálózat rajzának megjelenítését.
Ezzel befejeztük a szükséges adatok bevitelét.

Statika

A statikai számítás elvégzéséhez és az eredmények megjelenítéséhez lépjünk át a Statika fülre.

Lineáris statikai
számítás

A Lineáris statikai számítás funkcióra klikkelve elindul a számítási folyamat.

A következő ablak jelenik meg:
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Üzenetek,
Statisztika

Az Üzenetek és a Statisztika sorra klikkelve megjelennek a számítás részletei:

Az Üzenetek sorban az éppen aktuális számítási folyamatról kapunk tájékoztatást. Az alsó kék csík a teljes számítás állapotát mutatja. A Becsült teljes memóriaigény a számításhoz használt virtuális memória
méretét mutatja. Amennyiben a számítógép konfigurációjában beállított érték kisebb lenne ennél, akkor
hibaüzenetet kapunk a virtuális memória szükséges méretére vonatkozóan.
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A számítás befejezése után a következő ablak látható:

Az OK-ra klikkelve automatikusan a Statika fül ÖNSÚLY tehereset, ez elmozdulás-komponens Szintfelület 2D megjelenítéssel látható, mely az önsúly hatására keletkező függőleges elmozdulásokat mutatja.
Számozás

Az elmozdulás értékek megjelenítéséhez kapcsoljuk be a Gyorspalettán levő az Eredmény felírás
funkciók közül a Felületre funkciót. Amennyiben a Csak szélsőértékek megjelenítése funkció nincs bekapcsolva, kapcsoljuk be azt is.
Váltsunk át a VÍZ teheresetre! Ehhez az ÖNSÚLY felirat melletti legördülő menüre kell klikkelni, majd
kiválasztani a VÍZ teheresetet:

Az eredmények közül válasszuk ki az ey [mm] elmozdulást komponenst.
Részlet

A hozzánk legközelebb eső függőleges oldalfal megjelenítésének elrejtéséhez használjuk a Részlet
funkciót! Az ikonra klikkelés után a következő ablak jelenik meg:
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Új

A részlet definiálásához klikkeljünk az Új feliratú gombra, ekkor meg kell adni a részlet nevét:

A részlet neve legyen: 1. Az OK-val zárjuk be az ablakot, és a Kijelölő palettán lévő Mindenre alkalmaz (*) funkció segítségével jelöljük ki a teljes szerkezetet. Ekkor a Kijelölő palettán látható, hogy az
eddigi Kijelölés bővítése ikon inaktívvá válik, viszont a Kijelölés megszűntetése ikon aktív lesz.
Nézet
változtatás

Váltsunk át a X-Z síkra!

A középső egérgombot egyszer lenyomva, és a gombot nyomva tartva mozgassuk el a szerkezetet a
munkafelületen kissé balra annyira, hogy a jobb oldala teljes egészében látható legyen. Amennyiben
kétgombos egeret használunk, akkor használjuk az alsó görgetősávot.
A kijelölő téglalap segítségével a következő ábrán látható módon szűntessük meg a részletbe be nem
vont oldalfal elemeinek a kijelölt állapotát:
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Az OK-ra klikkelve a Kijelölő palettán fejezzük be a kijelölést, majd a megjelenő ablakban az OK-ra
klikkelve fejezzük be a részlet definiálását.
Előző nézet
visszaállítása

Az Előző nézet visszaállítása ikonra kattintva a perspektíva nézethez jutunk vissza. Jól látható, hogy a
hozzánk közelebb eső végfal „eltűnt”, azaz a létrehozott részletben nem látszik.

Min, max értékek

A vízszintes elmozdulások szélsőértékeinek megállapításához használjuk a Min, Max keresése funkciót!
Az ikonra kattintva a következő ablak jelenik meg:
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Itt beállíthatjuk a keresni kívánt szélsőérték komponensét. Az eY-t „meghagyva” és az OK-val bezárva az
ablakot megjelenik a minimális elmozdulás értéke (ami most a negatív irányú elmozdulások maximuma)
és helye is,

majd az OK-val bezárva az ablakot megjelenik a pozitív elmozdulások maximumértéke és helye:

Az OK-val zárjuk be az ablakot!
Válasszuk ki az 1. Tk teherkombinációt és az eR elmozdulás-komponenst!
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Klikkeljünk az Eredményábrázolási paraméterek ikonra, majd a megjelenő ablakban állítsuk át az Ábrázolási alakot Elmozdultra, az Ábrázolási módot Diagramra, végül a Léptéket állítsuk 2-re:

Az OK-val zárjuk be az ablakot!
Takartvonalas
ábrázolás

A Gyorspalettán kapcsoljuk be a Hálózat rajza funkciót, és a bal oldali függőleges palettán az Ábrázolási módot állítsuk át Takartvonalas ábrázolásra:

Forgatás

A képernyő bal alsó sarkában látható Zoom eszközök közül válasszuk ki a Forgatás funkciót!
Vizsgáljuk meg a szerkezet elmozdult alakos ábráját a szerkezet forgatása közben!

