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Jak používat AxisVM

Vítejte v programu AxisVM!
AxisVM je program používající metodu konečných prvků pro statickou, dynamickou a stabilitní analýzu konstrukcí. Byl vyvinut a je určen pro stavební inženýry. AxisVM kombinuje v rozsáhlé možnosti analýzy s jednoduchým grafickým uživatelským rozhraním.
Preprocessing

Modelování: geometrické nástroje (bod, čáry, plochy); automatické síťování; knihovny materiálů a
průřezů; nástroje pro prvky a zatížení; import/export CAD geometrie (DXF); rozhraní proprogramy
používané architekty typu ArchiCAD od společnostu Graphisoft, které přes IFC přímo vytvoří základ modelu.

Preprocesor

V každém kroku modelovacího procesu můžete graficky verifikovat vaše zadání. Více-úrovňové
funkce Zpět/Znovu a on-line podpora jsou k dispozici.

Anylýza

Statická, dynamická a stabilitní.

Postprocesor

Zobrazení výsledků: zobrazení deformovaných/nedeformovaných tvarů; grafy, nákresy isolinií/povrchů; animace; nastavitelné tabulkové protokoly.
Po analýze Vám AxisVM poskytne velkou škálu vizualizačních nástrojů, které Vám umožní rychle
interpretovat výsledky. Ty mohou být použity k zobrazení deformovaného nebo vykresleného tvaru
Vašeho návrhu nebo iso linií/povrchů. AxisVM je schopen lineárně kombinovat výsledky a stanovit
jejich obálky.

Dokumentace

Dokumentace je nedílnou součástí analýzy a grafické uživatelské rozhraní vylepšuje a ulehčuje tento
proces. AxisVM poskytuje přímé, vysoce kvalitní tisknutí jak textu, tak grafických dat za účelem
uchování Vašeho modelu a výsledků. Navíc, data a grafika mohou být jednoduše vyexportovány
(DXF, BMP, JPG, WMF, EMF, RTF, HTML, TXT, DBF).

Uživatelský manuál
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Hardwarové požadavky
Následující tabulka uvádí minimální/doporučené hardwarové a softwarové požadavky k tomu, abyste
plně využily možnosti AxisVM

Doporučená
race

konfigu-

Pro výrazně rychlejší analýzu je důležité, aby měl program přístup k co největšímu objemu
paměti. Ve verzi Windows Vista/7 Professional nebo Ultimate je možné použít Pokročilé nastavení paměti. Verze Home tuto funkci neumožňuje.
Pokud počítač disponuje vice než 4 GB RAM, AxisVM dokážev 32-bitovém operačním system i s
touto pamětí pracovat.
Pro zapnutí této funkce je nutné vyhradit stránky v paměti:
Po spuštění příkazu Spustit napiště příkaz gpedit.msc. Po kliknutí na OK se spustí aplikace Group
Policy. V souborovém stromě nalevo nejděte následující položku: Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies / User Rights Assignment. Potom najděte Lock pages in memory v seznamu napravo a dvakrát na ni klikněte. V okně Local Policy Setting klikněte na
Přidat a zadejte, kteří uživatelé či skupiny uživatelů potřebují přístup k paměti nad 4 GB. Uzavřete
předtím otevřená okna kliknutím ikony Close v pravém horním rohu.
Kontrola uživatelských účtů musí být take vypnutá.
Pro Win Vista: Spusťte MSCONFIG přes Run. Najdětě a zmáčkněte tlačítko Disable UAC v záložce Nástroje. Jakmile je příkaz dokončený, zavřete příkazové okno. Ukončete MSCONFIG a restartujte počítač.
Pro Win 7: Najdětě Start Menu/Ovládací panely/ Uživatelské účty, klikněte odkaz na Change User
account settings. Nastavte posouvátko na nejnižší hodnotu (Nikdy neupozorňovat). Klikněte na OK
pro potvrzení a restartujte počítač.

Přístup k paměti

2.2

8 GB RAM
50 GB volného místa na disku
DVD mechaniku
17” barevný monitor (nebo větší), rozlišení nejméně 1280x1024
Dvou nebo vícejádrový procesor nad 2 GHz
Operační systém Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Myš nebo jiné zařízení
Laserová/inkoustová tiskárna kompatibilní s Windows

Instalace

Ochrana
programu

Program je chráněný hardwarovým klíčem. Dostupné jsou dva typy klíčů: paralelní port (LPT) a
USB klíče.
Klíč zapojte až po dokončené instalace, protože některé operační systémy se snaží rozeznat zapojená
zařízení a tento proces může narušit instalaci programu.
Automaticky budou nainstalovány ovladače. Pokud se vyskytne problém, můžete je nainstalovat z
DVD.
Spusťte soubor Startup a zvolte Reinstall driver.

Standardní klíč

Nejdříve nainstalujte program a pak zapojte klíč do počítače.

Síťové klíče

Pokud máte síťovou licenci, musíte nainstalovat síťový klíč. Ve většině případech bude program
AxisVM a samotný klíč na růzmých počítačích – aby byl klíč dostupný přes síť, na obou počítačích
musí být nainstalován Sentinel driver.
a. Hardwarový klíč Sentinel SuperPro
1. Vložte CD AxisVM do CD mechaniky serveru pro AxisVM. Spusťte (CD mechanika): \ Startup.exe. Zvolte Reinstall driver. Tento typ síťového klíče vyžaduje verzi 7.1, na CD je verze
7.5.
2. Zapojte klíč do paralelního nebo USB portu jednoho z počítačů. Tímto zvolíte AxisVM server.

 Pro spuštění AxisVM na jakémkoliv počítači je nutné, aby na serveru běžel SuperPro server. Pokud přestane pracovat, všechny programy AxisVM přestanou pracovat také.
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b. NetSentinel hadwarový klíč
1.
2.
3.
4.

Vložte CD AxisVM do CD mechaniky serveru pro AxisVM. Spusťte (CD mechanika): \
Sentinel \ English \ Driver\ setup.exe a nainstalujte Sentinel driver
Zapojte klíč do paralelního nebo USB portu jednoho z počítačů. Tímto zvolíte AxisVM server.
Zkopírujte obsah adresáře[CD Drive]: \ Sentinel \ English \ server \ Disk1 \ Win32do adresáře na pevném disku serveru.
Z adresáře spusťte NSRVGX.EXE. Tento program zajišťuje síťový klíč a komunikuje s
ostatními aplikacemi v síti.

 Pro spuštění AxisVM na jakémkoliv počítači v síti, na serveru musí být spuštěno NSRVGX. Pokud
není, všechny programy AxisVM přestanou pracovat.
AxisVM funguje v operačních systémech Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
Vložte CD AxisVM do CD mechaniky. Pokud je umožněno automatické spuštění, instalátor se automaticky spustí. Pokud se tak nestane, klikněte na Start a zvolte Spustit a soubor Startup.exe z CD
AxisVM. Zvolte AxisVM 13 setup a postupujte dle instrukcí.

Instalace

 Pokud se instalace nepodaří zahájit nebo se objevuje následující zpráva: AUTOEXEC.NT – systémové soubory nejsou vhodné pro spuštění MS-DOS a Microsoft aplikací, na Vašem počítači chybí
operační systém Windows.

Instalace v operačním systému Windows Vista:
 Potřebujete poslední Sentinel driver. Můžete si ho stáhnout z www.axisvm.eu / Downloads
/ Download Sentinel Driver
 Po instalaci, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu AxisVM.
 Zvolte Možnosti
 Pokračujte do záložky Kompatibilita a zatrhněte kolonku Spustit jako administrátor.
V základním nastavení bude program a příklady modelů nainstalován na disk C, do adresáře:
C:\AxisVM13 případně C:\Program Files\AxisVM13
and
C:\Program Files\AxisVM13\Examples
Cílový disk a adresář můžete nastavit během instalace. Instalační proces vytvoří skupinu programů
AxiSVM, která obsahuje ikonu programu AxisVM.
Spuštění AxisVM

Upgradování

Klikněte na Start, zvolte Programy, adresář AxisVM a ikonu AxisVM13. Při spuštění se nejprve objeví obrázek na pozadí a poté uvítací okno. V něm můžete zvolit buď nový nebo již existující model.
Na spodní hraně uvítacího okna můžete odškrtnout (zrušit) jeho zobrazování v budoucnosti. Pro jeho
opětovné nastavení jděte do okna Nastavení/Preference/Integrita Dat a zatrhněte Zobrazovat úvodní
okno při spuštění.

Konvertování modelů z předchozích verzí

Doporučujeme instalovat každou novou verzi do nového adresáře. Tímto postupem budou nadále k
dispozici předchozí verze programu.
Modely vytvořené v předchozích verzích jsou automaticky rozpoznány a zkonvertovány. Při ukládání souborů je použitý výchozí formát poslední verze. Ukládání souborů ve formátu jedné z předchozích verzí (10,11) je možný, ale informace navázané na nejnovější verzi budou ztraceny.

Kroky analýzy

Hlavní kroky analýzy programem AxisVM jsou:
Vytvoření modelu (Preprocessing)


Statická
(lineární/nelineární)

Výpočet
Vlastní Kmitání
Dynamická
(lineární/nelineární)
(lineární/nelineární)


Vyhodnocení výsledků (Postprocessing)

Stabilitní

Uživatelský manuál

Teoreticky je velikost modelu omezena volným místem na pevném disku. Dle verze programu dochází k omezení velikosti modelu a parametrů analýzy:

Kapacita

Profesionál
Objekt
Uzly
Materiály
Prvky

Příhradovina
Prut – nosník, sloup
Žebro
Membrána
Deska
Skořepina
Podpora
Kontaktní prvek
Diafragma
Pružnýprvek
Tuhý prvek
Pružná vazba
Zatěžovací stavy
Zatěžovací kombinace
Frekvence
Limitovaná verze
Objekt
Uzly
Materiály
Jenom příhradovina
Prvky
Příhradovina+Prut+Žebro*
Žebro na hraně povrchu
Jakákoliv kombinace membrány, desky nebo skořepiny
Podpora
Kontaktní prvek
Diafragma
Pružnýprvek
Tuhý prvek
Pružná vazba
Zatěžovací stav
Zatěžovací kombinace
Frekvence (Vlastní tvary)


2.3

Maximum
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Maximum
Neomezené
Neomezené
500
250
1500
2000
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
Neomezené
99
Neomezené
30

Pokud jsou v konstrukci pruty a/nebo žebra.

Začínáme

Geometrie

Prvky
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V modelovacím procesu jsou tři hlavní kroky:
Prvním krokem je vytvořit geometrický model konstrukce (ve 2D nebo 3D)
Geometrie může být nakreslena ručně nebo importována z CAD programů. Je také možné přímo
kreslit prvky (sloupy, pruty, zdi, desky)
Pokud se rozhodnete geometrii nakreslit, musíte nejdříve zvolit nastavení materiálu a prvků, vygenerovat síť konečných prvků (přiřadit nastavení a síť k drátěnému modelu) a nadefinovat podmínky
podpory.

Zatížení

Ve třetím kroku musíte model vystavit různým zatížením.
Výsledkem bude model konstrukce tvořený konečnými prvky.
Jakmile je model vytvořen, je připraven k analýze.
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Porozumění těmto jednoduchým modelům Vám umožní vytvářet složitější modely. Doporučujeme,
abyste si během prozkoumávání AxisVM alespoň jednou přečetli celý Uživatelský manuál.
V Kapitole 1 můžete najít nové funkce dané verze.
Kapitola 2 obsahuje obecné informace o používání AxisVM. V dalších kapitolách je vysvětlena
struktura nabídky pre a post procesor příkazů. Používejte prosím tento Uživatelský manuál pokaždé,
když pracujete s AxisVM.

2.4

Uživatelské rozhranní AxisVM
Tato sekce popisuje pracovní prostředí, v jakém pracuje uživatel AxisVM. Přečtěte si prosím pečlivě
následující informace. Znalosti programu urychlí rychlost modelování a zvýší Vaši produktivitu.

Obrazovka AxisVM

Po spuštění AxisVM se objeví následující okno:
Jméno a umístění projektu

Horní Lišta Menu

Nástroje perspektivy

Stavové okno

Vyskakovací ikony
Posunovací lišta menu
Legenda barev

Grafické
okno
Editor
Vlastností
Kontextová
Lišta s nápovědou

Okno
souřadnic
Paleta příkazů
Urychlovací tl.

Jednotlivé položky na obrazovce AxisVM jsou popsány níže:
Oblast na obrazovce, kde vytváříte svůj model.
Obrazovkový kurzor se používá ke kreslení, označování prvků, výběru z nabídek a dialogových
oken. V závislosti na aktuálním stavu AxisVM se může zobrazovat jako výběrový rámeček, nebo
výběrové bodové ukazovátko.
Horní lišta menu Každá položka z Horní lišty má svůj vysouvací seznam. Pro použití Horní lišty, najeďte kurzorem na
lištu.
Aktivní ikona Představuje právě zvolený příkaz.
Okno souřadnic Okno v grafické oblasti zobrazující souřadnice kurzoru.
Legenda barev Toto okno zobrazuje barevnou legendu použitou k zobrazení výsledků
Info okno Toto okno zobrazuje status modelu a výsledky.
Kontextová lišta s Poskytuje nápovědu, která se vztahuje k právě probíhajícímu procesu/tématu
nápovědou
Editor vlastností Umožňuje jednoduše změnit nastavení označených elementů nebo zátěže.
Paleta příkazů Objeví se při modifikaci geometrie přetažením objektu (uzel, čára atd.). Viz. 4.8.16 Modifikovat,
transformovat.
Urychlovací tla- Tlačítka rychlé volby vpravo dole poskytují rychlý přístup k určitým přepínačům (části, sekce, symčítka boly, číslování, pracovní roviny atd.)
Grafické okno
Kurzor

Uživatelský manuál

Model

2.5
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S programem AxisVM můžete vytvářet a metodou konečných prvků analyzovat modely konstrukcí
pozemního inženýrství. Program tak pracuje na základě modelu, který je zjednodušením skutečné
konstrukce.
Každému modelu musíte přiřadit jméno. Toto jméno bude použito jako název souboru při uložení.
Můžete zadávat jen jména platná pro Windows. Model obsahuje všechny, které v programu určíte.
Tato data jsou uložena ve dvou souborech: vstupní data jako filename.axs. a výsledky jako filename.axe.

Používání kursoru, klávesnice a myši
Když pohybujete myší, grafický kurzor se pohybuje po obrazovce. Pro označení prvku, ikony nebo
položky z menu, najeďte na ni kurzorem a klinkněte levým tlačítkem na myši. Tvar kurzoru se mění
(viz... 4.7.1 Nastavení kurzoru) a na obrazovce se bude zobrazovat jako jedna z následujících:

Grafický kurzor

Křížek:

Ukazatel:

Kříž/zoom mód:

Pokud kliknete na prvek a kurzor je v základním nastavení, zobrazí se nastavení tohoto prvku jako
tool tip (okno s vysvětlivkami).
Podle toho, ve které části menu se nachází kurzor, zobrazí se nastavení následujících prvků:



Geometrie
Prvky
Zatížení
Síť
Výpočet
Stabilita
Dynamika
Beton
Ocel
Dřevo

souřadnice uzlu (bodu), délka čáry
konečný prvek, reference, stupně volnosti, podpora
zatížení prvku, hmota v uzlu
síťové parametry
posun, vnitřní síly, tlak, vyztužení, příčinková čára
pořadnice vlastních tvarů
posun, rychlost, zrychlení, vnitřní síly, tlak
specifické hodnoty výztuže
využití a únosnosti
výsledky využití a únosnosti

K pohybu kurzoru můžete používat také klávesnici:

Klávesnice

Klávesa se šipkami,
[Ctrl] + Klávesa se
šipkami, 
[Shift]+

Pohne grafický kurzor v aktuální rovině.
Pohne grafickým kurzorem v aktuální rovině s velikostí posunu zvětšenou/zmenšenou o poměr nastavený v okně Nastavení.
Posune grafický kurzor v aktuální rovině pod úhlem n· , uživatelský úhel nebo n·90°.

[][][][],
[Home] [End]

Posune grafický kurzor kolmo k aktuální rovině.

[Ctrl]+
[Home], [End]

Posune grafický kurzor kolmo k aktuální rovině s velikostí posunu zvětšenou/zmenšenou o poměr
nastavený v okně Nastavení.

[Esc] or 
right button
[Enter]+[Space]
left button
[Alt]
[Tab]

[+] [-]

Přerušení příkazu a/nebo návrat do vyššího stupně menu.
Zvolí položku z menu, provede příkaz a označuje prvky
Aktivuje hlavní menu
Posune se označená položka.
Provede přiblížení/oddálení a panoramatický pohled. Parametry zoomu a pan záleží na současné pozici grafického kurzoru v grafickém prostředí a na poměru zvětšení nastaveného v Nastavení / Možnosti / Pohledy/Zoom Faktor. Střed rychlého přiblížení je vždy pozice grafického kurzoru.
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[Insert]
or[Alt]+[Shift]

Posune relativní počátek (to je referenční bod souřadnic) na aktuální pozici kursoru.

kolečko Otočením dopředu přiblížení

Otočením dozadu oddálení
Posun kreslící oblasti stlačením kolečka a tahem myší
Střed přiblížení a oddálení je současná pozice kurzoru

Klávesové zkratky

Kombinace kláves k rychlejšímu ovládání často používaných funkcí.
Viz... 2.6 Klávesové zkratky

Pravé tlačítko Zobrazuje Rychlé Menu. Viz... 2.7 Rychlé menu

2.6

Klávesové zkratky

Obecné
Ctrl+W
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3
Ctrl+4
Ctrl+P
Ctrl+A

Alt
+
–
Ctrl+O
Ctrl+S
Del
Ctrl+D

Běž do hlavního menu
Přibliž
Oddal
Otevři
Ulož
Vymaž prvky/nastavení
Přepínače

Ctrl+ [

Přiblížit a upravit
X-Z pohled
X-Y pohled
Y-Z pohled
Perspektiva
Tisknout
Označit vše (přidá všechny prvky do
seznamu označených)
Ukaž Zpět

Ctrl+L

Popisky

Ctrl+ ]

Ukaž Znovu

Ctrl+Y

Symboly

Zpět
Znovu
Přesun mezi grafickými okny
Obnoví nákres (překreslí)
Konec
Zkopírovat (do schránky)
Vložit (ze schránky)
Předcházející zatěžovací stav
Následující zatěžovací stav

Ctrl+E

Obrátit lokální směr x liniových prvků

Ctrl+Z
Shift+Ctrl+Z
Tab
Ctrl+R
Ctrl+Q
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+
Ctrl+
V tabulkách
Ctrl+L
Alt+F4
Ctrl+Insert
Ctrl+Del
Ctrl+A
F5
Ctrl+D
Ctrl+Alt+F
Ctrl+R
Ctrl+G
Ctrl+M
F1
F9
F10

Procházet knihovny
Ukončit
Nový řádek
Smazat řádek
Označit vše
Jít na …
Základní formát
Nastav formátsloupce
Nastav mod zobrazení výsledků
Vložit nový průřez (pro tabulky průřezů)
Upravit průřez (pro tabulky průřezů)
Nápověda
Přidat tabulku do protokolu
Dokument

F1
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Nápověda
Nastav podlaží
Výkaz materiálu
Ulož nákres do Knihovny nákresů
Dokument
Nastavení hladin
Prohlížeč tabulek

Uživatelský manuál
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V dokumentu
Ctrl+T
Ctrl+Alt+B
Ctrl+W
F3
Ctrl+P
Ctrl+Del

2.7

Vlož text
Vlož mezeru mezi stránky
Exportuj do RTF souboru
Náhled protokolu
Tisknout
Smazat

Rychlé menu

Pravé tlačítko

Když je kurzor v grafickém okně, stisknutím pravého tlačítka myši se objeví Rychlé menu odpovídající aktuálně používanému příkazu.
Výběr

2.8

Geometrie/Prvky/Zatížení

Výsledky

Dialogové okno
Po zvolení funkce se obvykle zobrazí dialogové okno. Toto okno může být použito stejně jako jakékoliv jiné okno Windows.
Font dialogového okna může být změněn v Nastavení/Preference/Fonty, kliknutím na Dialogové okno.
Můžete měnit pozici všech dialogových oken. Program uloží poslední pozici okna a zobrazí jej při
následujícím spuštění.

2.9

Prohlížeč tabulek

[F12]



AxisVM používá k zobrazení číselných informací tabulky, které umožňují změny formátování. Tabulky pracují nezávisle na zobrazovaném obsahu. Všechny tabulky vytvořené v AxisVM jsou dostupné přes Prohlížeč tabulek kliknutím na jeho ikonu nebo na klávesu F12.
Lze navolit i zobrazení dat modelu, v levé části okna zatrhněte příslušnou položku. Pokud používáte
Prohlížeč tabulek ve fázi pre-processing, zobrazeny jsou jen vstupní údaje. Pokud pracujete ve fázi
post-processing, zobrazeny jsou také výsledky modelu.
V základním nastavení jsou zobrazena pouze data z právě označené oblasti (pokud je nějaká), nebo právě aktivní (tj. zobrazované) části.
Strom položek na levé straně hierarchicky seřazuje data prvků/zatížení, výsledkové tabulky a kni-
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hovny a může být použít jako přehled celého modelu.
Přidat řádek

Kopírovat
Smazat

Nový průřez

Vložit
Sloupce

Knihovna

Tisk
Plná velikost
Přidat do
Dokumentu

Používání tabulky

levé tlačítko
[Home]
[End]

Tabulka může obsahovat více řádků a sloupců než je možno zároveň zobrazit. Kompletně zobrazena
může být použitím rozbalovacího seznamu a/nebo následujícím klávesovými příkazy:
Posun středu prohlížení tabulky nahoru a dolů, doleva a doprava, rolování skrz tabulku. Kliknutím na
upravitelnou buňku se na ni automaticky přesune střed prohlížení.
Posun středu prohlížení na první buňku řádku
Posun středu prohlížení na poslední buňku řádku

 Posun středu prohlížení na první buňku prvního řádku.
[Ctrl]+[End] Posun středu prohlížení na poslední buňku posledního řádku.

[Ctrl]+[Home]
[Page Up]
[Page Down]

Zobrazí předcházející stránku řádků.
Zobrazí následující stránku řádků

[Ctrl]+ []

Posun středu prohlížení na následující pravou stránku sloupců (jen v tabulce kde může být zobrazeno
více sloupců zároveň)

[Ctrl]+ []

Posun středu prohlížení na předcházející levou stránku sloupců (jen v tabulce kde může být zobrazeno více sloupců zároveň)

[Enter]

Ukončení prováděné úpravy, uložení dat a posun kurzoru na buňku napravo nebo na první buňku
dalšího řádku.

[Esc]

pravé tlačítko
[Shift]

Zruší aktuálně prováděnou úpravu
Pokud je stisknuta klávesa [Shift], pohyby šipkami označují buňky, namísto přesunu středu prohlížení. Označit buňky můžete také tahem myši. Kliknutí na nejvyšší buňku sloupce (název) označí celý
sloupec. Kliknutí na buňku nejvíce nalevo (název) označí celý řádek. Kliknutí na buňku vlevo nahoře označí celou tabulku. Označené tabulky mohou být kopírovány do schránky jako tabulka. Pokud
je výběr proveden nad editovatelnými sloupci lze nastavit společnou hodnotu pro vybrané buňky.

Uživatelský manuál

19

Soubor

Procházet knihovnu

Načtení dat materiálů či průřezů z knihovny. Do knihovny můžete také uložit aktuální obsah tabulky.

, [Ctrl]+ [L]
Importovat DBase
soubor

Importuje soubor Dbase name.dbf do aktuálně zvolené tabulky. Program zkontroluje hodnoty polí a
vyšle zprávu o chybě, pokud je nalezena nevhodná hodnota.

Uložit jako DBase
soubor

Exportuje aktuální tabulku do souboru Dbase name.dbf. Názvy polí jsou generovány na základě názvů sloupců. Pole budou textového typu.

Uložit jako HTML

Exportuje aktuální tabulku do HTML souboru name.htm. Tento soubor může být importován jako
tabulka do progrmu Word nebo otevřen ve webovém prohlížeči. Některé formátovací parametry budou ztraceny.

Uložit jako text

Exportuje aktuální tabulku do souboru TXT name.txt (ASCII)

Uložit jako RTF

Exportuje aktuální tabulku do souboru RTF name.rtf za použití zvolené šablony. Takový soubor můžete importovat do Wordu nebo jiného textového editor, která je schopen importovat RTF soubory.
Viz... 2.10.1 Dokument

Nová tabulka průřezu

Vytvoří nový datový soubor průřezu s názvem název.sec. Vytvořená tabulka bude umístěna u ostatních tabulek s průřezem stejného typu.
V těchto tabulkách můžete ukládat průřezy všech typů. Typ tabulky určuje pouze její pozici v knihovně průřezů.

Nastavení tabulky
průřezů

Můžete upravovat parametry základního nastavení tabulky (název, typ průřezu)

Smazat tabulku
průřezů
Tisknout

Vymaže tabulku definovanou uživatelem
Vytiskne všechny informace zobrazené v tabulce zvolenou tiskárnou nebo do souboru. Nastavení
záhlaví/zápatí a řádek pro komentáře je možné před nastavit před tiskem v menu File/Header

,[Ctrl]+ [P]
Ukončit
[Alt]+ [F4]
Upravit

Opustit tabulku, stejná funkce jako Zrušit (změny nejsou uloženy)
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Nový řádek Přidá nový řádek a umožňuje vyplnit všechny buňky (u kterých je to možné), v pořadí zleva doprava.
[Ctrl]+ [Insert]
Smazat řádky Vymaže označené řádky. Funkce dostupná také ve vyskakovacím menu.
[Ctrl]+ [Del]
Smazat textury

Označit tabulku
[Ctrl]+ [A]
Návrh nového
průřezu

Dostupné jen pokud jsou vypsány materiály. Odstraní textury z
označených materiál. Funkce dostupná také ve vyskakovacím
menu.

Označí celou tabulku. Kliknutí na vrchní levou buňku provede totéž.
Spustí grafický Editor průřezů, ve kterém je možno zadat nový průřez.

[Ctrl]+[G]
Upravit Průřez

Spustí grafický Editor průřezů, ve kterém je možno upravit dříve vytvořený průřez.

[Ctrl]+[M]
Automatická aktualizace tvaru
průřezu

Pokud je tato funkce zapnutá, změna parametrů a oblasti v tabulce automaticky vede k přepočítání
parametrů geometrie a průřezu.

Smazat nepouží- Vymaže nepoužívaný průřez z tabulky.
vaný průřez
Kopírovat

Kopíruje označené buňky do schránky (jako tabulku). Funkce dostupná také v pop-up menu.

[Ctrl]+ [C]
Vložit
[Ctrl]+ [V]
Nastavení Společné hodnoty

Přejít na
[F5]

Vloží buňky ze schránky, přepíše hodnoty buněk v cílové oblasti.
Jestli je některá z hodnot nepřípustná, Vložení se přeruší.
Jestliže jsou kopírovány celé řádky a tabulka umožňuje vkládat nové řádky, můžete kopírovaná data
zařadit na konec tabulky místo přepisování stávajících hodnot.
Nastaví společnou hodnotu pro označené buňky ve sloupci.
Příklad: můžete nastavit Z-souřadnici všech uzlů na stejnou hodnotu a tím učinit model absolutně
plochý. Funkce dostupná v Prohlížeč tabulek / Upravit / Nastavit společnou hodnotu.
Funkce jr dostupná také ve vyskakovacím menu.
Přeskočí na specifikovaný řádek tabulky.

Formát

Behem vytváření
modelu
Zapnutí/Vypnutí
sloupců

[Ctrl]+ [Alt]+ [F]

Zatrhnutím příslušných kolonek můžete nastavit, zda je konkrétní sloupec zobrazován, nebo ne. Pokud jsou některé sloupce vypnuty, informace o skrytých sloupcích se zobrazí pod tabulkou. Zaškrtnutím Uložit jako výchozí udělá tento stav pro sloupce výchozí pro tento typ tabulky (viz... 3.3.7
Jednotky a Formáty)
Způsob zobrazení je dle nastavení v okně Jednotky/Nastavení
Řada buněk vyžaduje zadání numerické hodnoty. Pokud zadáváte reálná čísla, můžete použít následující hodnoty:
+-01234567890E
a standardní desetinnou čárku dle Start /Nastavení/Ovládací panely/Nastavení regionu/Číslo/Desetinná čárka

Uživatelský manuál
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V některých případech není možné zadat negativní hodnotu, znak – je deaktivován. Pokud je požadovaná hodnota celé číslo, nelze použít desetinnou čárku nebo E.
Základní nastavení formátu
[Ctrl]+ [D]

V celé tabulce je obnoveno základní nastavení (viditelnost sloupců, desetinná místa)

Pořadí zatížení

Pořadí zobrazení případů zatížení lze nastavit.
Viz... 4.10.1 Zatěžovací stavy, Skupiny zatížení

Mezilehlé řezy

Po nadělení nebo vygenerování konečných prvků prutů nebo žeber s proměnnýmprůřezem, Axis VM
vytvoří mezilehlý průřez.

Použít tučné písmo pro použité
pruřezy

Po příkazu Smazat nepoužité průřezy zůstanou v tabulce pouze průřezy s tučným písmem.
Názvy průřezů, které jsou zvýrazněny tučným písmem, zůstanou v tabulce i po příkazu Vymaž nepoužívané průřezy.
V případě požadavku na výsledky se v tabulce objeví v menu Formát další položky v rozbalovacím
menu

Během požadavku na zobrazení
výsledků v tabulce
Nastavení zobrazení výsledků
[Ctrl]+[R]

Můžete kontrolovat nalezení extrémů pro výsledkové komponenty a nastavit, zdali se zobrazují výsledky (Výsledky a/nebo extrémy (Extrémy).
Viz... 6.1.5 Result tables

Výsledky zapnu- Zobrazení výsledků může být zapnuto/vypnuto.
ty/vypnuty
[Ctrl]+[T]

Extrémy zapnuty/vypnuty

Zobrazení extrémů může být vypnuto/zapnuto.

[Ctrl]+[E]

Filtrování vlastností
[CTRL]+[Q]

Filtrování vlastností pomáhá při výběru prvků, které se tisknou v tabulkách
Dokument
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Aktuální protokol

Můžete prohlížet aktuální protokol. Budou do něj přidány tabulky. Viz... 2.10 Tvorba Dokumentu

Přidat tabulku do
protokolu

Přidá aktuální tabulku do aktuálního protokolu. Jestli má vybraná položka nějaké pod-položky (např.
Model nebo Zatížení), všechny tabulky náležící k takovéto položce budou zobrazeny.
Jestli je aktuální tabulka výsledková a nastavena pro zobrazení jen extrémů, všechny pod-tabulky
budou zobrazovat jen extrémy. Viz... 2.10 Tvorba Dokumentu

[F9]
Tvorba protokolu

Otevře Tvorbu Protokolu

[F10]
Nápověda

Nápověda pro aktuální tabulku

Zobrazí informace o tabulce.

Jak použít prohlí- Zobrazí informace o aktivitě prohlížeče tabulek
žeč tabulky
OK
Zrušit

Uloží všechna data a uloží tabulku.
Zruší tabulku bez ukládaná dat.

 Výsledkové tabulky také zobrazují extrémy ze souboru dat (minimální a maximální hodnoty. Toto
nastavíte v okně Nastavení Zobrazení v Prohlížeči tabulek. Základní nastavení je zobrazení všech
hodnot.

2.10 Tvorba Dokumentu

[F10]

Tvorba Dokumentu je nástroj, který ze všech podkladů (tabulky, nákresy, obrázky vytvořené
AxisVM a uživatelsky definované bloky textu). Dokumenty jsou uchovány v souboru modelu (*.axs)
a mohou být vytisknuty nebo uloženy ve formátu RTF (Rich Text Format). Takové soubory mohou
být zpracovány jinými programy (např. Microsoft Wordem)
Tabulky vyexportované z Prohlížeče tabulek jsou automaticky aktualizovány v případě změny modelu nebo smazání jeho částí.
Tvorba Protokolu umožňuje vytvořit několik různých protokolů pro jeden projekt. Struktura protokolů je zobrazena ve stromu nalevo. Nastavení označení části protokolu je zobrazeno na pravé straně
okna.

Tabulka

Po označení tabulky se zobrazí text jejích komentářů, názvy sloupců a ostatní nastavení. Zobrazení
nadpisu a komentářů může být vypnuto/zapnuto.

Text

Po označení bloku textu je zobrazen na pravé straně. Kliknutím na Upravit text ho změníte.
Označený obrázek nebo nákres se objeví napravo. Velikost, zarovnání a název lze nastavit.

Uživatelský manuál

23

Knihovna kreslení

Kliknutím na ikonu Knihovna kreslení můžete procházet uložené obrázky a přidávat označené do
protokolu. Na rozdíl od obrázků v galerii, tyto soubory nejsou grafické soubory, ale pouze uložené
náhledy modelu, ze kterých lze kdykoliv vytvořit obrázek do Dokumentu. Takto budou obrázky automaticky aktualizovány, pokud změníte a přepočítáte model.
Viz... 3.5.7 Knihovna kreslení, 3.5.8 Uložit do Knihovny kreslení.

Galerie

Kliknutím na záložku Galerie můžete procházet uložené obrázky (BMP, JPG, WMF, EMF) z adresáře Images_modelname a po označení je přidat do protokolu. Tento adresář je automaticky vytvořen
jako podadresář adresáře modelu.
Viz... 2.10.4 Galerie
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Nastavení

Po kliknutí na tlačítko Nastavení můžete změnit nadpis, zarovnání, otočení, barevný mód nebo měřítko nákresu.
Funkce Upravit/Uložit nákresy a výsledkové tabulky slouží k uložení aktuálního nákresu výsledkových tabulek.
Viz... 3.2.10 Přidat obrázek do galerie
Do Dokumentu může být vložen jeden nebo více obrázků z Galerie. Učiníte tak pomocí funkce Galerie/ Přidat obrázky do protokolu nebo tlačítkem nad galerií nebo obrázky přetáhnete myší.
Pokud protokol tisknete, automaticky je na začátek protokolu umístěn obsah dokumentu. Tabulky
jsou v něm zobrazeny dle názvu. Bloky textu jsou zobrazeny jen pokud bylo k jejich formátování
použito jednoho ze Stylů v Textovém Editoru. Obrázky jsou v obsahu zobrazeny jen když mají nadpis.

2.10.1 Dokument

Nový dokument

Vytvoří nový protokol. Název protokolu může mít maximálně 32 znaků.

Smazat celý do- Vymaže aktuální protokol (tj. protokol, který obsahuje označený prvek). Obrázky použité
kument v protokolu nejsou smazány z Galerie.
[Del], [Ctrl]+[Del]
Přejmenovat
Uložit jako TXT
Export do RTF

Přiřadí nové jméno k existujícímu protokolu
Exportuje protokol do ACCII textového souboru. Nákresy nebo obrázky nejsou zahrnuty.
Uloží protokol jako název.rtf, použita je aktuální šablona. Pokud uložíte soubor do jiného adresáře
než adresáře modelu, všechny obrázky použité v protokolu jsou automatiky zkopírovány do nově
vytvořeného podadresáře Obrázky_názevmodelu. To je nezbytné, protože obrázky jsou propojeny se
souborem RTF, nejsou jeho součástí. Při tisknutí RTF protokolu na jiném počítači se ujistěte, že
soubory obrázků jsou v podadresáři Obrázky_názevmodelu.
Formátování znaků a odstavců z textových bloků je exportováno. Jedinou výjimkou představuje barva znaků. Tabulky jsou exportovány jako RTF tabulky. Názvy tabulek jsou formátovány dle Stylu 3,
takže je jednoduché vytvořit ve Wordu automaticky obsah dokumentu.

Uživatelský manuál
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AxisVM ukládá protokoly do RTF za použití šablony
(v základním nastavení je to Teplate.rtf v adresáři programu). Můžete použít jinou šablonu. Když měníte šablonu, můžete vytvořit svou vlastní obálku a záhlaví/zápatí protokolu. Pozorně si přečtěte text souboru
šablony před tím, než ho změníte.
Formátování nákresů v RTF souboru může být také
nastaveno:
Embedded WMF:
Nákresy jsou začleněny do souboru. To vylepšuje přesnost, ale může vyústit ve značnou velikost
souboru.
Propojení s BMP, JPG: Tato možnost udržuje velikost RTF souboru na nízké úrovni, protože nákresy jsou uloženy v externích souborech. Ty se zobrazí, jen když jsou potřebné soubory uloženy v
podadresáři Obrázky_název modelu.

Náhled dokumentu
[F3]

Zobrazí náhled protokolu k tisku. Můžete nastavit přiblížení od 10% do 500% (volby Na šířku strany
nebo Na celou stranu jsou k dispozici). Dokumentem můžete procházet za použití kláves ([Home] =
první strana, [PgUp] = předchozí strana, [PgDown] = další strana, [End] = poslední strana.

Tisk Okno k nastavení parametrů tisku protokolu. Volby jsou stejné jako u tisknutí tabulky.
[Ctrl]+[P]
Odejít

Opustit Tvorbu Protokolu.

2.10.2 Úpravy

Některé funkce z menu Úpravy jsou také dostupné ve vyskakovacím menu po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku protokolu.
Zpět
Znovu

Zruší efekt posledního příkazu.
Provede příkaz, který by zrušen.

Šablona doku- Tvorba protokolu vytváří kompletní a uspořádané protokoly na základě filtrů stanovených v záložce
mentu Filtry. Zde můžete zvolit zobrazení (extrémy nebo výsledky z tabulek) pro případy zatížení, výsledkové složky, prvek a typ zatížení.
Pokud jste importovali architektonický model, je také možné nastavit samostatné tabulky pro každý
takový objekt.
Počet úrovní stromu protokolu umístěného napravo lze nastavit příslušnou lištou.
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Strom dokumentu napravo zobrazuje jednotlivé kapitoly dokumentu po zadání kritérií na levé straně.
Každá položka může být zapnuta/vypnuta. Dokument bude obsahovat jen zatržené položky.

 Filtr zobrazuje jen uživatelsky definované části. Logické části se v seznamu neobjevují.
Filtr
Nastavení

Vložit složku

Vloží nový adresář do stromu, pod aktuální položku. Název aktuálního adresáře je zobrazen napravo
pod ikonou adresáře.
Počet úrovní stromu (1-7) dokumentu může být nastaven příslušnou ikonou.

Vložit text do pro- Spustí zabudovanou funkci Úprava textu, ta umožňuje vytvořit nový blok textu. Naformátovaný text
tokolu je vložen po označené položce protokolu.
[Ctrl]+[T]
Další strana

Vloží mezeru mezi stránkami po označené části protokolu.

[Ctrl]+[Alt]+[B]
Posunutí označené části protokolu
nahoru/dolů

Posune označenou část protokolu o jednu položku nahoru/dolů.

Posunout/Kopírovat do

Přesune/zkopíruje označenou část protokolu na konec jiného protokolu.

Filtr výběru
Automaticky vybrat podpoložky
Odebrat všechno

Určuje, jaké položky protokolu mohou být označeny (protokol, tabulka, nákresy, obrázky, text, mezera mezi stránkami, adresář)
Pokud zatrhnete tuto funkci, při označení adresáře se automaticky označí i všechny jeho podsložky.
Odedznačí všechny označené položky dokumentu.

Vybrat všechny Označí všechny položky aktuálního protokolu
položky z aktuálního dokumentu
Smazat

Vymaže označenou položku protokolu (blok textu, obrázek, tabulka, mezera mezi stránkami). Pokud
je označen celý protokol, funkce jej vymaže.

Uživatelský manuál
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[Del], [Ctrl]+[Del]
Smazat všechny Vymaže všechny položky protokolu, ale nevymaže protokol samotný.
položky dokumentu

2.10.3 Kreslení

Přidat kreslení do
dokumentu
Formát kreslení
v RTF souboru.

Přidá označené nákresy z Knihovny kreslení do označeného protokolu. Místo vložení je určeno dle
označené položky ve stromu protokolu. Tuto funkci lze provést i tlačítkem
v Knihovně kreslení.
Viz... 2.10.1 Dokument

2.10.4 Galerie

Přidat obrázky do
dokumentu

Přidá označené obrázky do aktuálního protokolu.

Kopírovat obráz- Můžete kopírovat bitmapy (.BMP, JPG) a Windows meta soubory (WMF, EMF) do adresáře Obrázky do galerie ky_nazevmodelu.
Smazat obrázky z
galerie

Vymaže označené obrázky z Galerie. Soubory jsou odstraněny trvale.