Az Esc egyszeri megnyomásával lépjünk ki a Forgatás funkcióból.
Előző nézet
visszaállítása

A képernyő bal alsó sarkában látható Zoom eszközök közül válasszuk ki az Előző nézet visszaállítása
funkciót!

Eredmény
ábrázolási
paraméterek

Az Eredményábrázolási paraméterek ablakban az Ábrázolási alakot állítsuk vissza Eredetire, az ábrázolás Léptékét állítsuk vissza 1-re, az Ábrázolási módot pedig Szintfelület 2D-re.
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A Gyorspalettán kapcsoljuk ki a Hálózat rajzának megjelenítését.
A megjelenítendő eredménykomponenst állítsuk át a Felületi igénybevételek között található „mxV+”ra!
Színskála paletta

A Színskála palettán beállított értékeknél jelennek meg a színek közötti határok. A Szintek számát a
Színskála paletta aljának mozgatásával tudjuk szabályozni, állítsuk 22-re:

Válasszuk ki az myV- eredménykomponens ábrát!
Metszet

Az myV- nyomatéki ábra metszetben való megjelenítéséhez klikkeljünk a bal oldali ikonsoron található
Metszet ikonra! A következő ablak jelenik meg:
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Új metszet definiálásához klikkeljünk az Új metszősík gombra!
A következő ablak jelenik meg:

A metszősík neve felirat melletti mezőbe írjunk „1”-et, majd az OK-val zárjuk be az ablakot.
Nézet
változtatása

Váltsunk át a X-Z síkra!

A metszősíkot vegyük fel a szerkezet közepére! A metszősíkot oldal- vagy felülnézetben elég két ponttal
megadni. Az első pont a jelenlegi relatív koordináta-rendszer origójától jobbra 6,0 m-re legyen, a második pont pedig legyen ugyanebben a függőlegesben, egy kicsivel lejjebb. A megjelenő ablakot az OKval bezárva létrehoztuk az új metszősíkot.
Nézet
változtatása

Váltsunk át a Y-Z síkra!

Az ábrázolási módot állítsuk át Metszetre.
Számozás

A Gyorspalettán levő Számozás megjelenítések közül kapcsoljuk be az Eredményfelírás Vonalra
funkciót! A következő ábra látható:

Gyorspaletta

A Gyorspalettán kapcsoljuk ki a Metszet megjelenítését!

Nézet
változtatása

Váltsunk át Perspektívára!

A megjelenítendő eredménykomponensek közül válasszuk ki a Felületi támaszerő komponensek közül
az Rz-t, és állítsuk át az Ábrázolási módot Szintfelület 2D-re! A következő eredményábra látható:
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Vasbetontervezés

A szerkezet vasalási szükségleteinek vizsgálatához klikkeljünk a Vasbetontervezés fülre:

Vasalási
paraméterek

A szerkezet vasalási paramétereinek definiálásához klikkeljünk a Vasalási paraméterek ikonra, a Kijelölő palettán klikkeljünk a Mindenre alkalmaz (csillag) ikonra, majd az OK-val fejezzük be a kijelölést!
Ezt követően a következő ablak jelenik meg:

Az Anyagok fülön a Környezeti osztályba sorolásnál az Alsó-, és a Felső síkra is XC2-t állítsunk be,
majd a Vasalás fülön az Elsődleges vasalási iránynál mindkét síkot x irányra állítsuk át, és pipáljuk ki a
Minimális betonfedés alkalmazása melletti négyzetet:
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Az ablakot az OK-val bezárva az axa [mm2/m] számított vasmennyiségek eredményeit láthatjuk.
Az Ábrázolási módot állítsuk át Szintfelület 2D-re.
Gyorspaletta

A Gyorspalettán kapcsoljuk ki az Értékfelírás Vonalra és Felületre funkciót! A következő ábra látható:

Vizsgáljuk meg az axf, az aya és az ayf vasalási eredményeket is!
Vizsgáljuk meg az 1. Tk teherkombinációban létrejövő repedéstágasságot, ha a vasalás mindkét síkon
és mindkét irányában Ø12/150 mm! Ehhez adjuk hozzá a vasalást a tartományokhoz.
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Alkalmazott
vasalás

Az Alkalmazott vasalás ikonra klikkelve a következő ablak jelenik meg:

Kijelölés

Adjuk meg azokat a tartományokat, amelyekhez hozzá szeretnénk rendelni a vasalást. Ehhez klikkeljünk
az ablak alsó részén található Kijelölés funkcióra, a Kijelölő palettán klikkeljünk a Mindenre alkalmaz
(*) funkcióra, majd az OK-val fejezzük be a kijelölést.
A kijelölés befejezése után az alábbi látjuk:

A Paraméterek (Eurocode [H]) fülön maradva az Elsődleges vasalási irányt állítsuk mindkét síkon
„x”-re, majd pipáljuk ki a Minimális betonfedés alkalmazása felirat melletti négyzetet.
A Vasalás fülre klikkelve a következő ablakot látjuk:
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Itt a jobb oldali részen beállított vaskiosztást tudjuk a bal oldalon látható 4 vasalási réteghez hozzárendelni.
A Vaskiosztásnál lévő Ø [mm] melletti mezőbe írjunk 12-t, alatta a Kiosztáshoz 150-t, majd a Vaspozíciók automatikus számítása felirat melletti négyzetet pipáljuk be, és klikkeljünk a baloldalon az x
irány Felső vasalásra, majd a Hozzáadás gombra. Ezzel meghatároztuk az egyik vasalási réteget, és a
következőt látjuk:

Definiáljuk a többi vasalási réteget is a fenti módszerrel!
Végeredményül a következő ablakot kapjuk:
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Láthatjuk, hogy a Vaspozíciót a program x irányban 3,6 cm-re, y irányban 4,8 cm-re állította be automatikusan, figyelembe véve a betontakarást, a vasalási rétegek egymáshoz viszonyított helyzetét és a
megadott vasátmérő(ke)t.
Az Alkalmazott vasalás ablakot az OK-val zárjuk be, ezzel hozzárendeljük a tartományokhoz a megadott alkalmazott vasalásokat. A következő ábrát láthatjuk:

A megjelenő barna színű vonalak és feliratok jelzik a megadott vasalást. Ha az ábrán csak az egyik irányú vasalási irány látszik, akkor a Megjelenítés ablakban a következő beállítást végezzük. A Feliratozás
fülre kattintva az Alkalmazott vasalásnál A megjelenített eredménykomponens függvényében opciót kapcsoljuk ki.
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Az eredmény-komponensek közül válasszuk ki a Repedéstágasság csoportból a wk (a) komponenst,
amely a tartomány lokális koordináta-rendszer szerinti alsó oldalán (a medence külső oldala) lévő repedéstágasságot mutatja:

A tartományokon ferde sraffozást láthatunk eredményül, ami azt jelenti, hogy a medence külső oldalán
a repedéstágasság nulla.
Vizsgáljuk meg a belső oldali repedéstágasságot is!
Ehhez válasszuk ki a wk (f) komponenst. A következő ábra látható:
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Itt a belső oldalon a falsarkoknál láthatunk berepedt területek.
Gerendavasalás
tervezés

A megadott borda vasalási igényeinek meghatározásához klikkeljünk a Gerendavasalás tervezés ikonra! A Kijelölő paletta megjelenése után válasszuk ki a két hosszanti oldalfal közül a hozzánk távolabb
lévő fal borda elemét, majd az OK-val fejezzük be a kijelölést! A következő figyelmeztető ablakok jelennek meg:
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A Figyelmeztetés ablakokat az OK-val bezárva megjelenik a Gerenda paraméterek ablak:

A Keresztmetszet felirat alatti ikonok közül válasszuk a bal oldalit, négyszögkeresztmetszetként vegyük
figyelembe a bordát. Állítsuk át az Anyagjellemzők között a Hosszvasalás és a Kengyel minőségeket
B500B-re. Használjunk Ø8 mm-es kengyel és Ø16 mm-es fővas átmérőket.
Adjunk meg S3 szerkezeti osztályt.
Állítsunk be a gerenda mind a négy oldalán azonos, XC2 környezeti osztályt, a betonfedésnél a minimális betonfedést alkalmazását kérjük.
A Repedéstágasságnál lévő Vasalás automatikus növelése a maximális repedéstágasság alapján
melletti négyzetet pipáljuk ki a Paraméterek fülön:
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Az OK-val bezárva az ablakot megjelennek a gerenda burkoló igénybevételi ábrái (1. Tk) és a számított
vasalása (fővasalás, kengyelsűrűség):

A Számított gerendavasalás fülre átlépve látjuk a hosszvasak javasolt kiosztását, valamint az ez alapján
számolt repedéstágasságot is:
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Az Alkalmazott gerendavasalás ablakban a számított vasalást „átvehetjük”, módosíthatjuk vagy tetszőlegesen megadhatjuk. Ebben a példában erre most nem térünk ki, hasonló példát ld. „1. Gerenda
modell” fejezetnél találunk.
Az OK-ra kattintva tudunk kilépni a funkcióból.
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Ez az oldal szándékosan üres.
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6. MINTAPÉLDÁK MODELLJEI
A fenti fejezetekben használt mintapéldákhoz tartozó modellek:
•

gerenda.axs / axe

•

keret.axs / axe

•

lemez.axs / axe

•

tarcsa.axs / axe

•

medence.axs / axe

Letöltési link: https://install.myaxisvm.com/examples/lepesrol_lepesre_modell_fajlok.zip
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Jegyzet