Smazat nepoužité
obrázky

Vymaže obrázky, které nejsou používané v žádném protokolu.

Třídit podle jména / typu / data

Galerie seřadí obrázky dle názvu souboru, dle typu (.BMP, .EMF, .JPG, .WMF) nebo dle data.

Změnit pořadí

Pokud je funkce zatržena, obrázky jsou řazeny sestupně, jinak jsou řazeny vzestupně.
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2.10.5 Nástrojová lišta dokumentu

Vytvořit nový protokol
Viz... 2.10.1 Dokument
Vytvořit nový protokol dle několika možností nastavení.
Viz... 2.10.1 Dokument
Vložit adresář do aktuálního adresáře nebo za aktuální položku.
Viz... 2.10.2 Úpravy

[Ctrl]+[T]

[Ctrl]+[Alt]+[B]

Vložit naformátovaný text po zvolené položce protokolu.
Viz... 2.10.2 Úpravy
Vložit mezeru mezi stránkami po označené položce protokolu.
Viz... 2.10.2 Úpravy
Filtr označení
Viz... 2.10.2 Úpravy

[Del],[Ctrl]+[Del]

[Ctrl]+[R]

[Ctrl]+[W]

[Ctrl]+[P]

[Ctrl]+[Z]

[Shift]+[Ctrl]+[Z]

Smazat označený protokol nebo položku protokolu.
Viz... 2.10.2 Úpravy
Zobrazit náhled tisku aktuálního protokolu.
Viz... 2.10.1 Dokument
Exportovat aktuální protokol do RTF souboru.
Viz... 2.10.1 Dokument
Tisk
Viz... 2.10.1 Dokument
Zpět
Viz... 2.10.2 Úpravy
Znovu
Viz... 2.10.2 Úpravy

2.10.6 Nástrojová lišta Galerie a Knihovny kreslení
Některé úlohy můžete provádět rychleji za pomocí následujícíh ikon na nástrojové liště.
Smazat označené obrázky nebo nákresy z Galerie/Knihovny kreslení.
Vložit označené obrázky nebo nákresy do aktuálního protokolu.
Místo vložení je určeno dle zvolené položky ve stromu protokolu.
Kopírovat obrázky z jiného adresáře do Galerie. Tato funkce není dostupná na liště Knihovny Nákresů.

2.10.7 Textový editor
Po zvolení funkce Vložit text do dokumentu lze vytvořit naformátovaný text typu WordPad.
Soubor

Otevřít Hlavním účelem této funkce je načíst RTF soubor napsaný pomocí Textového editoru. Pokud otevře[Ctrl]+[O] te RTF soubor vytvořený jiným textovým editorem, může obsahovat speciální prvky (tj. tabulky,
formáty odstavců, znaky Unicode), které nejsou podporovány tímto jednoduchým editorem.

Uživatelský manuál
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V důsledku toho se mohou zobrazovat příkazové znaky místo naformátovaného textu.
Uložit Uloží text jako RTF soubor.
[Ctrl]+[S]
Ukončit

Ukončit Úpravu textu.

Upravit

Zpět/Znovu

Funkce Zpět/Znovu vztahující se na poslední provedený příkaz.

[Alt]+[BkSp] /
[Shift]+[Alt]+[BkSp]

Vyjmout
[Ctrl]+[X]

Vyjme označený text a umístí jej do Schránky.

Kopírovat Kopíruje označený text do Schránky
[Ctrl]+[C]
Vložit
[Ctrl]+[V]

Vloží obsah stránky do aktuální pozice v dokumentu.

Najít
[Ctrl]+[F]

Hledá zadaný text v celém dokumentu. Můžete hledat od začátku dokumentu nebo od aktuální pozice. Nastavit je možné hledání jen celých slov nebo vypnutí/zapnutí „citlivosti na velké písmo“.

Najít následující Pokud byl nalezen zadaný text, touto funkcí můžete přejít na jeho další výskyt.
[F3]
[Ctrl]+[A]

Označí celý text.

Znak

Tučné

Označené znaky jsou zformátovány na tučné.

[Ctrl]+[B]
Kurzíva

Označené znaky jsou zformátovány na kurzívu

[Ctrl]+[I]
Podtrhnout

Označené znaky jsou podtrženy.

[Ctrl]+[U]
Barva

Nastavení barvy označených znaků.

[Ctrl]+[Alt ]+[C]
Odstavec

Zarovnání doleva

Zarovná označené odstavce doleva.

[Ctrl]+[L]
Zarovnání na
střed

Zarovná označené odstavce na střed.

[Ctrl]+[E]
Zarovnání dopra- Zarovná označené odstavce doprava
va
[Ctrl]+[R]
Odrážka
[Ctrl]+[Alt]+[U]

Umístí odrážku před označené odstavce.

2.11 Podlaží
Viz... 3.3.4 Podlaží

2.12 Nastaveníhladin
Viz... 3.3.3 Nastavení hladin
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2.13 Knihovna kreslení
Viz... 3.5.7 Knihovna kreslení

2.14 Uložit do Knihovny kreslení
Viz... 3.5.8 Uložit do Knihovny kreslení

2.15 Export aktuálního pohledu jako 3D PDF
Uloží aktuální pohled jako 3D PDF soubor.
Výsledkem je soubor PDF obsahující 3D zobrazení. Adobe Acrobat Reader podporuje přibližování a
otáčení modelu od verze 8.1

2.16 Lišta ikon
Vybrat
Zoom
Pohledy
Mód zobrazení
Nastavení barev
Manipulace
Pracovní roviny
Vodící linie
Geometrické nástroje
Geometry tools
Kóty
Upravit hladiny pozadí
Přečíslovat/Přejmenovat
Části
Řezy
Najít
Možnosti zobrazení
Možnosti
Informace o modelu

Uživatelský manuál
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Přetahování
a
ukotvení
Lišty
Ikon a plovoucí
lišty

Lišta na levé straně a jakákoliv plovoucí lišta ikon může být přetahována a ukotvena.



Lišta Ikon a plovoucí lišty mohou být nastaveny do výchozích pozic v Nastavení/Lišty do výchozího nastavení.

Přetahování a ukotvení
Pokud posunete myš na horní okraj Lišty Ikon, tvar kurzoru se změní (posunutí). Nyní můžete přetáhnout lištu na jakékoliv místo na obrazovce. Pokud přetáhnete Lištu Ikon ven z pracovní plochy
přes její vrchní či spodní okraj, lišta se změní na horizontální. Pokud ji přetáhnete doprava či doleva,
změní se na vertikální.
Pokud je Lišta ikon horizontální, můžete ji ukotvit nahoře či dole. Přetahováním můžete změnit pozici a pořadí ukotvených lišt. Lišty v oknech Úprava průřezu a Výztuž Prutu a Sloupů nemohou být
ukotveny.
Přetahování a ukotvení plovoucích lišt
Plovoucí lišty můžete také přetahováním oddělovat z Lišty Ikon. Zavření lišty nebo její přetažení
zpět obnovuje její výchozí pozici. Plovoucí lišty mohou být ukotveny nahoře nebo dole.

2.16.1 Výběr
Spustí mód označení a zobrazí lištu označení.
Přidat
Odebrat
Invertovat

Filtr
Metoda
Protínající se linie

Vše
Kruh

Předchozí

Výseč

Výběr částí

Polygon
Kosodelník
Obdelník

Umožňuje Vám označit soubor prvků (uzly, body, čáry, konečné prvky a zatížení) pro zpracování.
Když provádíte příkazy, můžete použít Ikonu Označení k vybrání prvku, na který se bude příkaz
vztahovat. Pokud je volba Části zatržena (viz... 2.16.14 Části), označení se bude vztahovat jen na
aktivní (viditelné) části.
Během celého procesu můžete měnit nastavení zobrazení nebo pokračovat v jiném okně. To Vám
umožňuje označovat prvky co nejpohodlnější cestou.
Označené prvky jsou v grafické oblasti zobrazeny purpurovou barvou.
Proces označení je ukončen stisknutím klávesy OK.
Metody výběru pomocí nástroje „výběrovýobdelníku“:
- Táhnutím rámu zleva doprava označíte prvky, které se celé nachází uvnitř obdelníku.
- Táhnutím rámu zprava doelva označíte i prvky, které se celé nanachází uvnitř obdelníku.
Vybrat

Přidá aktuálně označené objekty do souboru označených objektů.
Odstranit

Odstraní aktuálně zvolené objekty ze souboru označených objektů.
Invertovat

Změní aktuálně vybrané objekty jako nevybrané nebo naopak.
Vše
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Aplikuje aktuální mód označení (přidat, odebrat, invertovat) na všechny filtrované objekty.
Předchozí

Obnoví předchozí soubor označení.
Výběr částí

Stisknutím ikony a následně nějáké Části označí všechny prvky dané části.
Filtr

Umožňuje Vám upřesnit filtrovací kritéria použitá při označování. Filtrování podle vlastností umožňuje přidat daší kritéria pro výběr (délka prutu, průřez, materiál, tloušťka povrchu, reference).

Metoda

Označí objekty za použití různých metod (označovacích tvarů) – obdélník, kosodelník, výseč nebo
kruh. Zde jsou uvedeny příklady použité různých tvarů označení:
Výběr:

Výsledek:

Obdelník

Kosodelník

Lomená čára

Výseč

Kruh

Protínající se linie

OK

Ukončí výběr, zachová vybrané objekty pro další použití.

Uživatelský manuál
Zrušit
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Ukončí výběr, zruší soubor označených objektů.

 Pokud je objekt zakrytý jiným objektem, nemůžete jej označit pouhým kliknutím na něj. Je potřeba


změnít pohled tak, aby k zakrytí nedošlo.
Označené uzly jsou označeny purpurovými obdélníky. Někdy je potřeba označit uzly nadvakrát.
V tomto případě budou uzly označeny dalším, modrým obdélníkem.

Označení může být také provedeno bez Ikony označení. Stisknutím a přidržením tlačítka [Shift]a tažením myší přidá objekty do označení. Stejná operace s [Ctrl]je odoznačí.
Dvojité označení může být provedeno stisknutím a přidržením tlačítka [Alt]a dvojitým kliknutím myší na dané objekty.

2.16.2 Zoom
Ikony pro zobrazení konstrukce.

Přiblížit

S přiblížením zobrazí oblast modelu označenou dvěma opačnými
rohy obdélníkové oblasti.

Oddálit

S oddálením zobrazí oblast modelu označenou dvěma opačnými
rohy obdélníkové oblasti.

Zarovnat s oknem

Přesun

Změní měřítko modelu tak, abyste jej mohli vidět celý v grafické oblasti.

Přesune nákres. Stiskněte a držte levé tačítko a táhnutím přesuňte nákres do žádoucí pozice.

Rychlé přetažení:
Kdykoliv můžete použít prostřední tlačítko myši k přetažení nákresu (bez použití ikony Posunout
pohled)
1. Klikněte na ikonu Posunout pohled
2. Přetáhněte model do nové pozice



Tento tvat kurzoru znázorňuje, že můžete posouvat model.

Otočit
Po kliknutí na tuto ikonu můžete táhnutím otočit model kolem středu objektu. Během otočení se
v dolní části obrazovky objeví následující paleta:
Metody otočení (postupně pro jednotlivé ikony):
Otočení kolem globální osy Z.
Otočení kolem vertikální osy.
Otočení kolem horizontální osy.
Otočení kolem osy kolmé k obrazovce.
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Pohled zpět/ Pohled dopředu

Tento tvat kurzoru znázorňuje, že můžete otáčet model.
Zruší nebo znovu provede až 50 příkazů zobrazení.

2.16.3 Pohledy
Zobrazí nákres modelu v rovině X-Z (zobrazení zepředu)
Zobrazí nákres modelu v rovině X-Y (pohled zvrchu)
Zobrazí nákres modelu v rovině Y-Z (pohled zboku).
Perspektiva

Perspektiva
Pravoúhlé promítání

Otočit kolem kolmé
osy

X-Z pohled

Otočit kolem svislé
osy

X-Y pohled

Otočit kolem vodorovné
osy

Z-Y pohled

Otočit (aktivuje
se podnabídka)

Vzdálenost pozorování

Uložit nastavení perspektivy
Seznam perspektivních
pohledů

Smazat akt.
Perspektivní
pohled

Nastaví parametry zobrazení. Příslušné zobrazení může být nastaveno otočením nákresu modelu kolem tří os a nastavením vzdálenosti pohledu. Úhly otočené mohou být nastveny s přesností 0.1 stupně. Každému nastvení můžete přiřadit jméno k pozdějšímu použití. Napište jméno do pole a klikněte
na ikonu nalevo pro uložení nastavení. Pro smazání konkrétního zobrazení jej vyberte ze seznamu a
klikněte na ikonu Smazat. Nastavení palety je zachováno.
Vzdálenost
pohledu
Otočení

Pohled z perspektivy

Vzdálenost mezi bodem pozorování a středem objektu modelu.
Po kliknutí na ikonu otočení se zobrazí lišta, viz výše (Otočit)

Zobrazí tři možnosti náhledu a pohled na model z perspektivy. Poté můžete kliknutím zvolit, jak
chcete model zobrazovat.

Uživatelský manuál

2.16.4 Způsob zobrazení

Drátěný model:
Zobrazí drátěný model. Při jeho použití je zobrazena osa liniového prvku a mezirovina povrchu prvku
Vyjmuté skryté linie:
Zobrazí drátěný model bez čar, které jsou zakryté.

Rendrovaný:
Zobrazí rendrovaný nákres modelu. Liniové elementy jsou zobrazeny s příslušnými průřezy a povrchové prvky s příslušnými tloušťkami. Barvy prvků jsou zobrazeny dle barev přiřazených jejich materiálům. Rendrované zobrazení je více uhlazené a zobrazuje detaily průřezů tenkých stěn.
Průhlednost

Průhlednost prvků může být nastavena
v Pohled/Rendrovací možnosti. Typy prvků
jsou určeny geometrií. Vertikální liniové prvky
jsou považovány za sloupy, horizontální liniové
prvky za pruty, horizontální oblasti za podlahy
a vertikální oblasti za zdi.
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Neprůhledný
Typy rendorvání

Průhledný

Možné jsou dva typy:
- Schématický model
Zapnutím funkce Zobrazit kabely získáte realističtější obraz napínaných prutů. Barva výztuže lze
také nastavit.
- Architektonický model
Místo zobrazení samotné konstrukce jako statického modelu lze použít zobrazení blízké finálnímu vzhledu modelu tak, že se propojí protínající se povrchyK tomu slouží volba: Rendrovat architektonický model (protnout přilehlé povrchy),
Rendrovat šroubované přípoje detailně zapne detailní zobrazení šroubových spojů v návrhu.
Kreslit hrany objektů zapíná/vypíná zobrazení okrajů prvků.

Schematický model

Architektonický model

Textura:
Rendrované zobrazení používající textury přiřazené k jednotlivým materiálům.
Textury mohou být přiřazeny k materiálům kliknutím na pole Textura v tabulce
Materiály a vybráním textury z dialogu Textury. Ta obsahuje předefinované textury a umožňuje také uživateli nadefinovat vlastní. Pokud je označeno více řádků
tabulky, zvolená textura bude aplikována na všechny označené materiály.

Uživatelský manuál
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Typ materiálu (cihla, beton, želozo, kámen, dřevo, další) se nastavuje dle položek stromu nalevo a
horizontálního seznamu nad ikonkami jednotlivých materiálů. Poslední položka v seznamu (vlastní)
je pro uživatelsky definovanou texturu. Textury aktuálně zvoleného typu jsou znázorněny jako ikonky. Označená textura je zobrazena černě zarámovaná v okně náhledu.
Vyskakovací menu

Kliknutím pravým tlačítkem
s následujícími instrukcemi:

myši

se

zobrazí

popup

menu

Odstranění textury z materiálu
Definice nebo smazání textury
Nastavení otočení
Bez textury

Odstraní texturu z aktuálního materiálu.

Přidat uživteskou
texturu

Bitmapy (JPG nebo BMP) mohou být konvertovány do textur s rozlišení 64x64, 128x128 nebo
256x256 pixelů.

Smazat užvaeskou
tetru

Předdefinované textury nemohou být z knihovny smazány, odstraněno může být jen jejich přiřazení.
Mohou být smazány uživatelem definované textury v sekci Vlastní.

Nastavení otočení

Textury jsou namapovány k prvkům podle jejich souřadnicového systému. To může někdy vést k
nežádoucím výsledkům (např. u cihlových zdí). Otočení textur může tyto problémy vyřešit bez toho,
abyste museli měnit lokální systém prvků. V základním nastavení nejsou textury otočeny. Dvě možnosti nastavení jsou Otočit Doprava a Otočit Doleva o 90°. Otočení je v tabulce znázorněno znakem
< or > na konci názvu textury.

2.16.5 Nastavení barev
Nastavení barev pomáhá získat přehled o vlastnostech elementů. Je možné nastavit různé nastavení
barev pro rendrovaný a drátěný model zobrazení.
Typ nastavení barev lze vybrat z rozevíracího seznamu.
Program automaticky přiřazuje různé barvy pro různé vlastnosti, ale tyto barvy mohou být změněny.
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1D prvky

Typ barevného
nastavení

Plochy

Výchozí

Použijí se výchozí barvy.

Typ

Barvy prvků se liší podle typu prvku (příhradoviny, nosníky, žebra, skořepiny,
desky, membrány).
Barvy prvků se liší podle Architektonického typu (sloup, nosník a různé pro liniové prvky, desky, stěny).
Barvy prvků jsou přiřazeny podle materiálu.
Barvy prvků jsou přiřazeny podle tloušťek ploch.
Barvy prvků jsou přiřazeny podle průřezu.
Barvy prvků jsou přiřazeny podle excentricity žebra.
Barvy prvků jsou přiřazeny podle typu uložení na koncích prvků.
Jednotná barva pro všechny prvky.

Architektonický
typ
Materiály
Tloušťka
Průřez
Excentricita
Koncové uložení
Jednotný
Nastavení barev

Klikněte na libovolnou buňku pro změnu barvy.
Tyto tlačítka změní více než jednu buňku.
Výchozí
Obnoví výchozí hodnoty (výchozí barva typu prvku, výchozí bareva materiálu).
Barvy
Zadejte počáteční a koncovou barvu potažením
koncových bodů oblouku a Odstín / Sytost na
kružnici do požadované polohy. Program navazuje na potřebný počet barev mezi koncovými
body.
Použijte lištu vpravo pro nastavit jasu pro jednotlivé koncové body.
Kratký oblouk spojuje barvy s nejmenšími možnými změnami odstínu. Dlohý oblouk vede odstín delším způsobem.

Uživatelský manuál
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Náhodné barvy
Program vybere náhodné barvy.
Nastavit obvyklé barvy
Stisknutím klávesy Shift před klepnutím na toto tlačítko můžete vybrat rozsah barevných buněk. Vybrané barevné buňky se objeví s tlustým černým obrysem. Tento nástroj umožňuje přiřadit stejnou barvu pro vybrané buňky.


Pro rendrovný model a drátěný model jsou barvy zpracovány odděleně, ale mohou být synchronizovány. Kliknutím pravého tlačítka myši na seznam barev se objeví popup menu. Vyberte Použít barvy
přiřazené drátenému modelu pro import barevného nastavení z jiného režimu zobrazení.
Aktuální nastavení barev se zobrazí jako
samostatné informační okno.
Můžete zapnout a vypnout toto okno z
hlavního menu (Okno / Nastavení barev)

Obnovit automaticky
Obnovit vše

Zobrazení se automaticky aktualizuje po změnách.
Udělá změny pro všechny pohledy. Pokud není zakšrtnuto, změní se pouze aktivní pohled.

2.16.6 Geometrické manipulace

2.16.6.1
Posunout

Posunout
Vytvoří kopie nebo podél vektoru přesune
označený geometrický objekt nebo zatížení.
Musíte specifikovat vektor posunutí (dX, dY,
dZ) a počet kopií.
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Možnosti přemístění

Přírůstek: Vytvoří N kopíí označeného objektu
se vzdáleností dX,dY, dZ.
Roznos: Vytvoří N kopií označeného objektu
podél vzdálenosti dX, dY, dZ (dX/N, dY/N,
dZ/N přírůstků)
Vytvoří kopie označených objektů roznesenou
do směru posuvného vektoru.

Počet kopií závisí na tom, kolik se jich vejde do délky definované posuvným vektorem dX, dY, dZ.
Sekvenčně: makes N consecutive copies of the selected entities by different distances
dX, dY, dZ.
Sekvenčně: Vytvoří N po sobě následujících kopií označených objektů po různých vzdálenostech
dX, dY, dZ.
Posun: Posune označené objekty o vzdálenost dX, dY, dZ. Čáry vycházející z posunutých uzlů zůstávají spojeny.
Odpojit: Posune označené objekty o vzdálenost dX, dY, dZ. Čáry vycházející z posunutých uzlů
jsou odděleny.
Žádný: Uzly nebudou propojeny.
Duplicitní výběr: Podržením klávesy … můžete dvojitě označit uzly. Tyto uzly budou spojeny.
Vše: Všechny uzly, které se kopírují, budou spojeny.
Přepínače

Možnosti
kopírování

Kopírovat prvky: Můžete určit, aby se kopírovaly také konečné prvky přiřazené ke geometrickým
objektům.
Kopírovat zatížení: Můžete určit, aby se kopírovaly také zatížení přiřazené ke geometrickým objektům.

 Zatížení mohou být kopírovány zvlášť (bez prvků).
Kopírovat uzlové hmoty:
ke geometrickým objektům.

Můžete určit, aby se kopírovaly také hmoty v uzlechpřiřazené

Kopírovat kóty: Kótovácí čáry budou zkopírovány, jen pokud jsou označeny i uzly, ke kterým jsou
přiřzeny.
Včetně vodících
čar

Všechna pravítka budou při kopírování také přesunuta (užitečné při přesunu celého modelu)

Včetně DXF hladiny

Pokud je tato možnost zatržena, manipulace (kopírování, posuny,…) bude provedena také na prvcích
DXF hladiny.

Jen viditelné hladiny

Pokud je tato možnost zatržena, manipulovány budou jen viditelné hladiny.
Přesunutí se skládá z následujících kroků:
1. Kliknětě na Ikonu Přesunutí
2. Označte objekty nebo zatížení ke kopírování
3. V okně Označení kliknětě OK (nebo Zrušit pro přeřušení procesu označení a přesunutí)
4. Nastavte parametry v okně Přesunutí
5. Klikněte Ok
6. Určete posuvný vektor jeho počátkem koncem
Operace může být provedena také v posloupnosti 2-3-1-4-5-6.

 Pokud ve svém modelu máte opakující se části, měli byste je vytvořit nejdříve a zkopírovat (včetně
vygenerovaných konečných prvků, podpor, zatížení a kót).

Uživatelský manuál
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Při určení posuvného vektoru můžete použít jakýkoliv bod.
Vybraná zatížení mohou být zkopírována nebo přesunuta do jiného zatěžovacího stavu, pokud je
zatěžovací stav změněn na cílový během této operace.

2.16.6.2

Otočit
Vytvoří vícenásobné kopie nebo vybrané objekty
či zatížení otočí kolem středu. V zobrazení X-Y,
X-Z nebo Y-Z je osa otočení kolmák aktuální
rovině. Při pohledu z perspektivy je osa otočení
vždy osa Z.

Otočení

Můžete upřesnit způsob otočení. Parametry jsou:
úhel otočení počet kopií (N) a dodatečné posunutí kolem osy otočení h (každá kopie bude
posunuta o tuto vzdálenost)

Možnosti otočení

Přírůstek: Vytvoří N kopií označených objektů pod úhlem kurzoru.
Roznos: Vytvoří N kopií označených objektů pod úhlem kurzoru/N přírůstků
Roznést pomocí úhlu: Vytvoří N kopií označených objektů pod úhlem  definovaným v okně. Počet kopií závisí na tom, kolik kopií se vejde do úhlu kurzoru.
Sekvenčně: Vytvoří N po sobě následujících kopií označených objektů pod různými úhly kurzoru.
Posun: Posune označené objekty pod úhlem kurzoru. Čáry vycházející z posunutých uzlů zůstávají
spojeny.
Odpojit: Posune označené objekty pod úhlem kurzoru. Čáry vycházející z posunutých uzlů jsou odděleny.

2.16.6.3
Zrcadlení

Ozrcadlit
Vytvoří kopii nebo přesune označené geometrické objekty pomocí zrcadla. Označte dva body symetrické roviny, ta je vždy rovnoběžná
s globální osou v závoslosti na zobrazení, které
používáte.
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Kopírovat: Zrcadlí označené objekty na rovinu
zrcadlení.

Nastavení zrcadlení

Vícenásobně: Vytvoří po sobě následující kopie označených objektů na různých rovinách
zrcadlení.
Posunout: Posune označené objekty po rovině
zrcadlení. Čáry vycházející z posunutých uzlů
zůstávají spojeny
Odpojit: Posune označené objekty po rovině
zrcadlení. Čáry vycházející z posunutých uzlů
jsou odděleny.

V pohledu z perspektivy je zrcadlení možné jen s rovinou rovnoběžnou s globální osou Z.

2.16.6.4

Měřítko

Měřítko

Vytvoří kopie nebo přesune označené geometrické objekty v daném poměru od středu. Musíte specifikovat střed měřítka, bod reference a novou pozici po změně měřítka (poměry souřadnic určí změnu
měřítka)

Možnosti měřítka

Přírůstek: Vytvoří N kopií se změněným měřítkem.
Roznos:vytvoří N kopií vybraných prvků se
změněným měřítkem (s poměrem daným mezi
původním a změněným obrazem)
Sekvenční: V postupných krocích vytvoří kopie
označených objektů s různými měřítky.
Změnit velikost: Změnou měřítka přenastaví
označené objekty.

2.16.7 Pracovní roviny
Pracovní roviny(souřadnicové systémy definované uživatelem) ulehčují nákres šikmých rovin. Např.
otvor pro světlík ve střeše. Rovina střechy může sloužit jako pracovní rovina, takže nákres může být
proveden ve dvou dimenzích. V případě pracovní roviny se výšková souřadnice měří podél normálové osy k pracovní rovině.

 Všechny funkce nákresu/úpravy jsou dostupné v menu pracovní roviny.
Použití způsobu pro práci s více okny umožňuje nastavení roviny pro každé okno.
Pracovní roviny
Globální X-Y
Globální X-Z
Globální Y-Z
Obecné pracovní
roviny

Tyto roviny jsou rovnoběžné s globální souřadnicovou
rovinou, takže jejich pozice je definovaná pouze jedinou souřadnicí. Tato funkce je užitečná při nákresu
podlaží budovy.
Tyto pracovní roviny jsou určeny počátkem a dvěma
vektory pro lokální osy x a y.

Uživatelský manuál
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Tyto pracovní roviny korespondují se systémem příhradoviny, prutu, žebra nebo plochy. Počátek roviny je první
bod prvku, lokální osy x a y jsou rovnoběžné s lokálními
osami x a y systému prvku.
Při změně lokálního systému konečného prvku se
změní i příslušná pracovní rovina. Smazáním konečeného prvku se smaže také pracovní rovina.
Pracovní rovinu můžete zvolit kliknutím ze seznamu, výběrem z hlavního menu Zobrazit/Pracovní roviny nebo
z popup menu výběrem Pracovní roviny.

Možnosti zobra- Pracovní rovina může být zobrazena v globální nebo lokálním systému souřadnic. Po zatržení Skrýt
zení prvky, které nejsou v pracovní rovině, se zobrazí jen prvky, které se nachází v pracovní rovině. Po
zatržení Zobrazit prvky mimo rovinu šedě se prvky, které jsou mimo rovinu, objeví na ploše zašedlé.
Změna parametrů
pracovní roviny
Smazat
Převzít z >>

Pokud ze stromu vyberete pracovní plochu, zobrazí se její nastavení. To změníte zadáním příslušných změn a potvrzením kliknutím na OK nebo zadáním jiné roviny.
Vymaže pracovní rovinu vytvořenou uživatelem.
Umožňuje graficky definovat parametry pracovní roviny (počátek a osy).

2.16.8 Čárový rastr
Čárový rastr

K dispozici jsou dvě možnosti: čárový rastr nebo uživatelsky definované linie rastru.
Čárové rastry jsou sady barevných linií v definované rovině
s definovanou délkou a popisy, které pomáhají při sestavování
modelu.
Tyto sady linií mohou být rovnoběžné s globálními rovinami
X-Y. X-Z nebo Y-Z, pracovními rovinami nebo podlažími.
Jednotlivé čárové rastry jsou zobrazeny v okně dialogu.
Zobrazení čárového rastru
Zobrazí nebo vypne konstrukční rastry v modelu.
Pokud není políčko zatrhnuto, všechny rastry jsou vypnuty.
Pokud je políčko zatrhnuto, všechny rastry, které splňují následující kriteria, budou zobrazeny:
1) políčko je zatrhnuto 2) pravidlo, které je svázáno s čárovým
rastrem dovoluje, aby byl rastr zobrazen. Rastr, který je zahrnut do pracovní roviny nebo podlaží je zobrazen, pokud je
pracovní rovina nebo podlaží aktivní.
Aktualizovat vše
Aktualizuje všechny čárové rastry ve všech pohledech.
Pro definování čárového rastru nastavte počátekn X0, Y0, nebo Z0 vložením hodnot relativních vzdáleností (rozponů) X, Y nebo Z. Například pro X0 = 0 zadejte 4*3.5; 2*5; 7.5 do pole X linie se
vykreslí v pozicích: 3.50; 7.00; 10.50; 14.00; 19.00; 24.00; 31.50.
Čárový rastr lze pootočit o definovaný úhel .
Délka linií je definována minimální a maximální souřadnicí linií.
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Nový čárový rastr

Pro rastry rovnoběžné s globální rovinou lze nastavit vzdálenost mezi
počátkem rastru X0, Y0, nebo Z0 a globální rovinou.

Rovina rastru

Rastr podlaží

Rastr pracovní roviny

Pokud má model definované podlaží, lze každému podlaží zadat jiný
čárový rastr. Rastr lze přiřadit všem podlažím vybráním Na všechny
podlaží z rozevíracího seznamu. Pokud je rastr přiřazen k určitému
podlaží (např. Podlaží 1) a je vybrána volba „Zobrazit pouze když je
podlaží aktivní“, zůstane rastr skrytý, dokud není Podlaží 1 aktivováno.

Rastry lze přiřadit pracovním rovinám (pokud jsou pracovní roviny definovány v modelul). Pokud je zapnuta volba „Zobrazit pouze pokud je
pracovní rovina aktivní“, zůstane rastr skrytý, dokud není pracovní rovina aktivována.

Jméno

Jméno čárového rastru

Barva

Po kliknutí lze změnit barvu čar rastru.

X0/Y0,/Z0 [m]
α[°]
Vytvořit konstrukční rastr

Počátek rastru
Úhel pootočení rastru
Vzdálenosti čar rastru, popisy, směr čar lze upravovat.
Popisy čar rastru mohou být souvislé číselné řady (1,
2, 3,...) nebo písmena (A, B, C,...). Počáteční hodnota definuje první popisek. K popisku lze přidat předponu např. 1A, 1B, 1C, ... nebo F1, F2, F3. Pořadí
čar rastru lze nastavit kliknutím na ikonu (zleva doprava, zprava doleva ve směru X a od shora dolů,
zdola nahoru ve směru Y).

Uživatelský manuál
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Pořadí vytvoření svislých čar rastru
Pořadí vytvoření vodorovných čar rastru
Popisky lze umístit do počátečního bodu, koncového nebo obou.
e[m]

Je doporučeno nastavit nenulovou hodnotu pro prodloužení čáry rastru,
pak jsou popisky umístěny mimo čáry rastru a jsou lépe čitelné.

Upravit čárový
rastr

Jméno, popisky, pozice, barva může být upravena.
V případě že je zatržena volba „Vytvořit čárový rastr“, bude čárový rastr aktualizován s upravenými
parametry.

Smazat čárový
rastr

Vybrané rastry budou smazány.
Stisknutím Ctrl nebo Shift lze vybrat více než jeden rastr současně.

Uživatelské rastry

Uživatelský rastr lze definovat kliknutím na počáteční a koncový bod. Parametry čárového rastru
(pozice popisků, prodloužení čár rastru, předpony, popisky, barvy) lze měnit na dialogové liště.
Uživatelské rastry musí být přiřazeny čárovým rastrům a pak je lze zapínat a vypínat jako standartní
čárové rastry.

2.16.9 Vodící linie
Pomáhají při upravování geometrie modelu. Vodící linie mohou být definovány v globálním souřadnicovém system. Takto může být nastavena libovolná mřížka s průsečíky a vzdálenostmi. Kurzor
identifikuje Vodící linie.
Viz... 4.7 Nástroje pro editaci
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 Vodící linie jsou znázorněny jako modré čárkované čáry.
Zobrazení Vodící linie může být
v Možnosti Zobrazení v sekci Přepínače.

zapnuto/vypnuto

Umístí vertikální Vodící linii do aktuální polohy kurzoru.
Umístí horizontální Vodící linii do aktuální polohy kurzoru.
Umístí vertikální a horizontální Vodící linie do aktuální polohy kurzoru.
Umístí šikmé Vodící linie do aktuální polohy kurzoru.
Umístí dvě pravoúhléVodící linie do aktuální polohy kurzoru.
V pohledu z perspektivy jsou zobrazeny všechny Vodící linie, ale pouze šikmé Vodící linie mohou
být umístěny. Pozici Vodící linie můžete změnit táhnutím myší do nové polohy. Odstranění Vodící
linie provedete jeho přetažením myší mimo grafickou oblast.
Vodící linie mohou být vložena dle souřadnic (numericky). Zvolením příkazu Nastavení/ Vodící linie-Nastavenínebo kliknutém na Vodící linie myší se zobrazí následující okno:
Vodící linie

b
a

a: úhel vodící liniepromítnutý do roviny X-Y, který svírá s osou X.
b: úhel vodící liniepromítnutýdo roviny X-Y.
Zobrazení

Zapne/vypne zobrazení vodících čar.

Onovit vše

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, změny se budouprojevovat ve všch pohledech, jinak se projeví
pouze v aktivním pohledu.

2.16.10Geometrické nástroje

Ikony lišty Geometrické nástroje umožňují nastavit směr kreslených čar.

Uživatelský manuál
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Rovnoběžně

Kolmo

základna
základna

Začnětě kreslit čáru. Klikněte na ikonu Kolmo nebo Rovnoběžně a potom klikněte na již nakreslenou
čáru nebo dvěma body označte novou. Kurzor kreslené čáry se upravý dle takto zvolené základny.
Kolmo k rovině
Začněte kreslit čáru. Klikněte na ikonu Kolmo k rovině a poté na oblast označující rovinu. Kurzor se
přesune do pozice kolmé k rovině. Rovina může býttaké definována zadáním tří bodů.
Ikony mohou být použity při kreslení geometrie modelu nebo definovaní rovin.
Linie směrem ke středu
Začněte kreslit čáru a potom klikněte na počátek a konec jiné čáry. Střed určí směr čáry.
Osa souměrnosti
Začněte kreslit čáru a potom klikněte na dvě přímky svírající úhel. Osa souměrnostiurčí směr čáry.
Průsečíkdvou čar
Začněte kreslit uzel nebo čáru a klikněte na ikonuPrůsečík 2 čar. Poté zvolte dvě čáry nebo počátek a
konec jedné čáry. Následně je v bodě průsečíku vytvořen uzel nebo bod na přímce. Obě čáry mohou
být zakřivené. V tomto případě může být více průsečíků, které jsou zobrazeny malými kružnicemi.
Požadovaný bod musí být vybrán kliknutím.
Dělící Bod
Začněte kreslit uzel nebo čáru a klikněte na ikonuDělící Bod. Poté klikněte na dva uzly, ve vyskakovacím menu upřesněte poměr rozdělení nebo vzdálenosti. Vytvoří se uzel nebo bod.
Podmínka v bodě
Zde může být nastavena funkce pro Průsečík a Dělící Bod. Volby jsou: vytvořit uzel nebo posunout
relativní počátek to vypočítané pozice.

2.16.11Kóty
Tato skupina funkcí umožňuje přiřadit kolmé a zarovnané kótovací čáry nebo řetězce kótovacích čar
k třídimenzionálnímu modelu. Můžete je také přiřadit k úhlu, délce oblouku, poloměru oblouku,
označení výškové kvóty a popisům výsledných hodnot. Pro zobrazení dialogu pro vložení kót klikněte na ikonu Kóty. Zde si můžete vybrat potřebný nástroj. Parametry jednotlivých nástrojů nastavíte
po kliknuté na ikonu v Kótovací liště.

Tažením myší můžete kdykoliv měnit pozici kótovacích čar nebo popisků. Pokud byly kótovací čáry
přiřazeny k modelu, jejich pozice a dimenze se bude automaticky měnit s tím, jak upravujete geometrii modelu.
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2.16.11.1 Pravoúhlékótovací čáry
Pravoúhlékóty nebo řetězce kótovacích čar (rovnoběžné s globální osou X,Y nebo Z) mohou být přiřazeny k modelu následujícím způsobem:
1. Klikněte na počátek a konec kótovací čáry. Pokud jsou tyto body spojeny čárou, můžete kliknout jen na ni.
2. Pohněte myší a pozice kótovací čáry se bude měnit v závislosti na směru tohoto pohybu.
Existuje jediná vyjímka: Pokud daný segment není rovnoběžný s žádnou globální rovinou a
model upravujete v pohledu z perspektivy. V tomto případě musíte nastavit směr dX, dY nebo
dZ z lišty nástrojů.
3. Finální pozici myši nastavíte kliknutím na levé tlačítko myši.
Pro vložení řetězu kótovacích čar, klikněte postupně na příslušné body nebo čáry. Kroky 2 a 3 jsou
stejné jako pro jednotlivé kótovací čáry. Řetěz kótovacích čar může být označen najednou kliknutím
na jednu jeho část a přidržením klávesy Shift. To Vám umožňuje přesouvat jej jako skupinu. Pozici
konkrétního segmentu skupiny změníte použitím označovacího obdélníku a následného přetažení do
nové pozice.

Chytré kótovací
čáry

Řetěz kótovacích čar může být také vytvořen zapnutím funkce Chytré kótovací
čáry. V tomoto případě jen označte koncové body řetězu (za předpokladu, že
mezilehlé body nebyly vytvořeny příkazem pro generování sítě na ploše).
Všechny mezilehlé kótovací čáry budou
vytvořeny automaticky.

Příklad chytrých kótovacích čar
Pokud je kótovací čára přiřazena k modelu, vždy bude asociativní (tj. bude se pohybovat s modelem
v příapdě jeho změny nebo přesunutí).
Nastavení Pravoúhlých a Zarovnaných kótovacích čar

Uživatelský manuál

Hraniční šipka
Barva
Velikosti
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Umožňuje zobrazit hraniční šipky kótovacích čar. Můžete zvolit z devíti předdefinovaných značek.
Umožňuje nastavit barvu každé kótovacích čáry. Barvu můžete nastavit dle bary aktivní hladiny.
Umožňuje nastavit parametry pro kreslení kótovací čáry.

Styl Pomocných
čar /Kót

Umožňuje nastavit typ a šířku kótovací nebo pomocné čáry. Můžete zvolit předefinovanou hodnotu
nebo ji získat z aktivní hladiny.Můžete vypnout/zapnout zobrazení pomocných čar.

Orientace popisů

Umožňuje nastavit pozici popisu kótovacích čar (vždy horizontální, vždy vertikální, automaticky horizontální/vertikální nebo zarovnání ke kótovací čáře). Zobrazení může být uvnitř nebo vně kótovacích čar.

Použít výchozí
nastavení

Umožňuje obnovit původní nastavení.

Použít typ písma
pro všechny symboly

Aplikuje stejný font na každou kótovací čáru.

Použít na všechny
kótovací čáry

Aplikuje aktuální nastavení na všechny pravoúhlé nebo zarovnané kótovací čáry. Tak je zajištěn jednotný vzhled.

Uložit jako výchozí nastavení

Uloží aktuální nastavení jako nastavení výchozí.

Hladiny

Umožňuje označit/definovat/nastavit hladiny, na kterých budou kótovací čáry nastaveny. Pokud v
moment, kdy definujete kótovací čáry, nejsou žádné hladiny nastaveny, automaticky bude vytvořena
Kótovací hladina.
Viz... 3.3.3 Nastavení hladin
Parametry textu

Umožňuje nastavit parametry textu na kótovacích čarách.
Měřená hodnota

Umožnuje umístit měřenou hodnotu na kótovacích čáru za použití aktuálního nastavení předpony a
přípony. Kliknutím na tlačítko Jednotky a formáty můžete nastavit formát čísla (Kóty/Nastavení/Jednotky a Formáty)

Zobrzazení
jednotku měření

Zobrazí jednotku měřené hodnoty.

Jednotky a

Pro změnu aktuálního nastavení fontu klikněte na tlačítko v sekci Jednotky a Formáty.
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Formáty
Předpona

Přípona

Nastaví předponu použitou u textu na kótovací čáře. Můžete si vybrat z následujících možností:
Auto (dX, dY,dZ, dL = [závioslost na směru])
Auto (DX, DY, DZ, DL = [závioslost na směru])
Uživatelské nastavení (tato volba vyžaduje zadání předpony)
Nastaví příponu použitou u textu na kótovací čáře.

2.16.11.2 Zarovnané kótovací čáry
Přiřadí do modelu zarovnané kótovací čáry nebo jejich řetěz.

Nastavit rovinu kótovací čáry na osu Z
Nastavit rovinu kótovací čáry na osu Y
Nastavit rovinu kótovací čáry na osu X

Postup je stejný jako při tvorbě pravoúhlé kótovací čáry.
Viz... 2.16.11.2 Zarovnané kótovací čáry
Rovina rovnoběžné kótovací čáry je určena automaticky. Existuje jediná vyjímka: Pokud daný segment není rovnoběžný s žádnou globální rovinou a model upravujete v pohledu z perspektivy.
V tomto případě musíte nastavit směr dX, dY nebo dZ z lišty nástrojů. Rovina linie řezu bude definována segmentem a vybranou globální osou.
Nastavení kótovací čar (Viz... 2.16.11.1 Pravoúhlékótovací čáry).
Pro zarovnané kótovací čáry je automatický předpona vždy dL= nebo DL=.
Příklad asociativní kótovací čáry (kolmé nebo zarovnané):

Před použitím příkazu Měřítko

Po použití příkazu Měřítko

2.16.11.3 Kóta úhlu
Asociativní úhlové kóty může být (jako symbol úhlu mezi dvěma segmenty) přiřazen k modelu následujícími kroky:
1.

Klikněte na počátek a konec prvního segmentu. Pokud jsou body spojeny čarou, klikněte jen
na ni.

2. Klikněte na počátek a konec druhého segmentu. Pokud jsou body spojeny čarou, klikněte jen
na ni.

Uživatelský manuál
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3. Pohybem myší určíte velikost úhlové kóty.
V závislosti na poloze myši se zobrazí úhel jako vnitřní úhel nebo vnější.
4. Levým tlačítkem myši potvrdíte konečné nastavení úhlu.

Formát velikosti úhlu můžete nastavit v Nastavení/Jednotky a formáty, v sekci Kóty, pod tlačítkem
Jednotky a formáty.
2.16.11.4 Kóta délky oblouku
Vytvoří kótu délky oblouku ve Vašem modelu.
Pro přiřazení této kóty k celé kružnici, klikněte na libovolný bod kružnice a přetáhněte symbol.
Pro přiřazení kóty k oblouku na něj klikněte a přetáhněte symbol myší. Pro přiřazení kóty k části oblouku klikněte na koncový bod oblouku, jeden bod na něm a přetáhněte symbol.

2.16.11.5 Kóta poloměru
Vytvoří kótu poloměru pro oblouk ve Vašem modelu.
Pro přiřazení této kóty k oblouku klikněte na oblouk a přetáhněte kótu myší.
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2.16.11.6 Výškové kóty
Vytvoří Výškové kóty ve Vašem modelu.
Číselný formát jednotky vzdálenosti můžete změnit kliknutím v sekci Geometrie, Nastavení/Jednotky a Formáty. Jedná se o jednotku a formát použitý v Okně Souřadnic.
Viz... 3.3.7 Jednotky a Formáty
Půdorysné výškové kóty mohou být umístěny při pohledu z vrchu. Tento pohled je definován jako
pohled ve směru gravitace. (Můžete jej nastavit v okně Nastavení/Gravitace)
Viz... 3.3.8 Gravitace
Výškové kóty mohou být umístěny při pohledu zepředu, zboku nebo z perspektivy. Postupujte následovně:
1. Klikněte na bod, který chcete označit.
2. Pohněte myší do směru umístění kóty a dalším klikntím potvrďte konečnou polohu symbolu.

Nastavení parametrů výškových kót

Půdorysná znáčka
Výšková značka

Nastavení velikosti a formátu půdorysné značky
Nastavení velikosti a formátu výškové značky

Uživatelský manuál
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2.16.11.7 Textové okno
Vytvoří textové okno v modelu. Můžete do
něj vložit text na více řádků. V celém okně je
text formátovaný stejně.

Textové okno vytvoříte následovně:

1. Vložte text do části Nastavení v Textovém okně, pokud se jedná o jednořádkový text, zadejte
ho přímo do pole v dialogu.
2. Klikněte na bod, ke kterému chcete textové okno přiřadit.
3. Přesnuňte myš do cílové pozice a klikněte pro určení finální pozice textového okna.

Barva
Textové okno

Font

Nastaví barvu textu, okna a vztažné čáry. Barvu můžete načást z hladiny.
Tyto přepínače nastavují paremtry nákresu textového okna, ohraničení, extension line, průhlednost,
zarovnání textu z vzdálenost d (od extension line k referenčnímu bodu – bod, ke kterému je přiřazena
tabulka)
Nastavuje font, styl a velikost.
Můžete načíst a měnit základní nastavení. Parametry textového okna nebo fonty mohou být aplikovány na všechny textová okna.

Aktivní odkazy

Odkaz na soubor

Pro zobrazení dalších informací mohou být do textového okna přiřazeny aktivní odkazy. Pokud odkaz obsahuje soubor nebo webovou stránku, klinutím na textové okno jej otevřete (místo zobrazení
Nastavení okna). Pokud chcete nejdříve zobrazit Nastavení, klikněte na textové okno s přidrženou
klávesou Shift.
Odkaz na soubor je vytvořen znakem -> následovaným názvem souboru. Např.:
->C:\MujModell\Protokoly\Detaily.doc
Pokud nezadáte kompletní cestu k souboru, AxisVM začne v adresáři modelu. Pokud je tedy model v
C:\MujModel, můžeme zadat > \Protokoly\Detaily.doc
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URL

Podporované protokoly jsou : http://..., ftp://..., https://..., file://..., www. ... Kliknutím na textové okno se spustí odkaz nebo soubor (použit je prohlížeč základního nastavení). Pokud text obsahuje více
než jedno URL, je otevřeno to první.

2.16.11.8 Informační textové okno objektu
Informační textové okno objektu

Prvky nebo nastavení zatížení se v textovém okně objevují v závislosti na aktuální záložce (Geometrie, Prvek nebo Zatížení). Parametry textového okna s informacemi lze nastavit zde:

Popisky výsledků

Při zobrazení výsledků kurzor zobrazuje jejich jednotlivé části formou popisků (ty se mění dle aktuální polohy kurzoru na uzlu, povrchu, bodech na prutech či žebrech). Text popisku je automaticky
přiřazen do textového pole.
Kroky popisování výsledků jsou podobné vytváření textového okna.
Textové okno výsledků je viditelné, jen pokud je aktuálně zvolená část výsledků totožná s částí zvolenou při tvorbě okna výsledků. Například, výsledkové textové okno pro moment My je zobrazen jen
když je vybrána složka moment My ve výsledkovém rozbalovacím okně.
Parametry textového oknalze nastavit zde:

Uživatelský manuál
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Pouze v tomto zatěžovacím stavu
Popis výsledku je viditelný jen u zatěžovacího stavu, ve kterém byl vytvořen
Ve všech zatěžovacích stavech
Popis výsledku je viditelný nehledě na zatěžovací stav. Aktuální hodnoty jsou zobrazeny podle
jednotlivého zatěžovacího stavu.
Pouze pro tuto složku výsledků
Popis výsledku je viditelný jen při zobrazení jeho příslušné složky výsledků.
Pro všechny výsledky
Popis výsledku je viditelný nehledě na složku výsledků

Možnosti textu v Popisu výsledku
Prvek: Obsahuje typ prvku a číslo
Stav: Obsahuje název zatěžovacího stavu, kombinace nebo popis kritické kombinace.
Složka: Obsahuje název výsledkového komponentu.
Jednotka:Obsahuje název jednotky
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Pro úpravu textu jsou pod tlačítkem Použít výchozí nastavení umístěny tři možnosti:
Použít typ písma pro všechna textová okna
Po potvrzení změny se změní font všech textových oken.
Použít parametry pro všechna textové okna
Po potvrzení změny se změní parametry všech textových oken.
Uložit jako výchozí nastavení
Nově vytvořené textové okno bude mít aktuální nastavení.
Správce hladin

Umožňuje vytvořit novou hladinu nebo upravovat existující.
Tato funkce je take dostupná z nabídky menu pod Nastavení/Správce hladin.
Viz... 3.3.3 Nastavení hladin

[F11]

2.16.11.9 Popisky izolinií
Umožňuje umístit sérii popisků k izoliniím.
1. Klikněte na ikonu Popisky Izolinií
2. Vložte dva body označující liniový úsek.
3. Popisky jsou umístěny na průšečíku izolinií a úseku linie.

Uživatelský manuál
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2.16.11.10 Nastavit parametry pro kóty základové patky
Nastaví vlastnosti kót pro navržené patky.
Nastavení je stejné jako u běžných kót.

2.16.12 Upravit hladiny pozadí
Tento editor umožňuje provádět změny v importovaných DXF a PDF hladinách a umožňuje přidávat
nové tvary. Pozadí vrstvy obsahují pouze informace o geometrii a nehrají žádnou roli pro konstrukci.

Nastavení hladin
Otevře nastavení hladin viz... 3.3.3 Nastavení hladin
Výběr hladiny

Vyberte hladinu pro editaci z rozbalovacího stromu.
Chcete-li vytvořit novou hladinu otevřete Nastavení hladin, vytvořte novou hladinu a Klikněte na tlačítko OK. Pak můžete vybrat novou hladinu.
Dalším způsobem, jak vybrat hladinu, je kliknout na toto tlačítko, vedle rozbalovacího stromu, pak
klikněte na tvar. Bude vybrána hladina související s tímto tvarem.
Výběr
Klikněte na toto tlačítko pro upravení tvaru.
Klikněte na obrys tvaru, nebo přetáhněte rámeček kolem tvaru a
klikněte na obrys zvoleného tvaru a pak nastavte vlastnosti v
dialogovém okně Upravit tvar.
Chcete-li použít speciální funkce vyberte další tlačítko na panelu nástrojů (Speciální režimy výběru).

Speciální mód pro výběr
Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí paleta pro možnosti výběru. Viz... 2.16.1 Výběr
Klikněte na tlačítko OK, pokud je volba dokončena, a klikněte na libovolný vybraný tvar pro nastavení vlastností tvaru.
Převzít všechny vlastnosti
Kliknutím na tvar převezme všechny vlastnosti tohoto tvaru (tj. všechny další funkce pro kreslení budou používat tyto vlastnosti).
Vybrat hladinu kliknutím na objekt v hladině
Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí panel nástrojů pro výběr. Klikněte na tlačítko OK, pokud je výběr dokončen. Všechny vybrané tvary budou kopírovány jako regulérní AxisVM linie.
Smazat tvary
Barva pro hladinu

Pro smazání tvarů je nutné je vybrat a poté stisknout tlačítko Smazat na klávesnici.
Barva hladin se používá pro nakreslení obrysů tvarů a také vykreslení vnitřku vyplněných tvarů.
Existují tři způsoby, jak nastavit aktuální barvu:
Nastavte barvu vrstvy jako barvu pera.
Vyberte barvu z dialogu.
Převezme barvu pera existujícího tvaru kliknutím na něj.

Styl linie

Dva rozevírací seznamy na pravé straně ukazují dostupné styly čar (nahoře) a tloušťky čar (dole). Vy-
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Tloušťka linie

berte požadované hodnoty.
Tato nastavení nemají žádný vliv na vyplněné tvary, protože nemají obrys.
Převezme styl liniem nebo tloušťku linie z existujícího tvaru.
Panel nástrojů pro kreslení linií a obrysů tvarů.
Panel nástrojů pro kreslení vyplněných tvarů.

2.16.13 Přečíslovat / přejmenovat
Uzly, příhradoviny, pruty, žebra a části
modelu
mohou
být
přejmenovány/přečíslovány (v základním nastavení je
číslování dle pořadí vzniku). Pro přejmenování a přečíslování uzlů nebo prvků
klikněte na ikonu na liště vlevo.

Seznam nalevo zobrazuje počet vybraných uzlů a prvků. Vyberte, které chcete přejmenovat/přečíslovat.
Začít v Zadejte první číslo. Vybrané prvky budou přečíslovány dle jejich pozice. Přečíslování může mít dopad na nevybrané prvky, protože dva uzly nebo prvky nemohou mít stejné číslo.
Jméno

V názvu je číslo prvku znázorněno podtržítkem. Například: Pokud je první číslo 1 a pole Jméno obsahuje T_, názvy označených prvků budou T1, T2, T3, … Pokud je označen jen jeden prvek, není nutné
přidávat _. V opačném případě je to nutné, protože prvky musí mít různá jména.
Pokud je pole Název prázdné, číslo představuje název prvku.

Obnovit původní
čísla

Pokud je volba Obnovit původní čísla zatržena, je obnoveno původní číslování prvků a smazána jejich
jména. Typ prvku musí být zvolen ze seznamu nalevo.
Pro vypnutí/zapnutí zobrazení čísel/jmen prvků, otevřete okno Nastavení Zobrazení (viz... 2.16.17
Možnosti zobrazení) nebo použijte tlačítko rychlé volby (viz... 2.17 Rychlé volby).

Uživatelský manuál
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2.16.14 Části
Umožňuje vytvořit soubor prvků nazývaný Části. To ulehčuje
práci ve fázi pre a post procesoru.
AxisVM umožňuje současně zobrazit jednu nebo více částí
(tzv. aktivní části). Pokud je zatržena volba Kontrola částí,
zadané příkazy se vztahují jen na aktivní části. Název aktuální
části je zobrazen v okně Informace.
Jsou dva druhy částí: definované uživatelem a logické. Části
definované uživatelem jsou vytvořeny označením příslušných
prvků. Logické části jsou vytvořeny automaticky, dle různých
kritérií (materiál, průřez, tlošťka, typ prvku, podlaží atd.)

Část zaktivujete kliknutím na její název v okně seznamu nebo použitím rychlé volby Části (dole na
obrazovce). Rozsah stromu položek lze nastavit klinutím na číslo na pravé straně okna.
Nový

Upravit

Vytvoří novou, uživatelsky definovanou část (soubor objektů modelu)
Nové části nejdříve přiřadíte název, poté ji definujete označením objektů v aktuálním zobrazení (za
použití Ikony výběru pokud je potřeba).
Umožňuje upravit uživatelsky definovanou část. Po spuštění menu označení se všechny objekty náležící do části zobrazí jako označené.

 Když jsou vybrány výsledkové tabulky segmentu řezu, jsou zobrazeny jenom segmenty z akSmazat

Logické operace

tivních částí konstrukce.
Umožňuje smazat uživatelsky definované části ze seznamu. Tento příkaz nemá vliv na model.

Vytvoří novou část provedením sestavy logických
operací na uživatelsky definovaném modelu. Pro pojmenování části, dvojklikněte na příslušnou položku
v seznamu. Použitím symbolu % pro operace s celým
modelem.
Například: Příkaz %-Sloupy vytvoří část obsahující
celý model bez sloupů.
Po kliknutí na tlačítko Vytvořit můžete vložit název
nové části. Pokud v názvu chcete použít symboly +,,,(,), název musíte vložit v úvozovkách „“ (Příklad:
„podlaha+12.00“).
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Vytvoři nový
adresář

Vytváření adresářů umožňuje organizovat vytvořené části. Ty mohou být přemístěny a přeřazovány
přetažením do cílené pozice. Klávesy [Ctrl] a [Shift] umožňují mnohonásobné označení. Zapnutí/vypnutí adresářů zapne/vypne příslušné části v adresáři.

Logické části

Příslušné okno umožnuje nastavit kritéria logických částí.
Architektonické objekty jsou definovány svojí
geometrií. Vertikální prvky, žebra a příhradoviny jsou považovány za sloupy, horizontální
prvky za nosníky. Plochyv horizontální rovinějsou považovány za desky, plochyv rovině
kolmé k horizontální rovině jsou zdi.
Pokud jste nadefinovali podlaží, můžete vytvářet logické části i z nich.

Přepínače zobrazení

Přepínače zobrazení pracují následujícím způsobem:
Všechny
Zapne/Vypne všechny části ze seznamu.
Části
Pokud je volba aktivní, zobrazeny jsou jen volby zatržené v seznamu. Pokud je volba vypnuta, je
zobrazen celý model.
Logické části
Zapne/vypne zobrazení logických částí.

 Když pracujete s částmi, v základním nastavení se v tabulkách zobrazují jen data aktivních

částí.
Obnovit automaticky
Pokud je volba aktivní, zapnutí/vypnutí zobrazení částí automaticky vyústí v překreslení. Pokud
je vypnuta, zobrazení je aktualizováno až po stisknutí OK.
Obnovit vše
Pokud je volba aktivní, zapnutí/vypnutí částí proběhne ve všech oknech, se kterými pracujete.
Pokud je vypnuta, aktualizace části proběhne jen v aktivním okně.
Zobrazit neviditelné části šedě
Pokud je volba aktivní, drátěný model je zobrazen šedě. Funkce slouží pro lepší identifikaci jednotlivých částí.

2.16.15Řezy
Umožňuje vytvořit řezy skrz jakýkoliv plošný prvek, který je schopen zpracovat výsledky (přemístění, vnitřní síly atd.)
Pokud je příhradovina, žebro nebo prut protnut aktivní rovinou řezu a ve výsledkové složce jsou
k těmto prvků přiřazeny výsledky, tak je na těchto liniových prvcích také zobrazen diagram.
Výsledky řezů mohou být uvedeny v Prohlížeči tabulek.
Viz... 6.1.5.1 Section segment result tables
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Okno funguje podobně jako okno Části.
Linie, roviny a segmenty řezu mohou být zapnuty/vypnuty také tlačítkem na spodu lišty.
Pokud je mód výsledků nastavený na Řez, výsledkové grafy jsou zobrazeny jen na čarách, rovinách a
segmentech řezu.
Pro zjednodušení celého nákresu mohou být konkrétní čáry, roviny nebo segmenty řezu nastaveny
tak, že se zobrazují jen v konkrétním zatěžovacím stavu a/nebo pro určitou výsledkovou složku. Čáry, roviny a segmenty řezu jsou automaticky roztříděny do tří různých adresářů.


Položky nemohou být přetaženy do jiné skupiny.

Nová skupina
segmentů řezu

Pro zjednodušení zapínání/vypínání segmentů řezů je možno vytvořit skupiny segmentů řezu a ovládat je dohromady.
Klikněte na Nová skupina segmentů řezu, zadejte název skupiny (Jméno segmentu řezu) a definujte
libovolný počet segmentů. Proces definování ukončíte stisknutím [Esc]. Segmenty řezu budou očís-
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lovány (xx) a umístěny do adresáře název s označením Segmenty řezů.
Vytvořit nový
adresář

Vytváření adresářů umožňuje třídit řezy. Segmenty mohou být přemisťovány a přeskupovány přetažením do nové pozice v rámci příslušné skupiny. Klávesy [Ctrl] a [Shift] umožňují mnohonásobné
označení.
Zapnutí/vypnutí adresářů způsobí vypnutí/zapnutí také jeho příslušných segmentů

Nový segment řezu

Pro zadání segmentu zadejte dva body plochy (nebo více ploch ve stejné rovině).
Nastavení zobrazení diagramu vnitřních sil umožňuje přepínač. Tloušťka řezu (pravá, levá) může být
také nastavena.
Segmenty jsou běžně zobrazeny kolmo k rovině prvku. Po zatržení volby Kreslit diagram v rovině
prvku se diagram překlopí do roviny. V okně Možnosti zobrazení může být tato volba zapnuta/vypnuta pro všechny segmenty.

Zobrazení výslednice integrovaných hodnot

Zobrazení průměrných hodnot
Nová rovina řezu

Klikněte na Nová rovina řezu a zadejte název. Tento typ průřezu je založený na rovině. Zadejte dva
body definující rovinu řezu. Potom potvrvďte stiskem OK (dojde k uložení). Pokud pracujete
v pohledu z perspektivy, musíte pro definici zadat tři body. Roviny řezu jsou zobrazeny jako trojúhelníky z tečkovaných čar. Můžete zapnout/vypnout zobrazení těchto trojúhelníků.
Roviny řezu jsou užitečné, pokud chcete zobrazit
výsledky jen podél určité linie vedoucí skrz celý
model

Nový řez

Klikněte na Nový řez a zadejte název. Poté musíte
zadat hrany povrchů nebo prutové prvky, které řez
definují. Potvrďte OK (dojde k uložení). Řezy mohou být nespojité

Zatržené čáry, roviny a segmenty řezu jsou aktivní.
Stejně jako v příkazuČásti můžete použít funkce Obnovti automaticky a Obnovit vše, Nový, Upravit
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a Smazat

 Vedení linie řezu není korelováno se směrem zobrazených složek výsledků.
2.16.16Najít
Nalezne objekt dle specifikovaného popisu a přesune na něj kurzor.
Pokud je aktivní volba Vybrat prvek, nalezený objekt bude také označen (zobrazení ve fialové barvě)

2.16.17Možnosti zobrazení

Symboly

Zapíná/Vypníná zobrazení symbolů.
Společné znaky lze zapnout / vypnout pomocí rychlého tlačítka.
Symboly lze upravovat v Nastavení / Preference… / Grafické symboly
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Grafické
symboly

Síť
Umožňuje zobrazení vnitřních linií sítě

 Pokud je volba vypnuta, obrysy sítě se nezobrazí.
Uzel
Umožňuje zobrazení uzlů (malé černé trojúhelníky)
Těžíště konečného prvku
Umožňuje zobrazení Těžiště konečného prvku daného plošného prvku.
 Označení barev: deska = červená, membrána = modrá, skořepina = zelená
Střed kružnice
 Umožňuje zobrazit střed kružnice jako malý kříž.
Pocha
Umožňuje zobrazit obrys plochy.
 Označení barev: deska = červená, membrána = modrá, skořepina = zelená
Uzlová podpora
Umožňuje zobrazit uzlové podpory.
 Uzlové podpory jsou zobrazeny jako silné osy.
Označení barev: osové posunutí=žlutá, osová rotace= oranžová.
Liniová podpora
Umožńuje zobrazit podporu hran.
 Liniová podpora je zobrazena jako tlustá linie.
Označení barev: osové posunutí=žlutá, osová rotace= oranžová.
Plošná podpora
Umožňuje zobrazit podporu plochy.
 Plocha podpory je zobrazena jako světle hnědá šrafa.
Zobrazit patky
 Patky navrhované v Posudku betonu se objevují ve vypočtém, nebo zadaném tvaru a velikosti.
Kóty
Umožňuje zobrazit kóty patky.

Pružné vazby
Umožňuje zobrazit pružné vazby prvků.
 Vazba uzel-uzel je zobrazena jako plná zelená čára s kótovací šipkou označující propojení.
Vazba linie- linie je zobrazena jako plná zelená čára s kótovací šipkou označující propojení a přerušovaná zelená čárou na okrajích.
Tuhá ramena
 Umožňuje zobrazit tuhá tělesa. Zobrazují se jako tlusté černé čáry.
Diafragma
 Umožňuje zobrazit diafram jako šedou přerušovanou čáru.
Reference
Umožnuje zobrazit reference.
 Červený vektor, kurzor nebo trojúhelník.
Tvar průřezu
Umožňuje zobrazit tvar průřezu příhradoviny/prutu/žebra.
 Uživatelsky definovaný průřez je zobrazen jako obdélník ohraničující tvar průřezu.
Koncová uložení
Umožňuje zobrazení koncových uložení a kloubů na hraně
Koncové uložení
kloub pevný/posuvný
 Modrý kruh:
Modrá kruh + kříž
polo-tuhý kloub
Červený kruh:
kulový kloub
Plný modrý kruh:
plastický kloub
Klouby na hraně
 Kruhy na hranách.
Konstrukční prvky
Umožňuje zobrazit konstrukční prvky.
 Oranžová čára podél prvku a jeho číslo.
Parametry výztužení
 Umožňuje zobrazení hnědých hvězdiček ve středech ploch, kde jsou parametry přiřazeny
Výztuž plochy
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Umožňuje zobrazení zadané výztuže jako čárkované
hnědé čáry (obrysy).
Vrchní a spodní výztuže (x a y) jsou také zobrazeny. Dva
vrcholky polygonu jsou spojeny hnědými čárami

Hmota
Umožňuje zobrazení symbolu soustředěné hmoty.
 Dvojitý červený kruh
Těžiště podlaží
 Umožňuje zobrazení těžiště každého podlaží. AxisVM konvertuje zatížení ze zatěžovacích
stavů pro výpočet tvaru kmitání v seizmické analýze do hmot. Potom spočítá těžiště každého podlaží. Těžiště jsou zobrazena jako černé + v černých kruzích s popiskem Gmi, kde
i je číslo podlaží.
Střed smyku podlaží
Střed smyku podlaží je určen z plochy zdí na dané úrovni. Jako metoda je použita metoda pro
výpočet středu smyku tenkostěnného průřezu.
 Umožňuje zobrazovat střed smyku každého podlaží. AxisVM počítá střed smyku podlaží
tak, že nalezne řezy zdmi a aplikuje stejnou metodu jako pro tenkostěnné přůřezy. Středy
jsou zobrazena jako červená + s popiskem Si, kde i je číslo podlaží.
Prvky COBIAX
Prvky COBIAX umístěné v modelu.
 Prvky formující dutiny v drátěném modelu zobrazeny jako kružnice a v rendrovaném modelu jako koule.
Obrysy objektů ve 3D
Zobrazuje statický model a 3d drátěný model.
Lokální
systémy

Umožňuje zobrazit osy prvků v lokálním systému souřadnic.

Lokální souřadnicový systém prutového objektu

Lokální souřadnicový systém plošného prvku
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Zatížení

Zobrazení zatěžovacích stavů může být nastaveno zvlášť
pro každý typ (soustředěné, roznesené podél linie, roznesené na ploše, teplota, vlastní váha, pohyblivé zatížení,
různé – měnící se délka, napětí/tlak).
Pro zobrazení roznesených plošných zatížení na prutech
(viz. obrázek napravo) použijte volbu Schéma roznesení
zatížení. Pro zobrazení odvozených zatížení na prutech
použijte volbu Odvozené zatížení na prutech.

Odvozené zatížení
na prutech

Zobrazení odvozených zatížení na prutech

Fáze pohyblivého
zatížení

Pokud je tato volba aktivní, všechny pozice vygenerovaného pohyblivého zatížení jsou zobrazeny
šedě. Pokud je vypnutá, pohyblivé zatížení je zobrazeno jen v pozici určené aktuálním zatěžovacím
stavem.

Obnovit automaticky

Pokud je volba aktivní, jakákoliv změna způsobí okamžité překreslení aktivního panelu.

Obnovit vše
Uložit jako výchozí

Změny se projeví na všech panelech (při práci s více okny)
Uloží aktuální nastavení zobrazení symbolů jako výchozí pro nové modely.

Popisy

Číslování

Zobrazení čísla uzlu, prvku, materiálu, průřezu,
reference.
Použít číslování

Pro prvky s vygenerovanou sítí konečných prvků
se po zatržení Použít číslování konečných prvků
zobrazuje číslo konečného prvku.

Zapnutí této volby nahrazuje čísla prvků konstrukce v diagramech čísly konečných prvků. Tabulky
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konečných prvků

také zobrazí výsledky na konečných prvcích, a nikoli pro prvky konstrukce. Viz ... 3.2.12 Sestavit
konstrukční prvky a 3.2.13 Rozložit konstrukční prvky na části

Popisy na liniích
viděné ze směru
osy

Zatržením/Odtržením volby Popisky na liniích viděné ze směru osy zapne/vypne popisky viditelné ze
směru jejich osy (viděné jako body).

Vlastnosti

Umožňuje zobrazit název a hodnoty nastavení materiálů, průřezů, délek prvků nebo tloušťek, hodnot
zatížení, hmot.
Pokud je zatržena volba Jednotky, popisky budou zobrazovat také jednotky.

Aktuální plocha
výztuže

Umožňuje zobrazit popisky pro vrchní a spodní výztuž. Nezávisle pro směry x a y. Také nastavuje
způsob popisování.
Zatržením volby Podle zobrazené složky výsledků učiní zobrazenou aktuální výztuž jedinou zobrazenou částí.

Přepínače

Informační okno

Souřadnice
Umožňuje zobrazení Okna souřadnic.
Viz... 2.18.3 Okno souřadnic
Informační panel
Umožňuje zobrazení Informačního okna.
Viz... 2.18.1 Informační okno
Nastavení barev
Umožňuje zobrazení okna Nastavení barev.
Viz... 2.18.2Nastavení barev
Legenda Barev
Umožňuje zobrazit Okno legendy barev.
Viz... 2.18.3 Okno souřadnic

Viz... 4.4 Okno souřadnic
Okno legendy barev
Zobrazení

Zobrazení aktuálních částí a vodítek může být zapnut/vypnut.
Části
Zapne/vypne zobrazení částí.
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Vodící linie
Zapne/vypne zobrazení vodících linií
Čárový rastr výkresu
Zapne/vypne zobrazení čárového rastru výkresu

2.16.18Možnosti
Umožňuje upravit nastavení pro rastr, kurzor, funkce úpravy, parametry kreslení a návrhu.

2.16.18.1 Rastr a kurzor
Rastr

Rastr se skládá ze standardní sítě bodů nebo čar.
Ulehčuje umístění kurzoru a napomáhá tak vypovídací schopnosti. V závislosti na typu je rastr znázorněn jako:
Bodový rastr – osy jsou zobrazeny se žlutými
křížky, body šedou barvou.
Liniový rastr – osy jsou zobrazeny žlutě, čáry šedě.

Můžete nastavit následující parametry rastru:
Zobrazit
Pokud je volba aktivní, zobrazí rastr
X,Y, Z
Nastavuje mezery mezi body/čárami ve směrech X, Y nebo Z.
Typ
Nastavuje typ rastru
Krok kurzoru



Umožňuje nastavit souřadnice neviditelné sítě bodů (ne rastru)
Můžete nastavit následující parametry kroku kurzoru:
Krok myši
Omezí pohyb kurzoru na neviditelnou mřížku definovanou dle postupu níže.
X, Y, Z
Omezuje pohyb kurzoru na definované intervaly. Pokaždé, když pohnete kurzorem, ten se posune o
příslulšný interval (X, Ynebo Z) do daného směru (X, Y nebo Z)
Ctrl x
Nastavuje hodnotu, který zvyšuje nebo snižuje krok kurzoru. Volbu aktivujete stisknutím (Ctrl) při
pohybu kurzorem. To umožňuje dosáhnout adekvátní přesnosti.
Krok kurzoru je ignorován, pokud kurzorem najedete na linii, která není rovnoběžná s globálním
osami souřadnic. V tomto případě se bude kurzor hýbat podél této linie.
Pokud je tolerance pro úpravy větší než krok kurzoru, kurzor bude sledovat neviditelnou mřížku
soecifikovanou tolerancí úpravy.
Pokud používáte omezení, krok kurzoru je aplikován ve směru definovaném omezení s hodnotou
DX. Viz... 4.7.4 Nastavení pro pohyby kurzoru

 Pokud je Nastavení zobrazení rastru a krok kurzoru nastaven na stejnou hodnotu, uzly se budou
chytat na rastru.
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2.16.18.2 Úpravy
Úhel omezení

Během úpravy modelu může být omezen úhel pohybu kurzoru.
Směr pohybu kurzoru může být nastaven pomocí
klávesy [Shift]. Úhel omezení kurzoru bude definován dle dvou typů úhlů (pro další typ omezení pohybu přejděte na kapitolu 4.7.4 Nastavení pro pohyby
kurzoru)

Automaticky

Nastavuje příkazy, které jsou provedeny, pokud je příslušná volba zatržena:
Protnout:
Nastavuje pravidla pro křížení linií. Na jejich průsečíku bude vygenerován uzel a linie budou rozpůleny. Pokud jsou protnuty plochy, budou rozděleny a vzniklé prvky budou mít stejné nastavení
materiálů a průřezů jako původní prvek.
Kontrola částí:
Pokud je volba aktivní, nakreslený či upravený objekt bude přiřazen ke všem aktivním částem.
Obnovit:
Nastavuje automatické obnovení zobrazení

Tolerance pro
úpravy geometrie

Pokud jsou dva uzly blíže, než umožňuje tolerance, budou sloučeny v případě Kontroly sítě. Tato
hodnota je také použita při porovnávání tloušťky ploch nebo délek prutů.

Identifikace
kurzoru

Prvek pod kurzorem je identifikován, pokud se nachází v oblasti definované identifikační vzdálenosti kurzoru (nastavitelnou). Jednotkou
vzdálenosti jsou pixely.
Pokud je v identifikační vzdálenosti vice než jeden prvek, identifikován bude ten nejbližší.
Viz... 4.7.1 Nastavení kurzoru

Tolerance roviny

Uzly oblastí a ploch se musí nacházet na rovině. Pokud se prvek odchyluje od roviny více, než je
stanovená hodnota, bude smazán. Tolerance roviny může být nastavena dvěma způsoby:
Relativně [‰]
Absolutně [m]

promile největšího prodloužení polygonu
zadaná hodnota

Polární Cylindrické nebo sférické.
souřadnice Viz... 4.3.2 Polární souřadnice
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2.16.18.3 Kreslení
Symbol zobrazení
zatížení

Nastavuje velikost zobrazení symbolů zatížení. Volba je aktivní, pokud je zatržena položka v Ikony
Symbolů/Grafické Symboly/Zatížení. Tyto hodnoty
nemají vliv na hodnoty zatížení.
Síla
Nastavuje velikost zobrazení symbolu pro sílu.
Moment
Nastavuje velikost zobrazení symbolu pro moment.
Liniové/Plošné zatížení
Nastavuje velikost zobrazení symbolu liniového/plošného zatížení.
Výslednice na části průřezu
Tento součinitel určuje velikost šipky představující
výsledné hodnoty na vybraném segmentu řezu.

Úhel obrysové
čáry

Nastavuje zobrazení vnitřní sítě linií konečných prvků (mezi sousedícími plošnými prvky). Okraj
dvou nebo více plošných prvků je zobrazen, pokud je úhel mezi normálou a rovinou prvků větší, než
hodnota zde nastavená.
Hrana bude
zobrazena

Hrana nebude
zobrazena

Zoom faktor

Nastavuje
[-].

faktor

přiblížení/oddálení

příkazů

přiřazených

ke

klávesám

[ +]

a

2.16.19Informace o modelu
Zobrazuje hlavní parametry modelu.
Kliknutím na Parametry výpočtu můžete studovat příslušné parametry poslední analýzy (využití paměti, čas operace). Tyto informace jsou dostupné, jen pokud byl model vypočten Verzí 10 nebo novější.
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2.17 Rychlé volby
Pás přepínačů umožňuje změnit nastavení zobrazení bez nutnosti vstupu do menu Nastavení Zobrazení/Symboly nebo Nastavení. Ikony jsou umístěny v pravém spodním rohu grafické oblasti.

Automatický průsečík
Chytací režim myši zap./vyp.
Podlaží
Části
Zapnout Části, které obsahují vybrané prvky
Pracovní roviny
Zobrazit/Skrýt řezy
Zapnout/Vypnout zobrazení sítě
Zapnout/Vypnout zobrazení zatížení
Grafické symboly
Lokální systémy
Číslování
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Hladina na pozadí
Nalézt hladinu na pozadí

 Některé položky nastavení jsou také dostupné z ikon Zobrazení a Service.

2.18 Informační okna
V grafické oblasti jsou umístěna informační okna. Můžete je přemisťovat kliknutím na lištu, podržením levého tlačítka myši a přetažením do žádané polohy na obrazovce.

2.18.1 Informační okno
Poskytuje informace o zobrazení výsledku, mezi které patří: aktivní části, aktuální nastavení perspektivy, typ výpočtu, aktuální norma, aktuální zatěžovací
stav nebo kombinace, chyby výpočtu, aktuální výsledková složka.
Pro vysvětlení parametrů of E(U), E(P), E(W), E(EQ) přejděte na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
Pokud je aktivních více částí, je zobrazen jejich seznam. Počet částí nesmí překročit limit, ten může
být nastaven kliknutím pravého tĺačítka myši a volbou Nastavení.

2.18.2 Nastavení barev
Toto informační okno se objeví po aktivaci nastavení barev (viz... 2.16.5 Nastavení barev), pokud není vypnuta v menu Okna (viz... 3.5.2 Informační okna). Typ nastavení se zobrazí přímo v černě vyznačené hlavičce.

2.18.3 Okno souřadnic

Viz... 4.4 Okno souřadnic

2.18.4 Okno legendy barev
Legenda barev

Zobrazuje barevnou legendu odpovídající složce výsledků, která je zobrazena ve fázi postprocessingu. Můžete měnit velikost okna a počet úrovní v jejím stromu. Jednoduše tak učiníte přetažením držátka vedle číselné tabulky, nebo vložením nové hodnoty.
Barvy jsou aktualizovány automaticky.
Detaily barevné legendy můžete nastavit v příslušném okně nastavení. To otevřete kliknutím na okno
legendy barev.

Uživatelský manuál
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Nastavení legendy
barev

Hodnoty

.
Limity Nastavuje limity intervalů:
Minimum/maximum modelu
Nastavuje spodní a horní limit hodnot pro celý model. Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.
Minimum/maximum částí
Nastavuje spodní a horní limit hodnot pro aktivní části. Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.
Absolutní maximum modelu
Nastavuje spodní a horní limit hodnot absolutní hodnoty celého modelu, s přihlídnutím k negativnímu/pozitivnímu znaménku. Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.
Absolutní maximum částí
Nastavuje spodní a horní limit hodnot absolutní hodnoty aktivních částí, s přihlídnutím k negativnímu/pozitivnímu znaménku. Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány
Uživatelský
Pro úpravu položky ze seznamu nalevo na ni klikněte. Pokud jste v Módu úpravy, můžete seznamem procházet pomocí šipek Nahoru/Dolů a upravovat aktuální položku. V momentě, kdy
potvrdíte stiskem OK, řada intervalových hodnot musí monotonicky klesat seshora dolů.
Automaticky interpolovat
Pokud je volba aktivní, řada bude přepočítána pokaždé, když zadáte novou hodnotu. Pokud zadáte novou hodnotu na začátek či konec řady, přepočítaná řada bude mezi první a poslední hodnotou lineární. Pokud hodnotu zadáte doprostřed intervalu, přepočítaná řada bude bilineární, tj.
lineární mezi první (vrchní) a novou hodnotou a mezi poslední (spodní) a novou hodnotou.
Velikost kroku
Hodnoty barev jsou určeny krokem . Když vkládáte novou hodnotu, ostatní úrovně budou přepočítány za použití tohoto kroku. Přepnutím z jiného kritéria pole začne od nejnižší hodnoty, za
použití poslední hodnoty kroku.
Volbou Uložit jako můžete uložit nastavení měřítka. Pro prohlížení uložených hodnot klikněte na
tlačítko …

Šrafování hodnot
mimo rozsah
Směr gradientu
barev
Obrysy izo povrchů

Šrafování hodnot mimo rozsah může být nastaveno na Neprůhledné nebo Průhledné.
Umožňuje měnit směr barevného gradientu
Vybrání této možnosti umožňuje zobrazení vrstevnice v obrysu izo plochy.
Standardní nastavení limitů intervalu je dostupné přímo z okna barevné legendy. Pro aktivace vyska-
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kovacího menu klikněte pravým tlačítkem na okno.
Pokud je v prvku zadána výztuž je dostupné tlačitko:
Spočítat
Pro zobrazování hodnot výztuže klikněte na Uživatelský a Spočítat.
Dostanete množství výztuže z průměru vložek a vzdálenosti pro vybraný prvek.
Při zobrazování příslušných výztuží, AxisVM nepřiřazuje barvy

 k číselným hodnotám, ale k různým nastavením výztuže. Může být
nastaven pro zobrazení jen aktivních nebo všech částí.

Barvy lze upravit tím, že přiřadí barevný gradient k hodnotám. Gradient lze přiřadit
k výsledkům, např. posunutí
mohou být zobrazeny v jiných barvách, než vnitřní
síly. Nastavení gradientu od
světlé až po tmavou může
pomoci vyřešit nejednoznačnost výstupu ve stupních šedi.

Barvy

Nový barevný gradient
Nový barevný gradient je definován potažením koncových bodů do požadované polohy.
Vrátit barevný gradient
Zamění počáteční a koncové barvy gradientu.
Uložit barevný gradient do knihovny
Gradient může být uložen do knihovny pro budoucí použití
Uložit aktuální gradient barev jako výchozí
Současný výsledkový gradient se uloží jako výchozí nastavení pro budoucí modely
Obnovit výchozí gradient barev
Nastaví výchozí barevný gradient pro složky výsledků.
Kliknutím na položku z Knihovny barevných gradientů zvolíte typ gradientu.

2.18.5 Okno pohledu z perspektivy

Viz... 2.16.3 Pohledy

Uživatelský manuál
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Hlavní Menu

3.1

Soubor

Příkazy v menu jsou popsány níže.

3.1.1

Nový

Vytvoří nový nepojmenovaný model. Pokud jste neuložili aktuální model, objeví se hlášení
s dotazem, zda chcete model nejdříve uložit. Pro více informací viz příkazy Uložit a Uložit jako
Musíte specifikovat jméno pro nový model. Můžete vybrat vhodnou normu a nastavení jednotek
Můžete zadat specifickou informaci v hlavičce, objeví se na každé stránce.
Nový model používá výchozí nastavení programu
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3.1.2

Otevřít
Načtení aktuálního modelu do programu AxisVM. Pokud jste neuložili aktuální model, objeví se
hlášení s dotazem, zda chcete model nejdříve uložit. Pro více informací viz příkazy Uložit a Uložit
jako.
Použití tohoto příkazu zobrazí Otevřít dialogové okno
Pokud je jméno složky zobrazené v dialogovém okně takové, jak jste chtěli, jednoduše zadejte jméno
souboru v editačním okně nebo jej vyberte ze seznamu. Pokud není adresář takový, jaký jste chtěli,
vyberte disk a adresář podle jména souboru.

[Ctrl]+ [O]

 AxisVM ukládá Váš model pod jménem jako Modelname.AXS (vstupní data), a Modelname.AXE (výsledky). Oba soubory obsahují totožný identifikátor unikátní pro každé uložení, který
umožní zkontrolovat zda AXS a AXE soubory náleží do stejné verze modelu.
Dialog otevřít se může lišit v různých operačních systémech (Windows XP a Vista / Windows 7 /
Windows 8)

3.1.3

Uložit
Ukládá
model
se
jménem
zobrazeným
v
hlavičce
okna
AxisVM
Pokud jste neuložili aktuální model, objeví se dialog Uložit jako s požadavkem zadat jméno pro aktuální model Použijte Uložit jako v případě, kdy měníte existující model, ale chcete zachovat původní verzi.
Pokud zatrhnete volbu Vytvořit záložní kopii v Nastavení / Preference / Integrita dat / Automatické
ukládání bude vytvořena záložní kopie předešlé verze.

[Ctrl]+ [S]

3.1.4

Uložit jako
Pojmenovává a ukládá model. Pomocí tohoto příkazu pojmenujete a uložíte model, pokud jste tak
zatím neučinili, nebo pokud měníte stávající model, ale chcete zachovat původní verzi.
Použití tohoto příkazu zobrazí dialog Uložit jako

Převod modelů

Modely vytvořený v předchozích verzích AxisVM (pokud existuje) bude převeden do současné verze formátu souboru při prvotním otevření.

 Příkaz Soubor / Uložit jako / Formát souborů umožňuje uložit model v dřívějších verzích.
Dialog pro Uložit jako se může lišit v různých operačních systémech (Windows XP a Vista / Windows 7 / Windows 8)

3.1.5

Exportovat

DXF soubor

Uloží geometrii modelu do DXF souboru pro použití v jiných CAD programech.
Geometrie je uložena s aktuálními rozměry, v ModelName.DXF souboru.
Použití tohoto příkazu zobrazí dialog Export DXF, který umožňuje určit měrné jednotky v exportovaném souboru.
Čtyři různé formáty jsou k dispozici pro výstup ve formátu DXF.
- AutoCAD 2000 DXF soubor
- AutoCAD 2004 DXF soubor
- AutoCAD R12 DXF soubor
- AutoCAD soubor s ocelovou výztuží
Je doporučeno používat formát aplikace AutoCAD 2004, aby se zabránilo ztrátě dat. Dříve uložené
formáty DXF podporuje 256 palety barev a pouze ASCII znaky.

Tekla Structures soubor

Dva různé formáty souboru jsou dostupné:
Tekla (TS) Structures ASCII soubor (*.asc)
Uloží geometrii modelu do souboru ve formátu, který je rozpoznán Tekla Structures. Soubor obsahuje i a j souřadnice koncových uzlů, průřezové vlastnosti a referenční body příhradových a prutových prvků.
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Tekla (TS) DSTV soubor (*.stp)
Uloží data o příhradových a prutových prvcích (Koncové body, materiál, průřez, reference), jako
Standardní DSTV soubor. Tento formát je podporován několika ocelářskými CAD programy.
soubor Bocad file

Uloží geometrii modelu do souboru ve formátu, který je rozpoznán Bocad programem. Soubor obsahuje i a j souřadnice koncových uzlů, průřezové vlastnosti a referenční body příhradových a prutových prvků.

StatikPlan soubor

Pro StatikPlan AxisVM exporty do souboru DXF zahrnujeobrys železobetonové desky, vypočtené
izolinie výztuže a výsledek legendy v různých vrstvách.

PianoCA soubor

Generuje *.pia soubor pro PianoC. Obsahuje data, podpory, zatížení a vypočtené výsledky pro vybrané liniové prvky.

IFC 2x, 2x2, 2x3 soubor

Exportuje IFC soubor popisující model s architektonicky objekty (stěny, desky, sloupy, nosníky).
IFC soubory mohou být importovány z programů ArchiCAD, Autodesk ADT, Revit, Nemetscheck
Allplan, Tekla, Xsteel a dalších.

Export model
data
Export dat
modelu

Pokud je vybrána možnost Architektonický vzor budou exportovány jen architektonické objekty. Pokud je vybrán Statický model, bude síť konečných prvků, zatížení, zatěžovací stavy, skupiny a kombinací zatěžovacích stavů zahrnuty v souboru IFC. Vyloučena bude dynamika, příčinková čára,nebo
pohyblivé zatížení.

CADWork soubor

Vytvoří soubor DXF pro použití v programu Cadwork.
Pouze vybrané plochy budou vyexportovány
Protože program Cadwork pracuje ve 2D, musí být vybrané plochy ve stejné rovině.
Každá plocha v souboru DXF je transformován na místní souřadnicový systém X-Y, Z souřadnice
představuje vypočítané množství výztuže.

Nemetschek AllPlan

Export vyztužení všech aktivních ploch do samostatných souborů (filename_001.asf ...), které mohou být později importovány do Nemetschek Allplan najednou. Vzhledem k omezením importu programu Allplan, jsou plochy transformovány do roviny XY nebo XZ podle toho, která je blíže k exportované ploše. Jsou exportovány pouze vyztužené plochy, výsledky individuálně definovaných
plošných prvků, budou ignorovány. Jsou exportovány tři hodnoty vyztužení pro trojúhelníkovou sít
prvků a čtyři hodnoty pro čtyřúhelníkovou síť.
Zvolte Přesunout do počátku pro posun exportovaných ploch do počátku (obrys polygonu nejblíže k
počátku, bude zarovnán do počátku). Vyberte, typ vyztužení pro export: požadovaný (vypočtený),
aktuální (aplikovaný), nebo maximum z obou.

SDNF 2.0, 3.0 soubor

Uloží model ve formátu SDNF (Steel Detailing Neutral Format) čitelném v (Advance Steel, SDS / 2,
Tekla Structures, PDMS).

AxisVM Prohlížeč

Uloží model ve formátu Viewer AxisVM (*. axv).
Viz... 7 AxisVM Viewer and Viewer Expert

AXS soubor

Lze exportovat následující skupiny prvků: Celý model, Zobrazené části, nebo
vybrané prvky.
Chcete-li vybrat možnosti exportu podobné volbě Kopírovat (viz... 3.2.6 Kopírovat / Vložit možnosti) Klikněte na
tlačítko Nastavení v dialogovém okně
Export.

Exportovat pouze
vybrané

Exportovat pouze prvky v aktuálním výběru

Jednotky souřad- Jednotkysouřadnic exportovaného souboru lze vybrat zde.
nic Výchozí jednotkou je metr [m].
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3.1.6

Importovat

AutoCAD *.dxf



Importuje geometrickou síť DXF souboru vyexportovanou z AutoCADu 12, 13, 14 a 2000 do formátu AxisVM. Hladiny importovaného souboru jsou vloženy do Správce hladin. Viz... 3.3.3 Nastavení
hladin
Pokud se datum importovaného souboru se změnilo, bude Správce hladin dotazovat, zda chcete aktualizovat hladiny.
Tímto příkazem spustíte dialogové okno pro Import DXF .
Elipsy budou převedeny na polygony pouze, vložíte-li je jako aktivní síť jinak zůstanou elipsami.

Import modelu

Parametry

Jednotky souřadnic
Je třeba definovat jednotku délky používanou v importovaném souboru DXF.
Maximální výstřednost elipsy [m]:
Importuje soubor DXF jako aktivní síť, elipsa bude převedena na lomenou čáru na základě této
hodnoty.

Kontrola geometrické tolerance
Při importu souboru DXF jako aktivní síť, AxisVM kontroluje překrývající se body (uzly) a linie v
modelu a propojuje je.
Můžete zadat maximální vzdálenost k propojení bodů. Body, které jsou blíže u sebe, než je stanovená vzdálenost, jsou považovány za totožné. Souřadnice propojených bodů (uzlů) jsou zprůměrovány.
Musíte vždy nastavit na malou hodnotu vzhledem k rozměru modelu.
Importovat jako

Musíte určit, zda chcete použít importovaný DXF soubor jako aktivní síť, nebo jako hladinu pozadí.
Aktivní uzly/linie
Importovaná geometrie je uvažována, jako kdyby byla vytvořen AxisVM příkazy.
DXF hladiny je možné použít k vytvoření části.
Hladina pozadí
Importovaná geometrie se používá jako podklad hladina, která je zobrazena, ale je neaktivní jako
síť. Importovat soubor DXF jako hladinu pozadí, chcete-li vytvořit model založený na architektonickém modelu. Můžete použít entity v hladině pozadí jako referenční při úpravách modelu.

Způsob importu
Umístit

Můžete si vybrat mezi přepsáním původní geometrie nebo přidáním nové geometrie do původní
Umožňuje určit rovinu DXF hladiny (XY, XZ, YZ nebo).

Uživatelský manuál
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Tlačítko Umístit dovoluje umístit importovaný DXF model v grafickém okně.
Pouze viditelné Pomocí teto možnosti AxisVM importuje pouze viditelné vrstvy nastavené v souboru DXF.
hladiny
Importovat linie Šrafování představuje jednotlivé čáry v souboru DXF, takže ve většině případů není vhodné je imšrafování portovat. Potřebujete-li šrafování, zaklikněte tuto možnost.
IFC 2x, 2x2, 2x3, 2x4
Importuje objekty architektonického modelu
*.ifc soubor
uložené jako IFC soubor. Importované objekty
mohou být zobrazeny jako hladina 3D pozadí,
nebo můžou být převedeny na výpočtový model
přiřazením materiálů, průřezů, atd. Stávající architektonické modely jsou vždy přepsány novými.
Můžete importovat objektu na základě architektonických modelů z programů ArchiCAD, Autodesk Architectural Desktop, Revit Structure,
Revit Building Nemetscheck Allplan, Bocad a
Xsteel. Programy.
Import IFC souborů lze extrahovat statický model (pokud je k dispozici), nebo architektonických objektů přepisu nebo aktualizace stávajících informací v rámci modelu AxisVM.
Statický model

Z IFC verze 2x3 je možné exportovat údaje o statickém modelu (uzly, topologie, podpory, zatížení,
kombinace zatížení). Volba statický model je dostupná pouze v případě, že soubor obsahuje tyto informace o statickém modelu. Pokud soubor obsahuje pouze architektonické objekty (sloupy, nosníky, stěny, desky, střechy) lze z něj vytvořit statický model až následně po importu do AxisVM.

Architektonické
objekty

Tato možnost může přepsat nebo aktualizovat stávající architektonický model v aktuálním modelu
AxisVM. AxisVM umí číst sloupy, nosníky, stěny, desky, střechy.
Viz... 4.9.20 Vytvoření výpočetního modelu z Architektonického modelu

 Při exportu modelu z ADT (Architectural Desktop) vypněte funkci pro automatické průsečíky stěn
před vytvořením souboru IFC.
PDF *.pdf

Importuje výkresy z PDF souborů jako vrstvy pozadí nebo AxisVM linií.
Jsou zpracovány pouze linie, křivky a textové objekty, obrázky a další prvky jsou ignorovány.

Můžete nastavit Výchozí font při použití fontu nemožného pro zobrazení. Po kliknutí na tlačítko
Umístit je třeba zadat číslo stránky pro vícestránkové dokumenty. Najednou může být importována
jen jedna strana.
Pro další nastavení a příkazy viz výše, kde se popisuje import DXF souborů.
AxisVM *.axs

Importuje model z existujícího souboru AxisVM do aktuálního projektu AxisVM a spojuje oba modely. Během procesu propojení, se provádí kontrola geometrie (viz... 4.8.14 Kontrola geometrie).
Pokud existují různé vlastnosti přiřazené slučovaným prvkům, vlastnosti stávajícího modelu budou
zachovány. Skupiny zatížení a kombinace, pokud jsou dostupné, jsou připojeny ke stávajícím jako
nové skupiny a kombinace a zatěžovací stavy jako nové zatěžovací stavy. Není-li skupina zatížení
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nebo kombinace definována v importovaném modelu, zatěžovací stavy se připojí k stávajícím jako
nové případy.
Existují-li stejné zatěžovací stavy v obou modelech, zatížení bude sloučeno.
Pokud oba modely obsahují zatížení, pro které chceme, aby se vyskytovalo pouze jednou (např. teplota) ve stejném zatěžovacím stavu, zatížení bude zachováno ve stávajícím modelu.
Řezy / Roviny se stejným názvem jsou sloučeny, jinak jsou připojeny.
Při importu AxisVM souboru se objeví následující
dialogové okno
Použijte tlačítko Umístit pro grafické umístění importovaného modelu do grafického okna

Stereo Litografie soubor
*. stl

Načte trojúhelníkové sítě popisující povrch modelu ze souboru ve formátu STL
(Binární nebo textový). Překrývající se uzly a porušené trojúhelníky jsou odfiltrovány. Importovaný
model lze převést na hladinu pozadí.

Bocad rozhraní
*.sc1 file

Otevře datový soubor vytvořený v programu Bocad (*. SC1) a importuje průřezy a geometrii.

Glaser -isb cad*.geo file

Importuje *. geo soubory exportované programem Glaser-ISB CAD.

SDNF file
(Steel Detailing Neutral Format)

Importuje soubor exportovaný v neutrálním formátu pro ocelové detaily.

3.1.7

Tekla Structures – AxisVM propojení
Propojení mezi dvěma programy je uskutečněno přes COM server, který umožňuje spustit AxisVM.
Chcete-li, aby připojení fungovalo, nejprve COM server musí být registrován v rámci operačního
systému (v registru), pak Tekla Structures musí být oznámeno, že kompatibilní server je k dispozici.
AxisVM instalační program automaticky provádí tyto operace registrace, ale pokud Tekla Structures
není dostupná, tak druhá registrace nemůže být dokončena. Proto po instalaci Tekla Structures registraci musí být znovu spuštěna pomocí dvou dávkových souborů ze složky programu AxisVM:
!REGISTER_AXISVM.BAT
!REGISTER_TEKLA.BAT

Pokud se spojení nepodaří, doporučujeme spustit tuto registraci znovu.
Spojení

Po
úspěšné
registraci
lze
model
vytvořený
v
Tekla
Structures
převést
do AxisVM následujícím způsobem: klikněte na Výpočetní a návrhové modely ... v menu Analýza a
poté klikněte na tlačítko Vlastnosti a nastavte AxisVM AD nástroj jako Výpočetní nástroj.

Uživatelský manuál
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Pokud se neobjeví AxisVM AD nástroj v rozbalovacím seznamu, registrace nebyla úspěšná a musí
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být opakována.
Zpátky k dialogu Výpočetní a návrhové modely klikněte na Spustit pro spuštění přenosu modelu.
Stav procesu se zobrazuje v dialogu. Pokud je přenos úspěšně dokončen, Klikněte na tlačítko OK pro
zobrazení modelu v AxisVM.

Model převedený do AxisVM:

Zatížení a zatěžovací stavy zadané v Tekla Structures jsou převedeny.

Uživatelský manuál

3.1.8

83

Hlavička stránky
Umožňuje zadat text záhlaví (dva řádky), který obsahuje název projektu a autora. To se objeví v horní části každé vytištěné stránky. Další řádek pro komentář může být přidán.

3.1.9

Nastavení tisku
Umožňuje nastavit parametry pro tisk.
Toto je standardní Windows dialog, proto nastavení jazyku odpovídá jazyku nainstalovaného operačního systému.
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3.1.10 Tisk
Umožňuje tisk podle aktuálního nastavení. Umožňuje provést nastavení tiskárny a části stránky.
[Ctrl]+ [P]
Tisk výkresu

Výstup

Aktuální tiskárna

Nastavení tiskárny

Poslat
Umožňuje odeslat výstup přímo na tiskárnu / plotr nebo do souboru (DXF, BMP nebo Windows
Metafile [WMF / EMF]).
Tiskárna
Umožňuje zvolit a nastavit tiskárnu.
Pokud je soubor vybrán jako výstup, tisk bude uložen v souboru Name.prn , kde jméno je název
souboru.
Můžete nastavit požadovaný počet kopií.
Tlačítko Nastavení spustí standardní Windows dialog pro nastavení tiskárny, kde můžete změnit
nastavení tiskárny podrobně.
Měřítko
Umožňuje nastavit měřítko výkresu pro tisk. V případě perspektivy nebo rendrovaného pohledu
nebo pokud je výstup poslán do Windows Metafile, tak měřítko nelze nastavit.
Okraje (Tiskárna / DXF)
Umožňuje nastavit velikost a jednotky okraje stránky. Můžete také přetáhnout okraje v oblasti
náhledu v rozích a úchytek v polovinách okrajů.
Velikost bitmapy (BMP, JPG)
Umožňuje nastavit velikost bitmapy v pixelech, cm, mm, nebo cm a rozlišení bitmap v dpi (bodů
na palec).
Náhled
Umožňuje zobrazit tištěný obraz před tiskem. Pokud vyberete tiskárnu jako cíl, vzhled kurzoru
se změní na ruku vždy, když vstoupí do oblasti náhledu. Stiskem levého tlačítka myši a pohybem myši můžete určit další posouvání, která bude mít vliv na tištěný výstup.

Hlavička schránky
Umožňuje nastavit datum a poznámku, která se objeví na každé stránce a počáteční číslo pro číslování stránek. Pokud je volba pro čísla stránek vypnuta, objeví se prázdné místo umožňující
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vkládání ručně psaných čísel.
Orientace
Umožňuje nastavit orientaci stránky.
Možnosti barev
Umožní vám vybrat Tisk ve stupních šedi, barevné, nebo černé a bílé.
Pokud vaše tiskárna nemůže tisknout barevně, můžete získat různé výsledky v prvních dvou případech.
Zvolíte-li výstup ve stupních šedi, barvy budou převedeny na stupně šedi pomocí interní palety.
Zkuste oba způsoby, abyste zjistili, který funguje lépe. Je-li zvolena volba černobílý tisk, jsou
všechny objekty tištěné v černé barvě.
Velikost papíru
Umožňuje nastavit velikost papíru.
Změnit typ písma
Umožňuje vybrat fonty pro tisk a nastavení velikosti písma.
Tloušťky per
Nastavuje velikost pera pro tisk.
Tlusté čáry se používají pro kreslení podpor a tuhé prvky. Střední linie jsou používány pro kreslení izolinií a
čáru řezu. Tenké linie jsou používány pro prvky a geometrii dalších objektů.

Windows pro tisk
Umožňuje vytisknout buď aktivní okno, nebo všechna okna.
Tisk do souboru

Při tisku do souboru je vybraný tisk přesměrován do souboru (name.prn), který si můžete vytisknout
kdykoliv později.
Pokud soubor name.prn již existuje, můžete přidat další tisku, nebo jej přepsat.
Pokud chcete tisknout pouze do souboru, můžete nastavit operační systém, aby tak tisknul pokaždé v
Start / Nastavení / Tiskárny položka Vlastnosti a nastavení pro Tisk do portu jako soubor. V tomto případě není možné přidávat soubory pro tisk.

Tisk tabulky

Při tisku z tabulky prohlížeče, můžete nastavit stránky (všechny/liché/sudé) ze všech/aktuální/vybrané
stránky, které chcete vytisknout.
Příklad: Zadání 1, 3, 7-10, 20-18 ve zvolené oblasti
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3.1.11 Tisk do souboru
Můžete vytisknout PRN soubor vytvořený z následujících oken.

Můžete tisknout více než jeden PRN soubor současně. Můžete nastavit pořadí tisku šipkami nahoru /
dolů v pravé části okna seznamu souborů, nebo přetažením názvu souboru na novou pozici pomocí
myši.

3.1.12 Knihovna modelů
Příkaz Soubor / Knihovna modelů umožňuje zobrazit náhled, získávat informace a spravovat soubory
modelů.
Stejně jako dialogy Otevřít a Uložit jako jsou zobrazeny standardní dialogové okna, ale v seznamu je
možné vybrat více souborů.

 AxisVM soubory jsou označeny

ven modře v pravém dolním rohu .

symbolem. Je-li dostupný výsledkový soubor, je symbol vybar-
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Aktuální disk

Aktuální složka

Náhled aktuálního modelu

Nový
Vytvoří novou podsložku v aktuální složce.
Kopírovat
Zkopíruje vybrané soubory do jiné složky. Můžete určit, zda chcete kopírovat soubory výsledků,
nebo ne.
Přejmenovat
Přejmenuje vybrané soubory aktuální složky nebo přesune do jiné složky.
Smazat
Odstraní vybrané soubory z aktuální složky. Můžete odstranit pouze výsledkové soubory nebo
všechny.
Otevřít
Otevře vybraný soubor pro úpravy.

 AxisVM soubory jsou označeny
hu

. Je-li výsledkový soubor k dispozici, ikona v pravém dolním ro-

je modrá.

Náhled
Zobrazuje drátěný model v předním, bočním, horním pohledu nebo v perspektivě v závislosti na
rozměrech modelu. Informace o modelu jsou také zobrazeny v seznamu.
Zavřít
Ukončit Knihovnu modelů.

3.1.13 Knihovna materiálů
AxisVM obsahuje Knihovnu materiálů (která obsahuje nejčastěji používané konstrukční materiály) a
dále umožňuje vytvářet vlastní materiály, které můžete použít znovu v dalších projektech. Musíte
přiřadit různá jména pro různé materiály.
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Dialogové okno Knihovny materiálů lze také otevřít pomocí Prohlížeče tabulek v Knihovny / Knihovny materiálů. Viz... 4.9.7 Liniový prvek , 4.9.20 Vytvoření výpočetního modelu z Architektonického modelu
Podrobný popis v kapitole 2.9
Vlastnosti materiálů

Tato tabulka obsahuje vlastnosti materiálů, které jsou nejčastěji používané při navrhování podle norem MSZ, Eurokód, DIN-1045, DIN 1045-1, NEN, SIA-162, STAS. Můžete přidat, změnit nebo odstranit existující materiály. V případě zadání nových materiálů je existující jméno předepsáno jako
materialname_number. Tyto materiály mohou být použity v každém projektu.

 Změny v knihovně materiálů se nepromítají do modelů, které používají modifikované materiály.
Při zadání nového materiálu se zobrazí následující dialog:
Definovat nový materiál

[Ctrl+Ins],
Změnit
materiálové vlastnosti

Materiálové vlastnosti

Definování nového materiálu, nebo kliknutí do needitovatelné sloupce (např. návrhová norma)
Zobrazí se dialogové okno, ve kterém mohou být všechny vlastnosti materiálů, výpočetní a návrhové
parametry definovány nebo změněny. Pole vlastností nezávislé na návrhové normě lze upravit v tabulce.
Po zadání materiálu s názvem shodným s existujícím, je přidán index ke jménu (name_index), aby se
odlišoval od stávajícího.
Není-li textura byl přiřazena materiálu, klikněte na obdélníkový vzorek a zvolte jednu z knihovny.
Viz... 2.16.4 Způsob zobrazení

Pro každý materiál jsou uloženy následující vlastnosti:
- Typ materiálu: Ocel, Beton, Dřevo, Hliník, Zdivo a další
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- Návrhová norma, norma materiálu
- Název materiálu
- Barva výplně na obrazovce
- Barva obrysové čáry na obrazovce,
- Textura
Lineární vlastnosti

Je možné vybrat ze dvou možností: Izotropní, Ortotropní
Ex
Ey

T


Modul pružnosti v lokálním směru x
Modul pružnosti v lokálním směru y
Poissonův součinitel
Koeficient teplotní roztažnosti
Objemová hmotnost

V případě dřevěných materiálů:
 je objemová hmotnost materiálu suchého dřeva (při 12% vlhkosti) a modul pružnosti
E určen na základě zkoušek. Vliv času (relaxace) se nebere v úvahu.
Nelineární vlastnosti

Parametricky
E [kN/cm2]
Modul pružnosti pro nelineární analýzu (sklon počáteční části pracovního diagramu
-)
ET [kN/cm2]
Modul pružnosti pro nelineární analýzu (sklon plastické části pracovního diagramu
-)
σy[kN/cm2]
Mez kluzu
k
Parametr funkce pro plastickou oblast
Funkcí

Editor pracovního
diagramu

Většina funkcí z lišty nástrojů je stejná jako v časovém diagramu Viz…Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Symetrická funkce, je-li tato volba aktivována, definováním pozitivní části funkce se rovněž definuje
negativní část
Chování materiálu

Pružný

Plastický

Nelineární elastické chování. Bod představující stav materiálu se posunuje podél pracovního diagramu, když se zatížení zvětšuje nebo zmenšuje. Nevzniká žádné nevratné přetvoření.
Plastické chování. Když se zvětšuje zatížení, bod představující stav materiálu se posunuje podél pracovního diagramu, když se zatížení zmenšuje, bod představující stav
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Návrhové parametry
Ocel

materiálu se přesunuje rovnoběžně s počáteční částí pracovního diagramu. Kumulativní plastické přetvoření je uvažováno podle modelu isotropního zpevnění.
Návrhové parametry závisí na typu materiálu a návrhové normě.
fy
Mez kluzu
EC,
Mezní napětí
fu
DIN 1045-1,
SIA 26x,
Mez kluzu 40mm <t< 100mm)
fy*
Italská
*
fu
Mezní napětí (40 mm <t< 100mm)
f
Mez kluzu
d
y

NEN

Beton

*
fyd

Mezní napětí
Mez kluzu (40 mm <t< 100mm)

f yt*

Mez kluzu(40mm <t< 100mm)

f yt

fck
EC,
Italská

c

Dílčí součinitel

cc
t

Concrete strength reduction factor for sustained loading
Součinitel dotvarování

fck

Charakteristická válcová pevnost v tlaku po 28 dnech
Charakteristická krychlová pevnost v tlaku

fck,cube
DIN 1045-1

SIA 26x

NEN

Charakteristická válcová pevnost v tlaku po 28 dnech

c


Dílčí součinitel

t

Concrete strength reduction factor for sustained loading
Součinitel dotvarování

fck

Charakteristická válcová pevnost v tlaku po 28 dnech

c

Dílčí součinitel

t

Součinitel dotvarování

f ’ ck



Charakteristická válcová pevnost v tlaku po 28 dnech
Součinitel dotvarování

fm, k

Charakteristická ohybová pevnost

ft ,0 , k

Charakteristická ohybová pevnost rovnoběžně s vlákny

ft ,90, k

Charakteristická ohybová pevnost rovnoběžně s vlákny

fc,0, k

Charakteristiká tpevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny

fc90 , k , y

Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům (Y)
(Pro rostlé a lepené lamelové dřevo fc90 , k , y  fc90 , k , z  fc90 , k )

fc90, k , z

Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům (Z)
(Pro rostlé a lepené lamelové dřevo

fc90 , k , y  fc90 , k , z  fc90 , k )

fv , k , y
EC

Charakteristická pevnost ve smyku ve směru (y)

fv , k , z

(Pro rostlé a lepené lamelové dřevo fv , k , y  fv , k , z  fv , k )
Charakteristická pevnost ve smyku ve směru (z)

mean

Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku

(Pro rostlé a lepené lamelové dřevo fv , k , y  fv , k , z  fv , k )
Prům. Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny ve
hodnota směru (x)
modulu
pružnosti
E90,mean Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům ve
směru y
E 0.05
Hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny
(x)
Gmean
Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku
Charakteristická hustota
k
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M
s
fb
fk

Zdivo

EC

fvk0
fxk1
fxk2

Dílčí součinitel materiálu
Součinitel vlivu velikosti (pro materiály LVL)
Normalizovaná pevnost zdiva v tlaku
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku
Počáteční charakteristická smyková pevnost
Charakteristická pevnost zdiva v ohybu ve směru rovnoběžném se spárami
Charakteristická pevnost zdiva v ohybu ve směru kolmém na
spáry

3.1.14 Knihovna průřezů
AxisVM poskytuje předdefinovanou Knihovnu průřezů, která obsahuje nejčastěji používané ocelové
a betonové průřezy, dále vám umožňuje vytvořit nové průřezy, které můžete použít znovu v různých
modelech. Knihovny obsahují profily od nejpoužívanějších světových producentů.
Pro detailnější popis viz... 2.9 Prohlížeč tabulek.

 Funkce Zpět nefunguje, pokud je knihovna upravována.
Vytvoření nové
knihovny

Můžete si vytvořit vlastní průřezy v menu Soubor / Nová tabulka průřezů nebo příkazem v Prohlížeči tabulek. Musíte zadat název knihovny, název souboru a typ průřezu. Soubory standardních a vlastních průřezů (*. sec) jsou uloženy ve složce, kde je uložena aplikace.
Přiřaďte jméno každému průřezu a zadejte následující vlastnosti:
Jméno
Výrobní proces
Válcovaný, svařovaný, za studena válcovaný, jiný.
Tvar
I (H, W), U, L, trubka, kruh, obdélník, C, Z, S, J, T, uzavřený, vlastní

Vlastnosti průřezu

Při zadávání nového průřezu v tabulce všechny hodnoty musí být zadány.
Ax
A1(*)
A2(*)
r1, r2, r3
Ix
Iy
Iz
Iyz
I1(*)
I2(*)
I
W1, el,t(*)
W1, el,b(*)
W2,el,t(*)
W2,el,b(*)
W1,pl(*)
W2,pl(*)

Plocha průřezu
Smyková plocha pro lokální první směr
Smyková plocha asociovaná se smykovou sílou v lokálním 2. směru
Zaoblení (roh a zaoblení)
Moment setrvačnosti v kroucení
Moment setrvačnosti kolem osy y
Moment setrvačnosti kolem osyz
Deviační moment setrvačnosti
Hlavní moment setrvačnosti kolem lokální první osy
Hlavní moment setrvačnosti kolem lokální první osy
Výsečový moment setrvačnosti
Elastický modul průřezu, horní = I1 / e2_max (Viz obrázek níže)
Elastický modul průřezu, dolní = I1 / e2_min
Elastický modul průřezu, horní, top = I2 / e1_max
Elastický modul průřezu, dolní = I2 / e1_min
Plastický modul průřezu
Plastický modul průřezu
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Poloměr setrvačnosti kolem lokální osy č. 1
Poloměr setrvačnosti kolem lokální osy č. 2
Rozměr v lokálním směru y (šířka)
Rozměr v lokálním směru z (výška)
Poloha těžiště průřezu v lokálním y směru vzhledem k levému dolnímu rohu ohraničeného obdélníku
Poloha těžiště průřezu v lokálním z směru vzhledem k levému dolnímu rohu ohraničeného obdélníku
Poloha středu smyku v lokálních y a z směrech vzhledem k těžišti
Body pro výpočet napětí

i1(*)
i2(*)
b
h
yG
zG
ys,zs
S.p.
(*)
Vlastnosti

Je-li první a druhá hlavní osy zároveň lokální osa Y a Z hodnot (*) se zobrazí indexy Y a
Z.

Vlastní průřezy mohou být pozměněny v Soubor / Průřez Vlastnosti
Vlastní průřezy lze smazat v Soubor / Odstranit průřezy

Import / Export Můžete importovat a exportovat číselné hodnoty v knihovnách jako soubory v dBase III Soubor /
hodnoty Import dBase souborů.
Kopírovat / Vložit
průřez

Můžete kopírovat a vkládat průřezy s plným grafickým popisem v tabulce prohlížeče. Numerické
výměna dat s jinými aplikacemi je podporována přes schránku.

Přidat / Upravit /
Smazat průřez

Můžete přidat nové průřez do libovolné vlastní nebo standardní knihovny přes Upravit / Nový řádek
(Nebo stisknutím [CTRL + INS] nebo tlačítkem na panelu nástrojů) v Prohlížeči tabulek a zadáním
hodnoty.
Můžete zavolat Editor průřezu pro definici dat o průřezu. Použít Upravit / Nový průřez (Nebo [Ctrl +
G]) Přidat nový průřez a Úpravy / Upravit průřez (Nebo [CTRL + M]) Změnit stávající.
Změna rozměru tvaru průřezu AxisVM automaticky znovu vypočítává všechny průřez charakteristiky a aktualizuje tvar.
Můžete smazat průřez pomocí ikony Smazat nebo stiskem [CTRL + Del].
Více o Editoru průřez v 3.1.14.1 Editor průřezů.

 Knihovny průřezů obsahují hodnoty výsečových modulů setrvačnosti I používané v posudkovém
modulu pro Ocel.
Hodnoty průřezových charakteristik ve standardních knihovnách, jsou převzaty z údajů výrobců.
Je nutné je před použitím ověřit.
Níže uvedená tabulka ukazuje tvar a referenční souřadnicový systém průřezu.
Vlastnosti, které nebyly udány výrobci, jsou dopočítány.
Průřezy

Při výpočtu charakteristik průřezu jsou zaoblení v
(rozích a koutech) brány také do výpočtu (R1, R2, R3)
Vysvětlení těchto parametrů poloměr, výška, šířka,
tloušťka stěny a průměr lze vidět ve schématu níže.

Knihovna průřezů obsahuje následující typy průřezů:
Ocelový průřez

Uživatelský manuál
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Válcované za tepla
I nosník

Válcované za tepla s náběhovanou
přírubou I nosníku

Válcované za tepla tvaru T

Válcované za tepla - úhelník

Válcované za tepla s rovnoběžnou přírubou tvaru U

Válcované za tepla s náběhovanou
přírubou tvaru U

Trubky válcované za studena

Válcované za studena a za tepla
uzavřené průřezy

Válcované za studena tvaru J

Válcované za studena úhelníky
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Betonové průřezy

3.1.14.1

Válcované za studena tvaru U

Válcované za studena tvaru C

Válcované za studena tvaru Z

Válcované za studena tvaru S

Válcované za studena tvaru C
(LINDAB)

Válcované za studena tvaru Z
(LINDAB)

Betonové profily jsou uvedeny od velikosti 200x200 až velikosti 800x800 mm po 20 a 50 mm.

Editor průřezů
Editor průřezů umožňuje upravovat tenkostěnné a tlustostěnné průřezy. Můžete použít parametrické
kruhové, obdélníkové, polygonální tvary, nebo tvary uvedené v knihovně průřezů. Tvary použité k
vytvoření nového průřezu se označují jako komponenty, a musí být ze stejného materiálu.
Můžete posunovat, otáčet, zrcadlit, kopírovat nebo přesunout vybrané komponenty kdykoliv během
úprav. Je-li komponenta umístěna do své pozice graficky, jsou vypočteny hlavní osy a průřezové charakteristiky průřezu.
Můžete používat klávesové zkratky, stejně jako v hlavním editačním okně.
OK tlačítko ukončí a uzavře okno Editoru průřezu a uloží Váš aktuální průřez do Tabulky průřezů.
Editor průřezů je dostupný na panelu nástrojů Knihovny průřezů a lze jej také spustit z dialogového
řádku prvku.Viz... 4.9.7 Liniový prvek
Editor lze použít při vytváření výpočetního modelu z architektonického modelu přes IFC rozhraní.
Viz... 4.9.20 Vytvoření výpočetního modelu z Architektonického modelu

Klávesové
Editoru
Panel nástrojů

zkratky

Viz... 2.5 Používání kursoru, klávesnice a myši
Důležité funkce jsou k dispozici z panelu nástrojů.

Uživatelský manuál
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Vytiskne průřez Viz... 3.1.10 Tisk
Přidá obrázek průřezu do galerie.
Viz... 3.2.10Přidat obrázek do galerie
Zruší poslední příkaz.
Znovu provede operaci, která byla odvolána.
Zkopíruje obrázek průřezu do schránky.
Import z Knihovny průřezů

Načte průřez z Knihovny průřezů. Jsou k dispozici pouze tlustostěnné nebo tenkostěnné průřezy v
závislosti na vybrané kartě v Editoru průřezu.

Import DXF souboru

Obrys tlustostěnných průřezů je možné importovat z DXF souboru.

Bod výpočet napětí

Můžete definovat body, ve kterých chcete spočítat napětí. Výchozím bodem výpočtu napětí je těžiště.
Můžete specifikovat až 8 bodů na každém průřezu.
Při použití příkazu Posunout mohou být body přesunuty.

 Výpočty jsou prováděny na specifikovaných bodech. Pokud nezadáte body výpočtu napětí, bude
napětí vypočítáno pouze v těžišti. To znamená, že se neobjeví ohybové napětí.
Funkce a nastavení Editoru lze nalézt na liště ikon na levé straně. Chování lišty ikon je stejné jako
na hlavní liště ikon. Viz... 2.16 Lišta ikon
Jediný rozdíl je, že tato Lišta ikon může být posunuta nad menu v horní části nebo ve spodní části,
ale není ukotvitelná.

Lišta ikon

Geometrické transformace
Lze použít všechny standardní geometrické transformace (kopírovat, otočit, ozrcadlit, měřítko).
Všechny operace v editoru průřezu jsou prováděny v rovině y-z.
Kóty

Vyberte typ kótování průřezu (pravoúhlé,
zarovnané, úhel) z horní lišty ikon.

Dolní lišta ikona obsahuje tlačítka pro finální doladění parametrů kótovací čáry s výběrem možnosti chytré kótovací čáry.
Dialogové okno umožňuje editaci úhlu omezení a
tolerance pro úpravy geometrie.
Kontrola kolize změní dočasně barvu obrysu na
červenou, pokud se ve své aktuální poloze dotýká
nebo překrývá s jiným tvarem.
Možnost Přepočet automaticky přepočítá průřezové parametry pokaždé, když se změní tvar.
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Tenkostěnné průřezy

Tenkostěnné profily

Komponenty, které patří do kategorie tenkostěnných, mohou být přidány do průřezu.
Bod vložení

Výrobní proces
Rozměry
Pootočení
I profil
,
Svařovaný I profil

Můžete si vybrat bod vložení jakékoli části průřezu, který vám umožní umístit editor při úpravách,
v závislosti na jeho tvaru a konečného umístění v rámci složeného průřezu.
Standardní tvary mohou být definovány parametricky. V tomto případě tyto parametry musí být definovány v dialogovém okně:
K dispozici jsou tři možnosti (válcované, svařované, za studena tvarované)
Hodnoty závisí na typu průřezu (výška, šířka, tloušťka, poloměr zaoblení, průměr atd.).
Umožňuje definovat rotaci o úhel . Výchozí hodnota je 0.
Definování I nebo svařovaného I
profilu pomocí výšky, šířky, tloušťky stojiny a příruby a poloměru zaoblení.

Uživatelský manuál
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Nesymetrický I profil

Definování nesymetrického I profilu
pomocí výšky, šířky, tloušťky stojiny
a tloušťky horní / spodní příruby.

Obdélníkový profil

Definování obdélníku parametry b
(šířka), v (tloušťka), a S b&gt; v.

Trubka

Definování trubky pomocí parametru d (vnější průměr) a v (tloušťka). Střednice je uvažována jako
obrys uzavřené plochy, která je zobrazena přerušovanou čarou.

Ostatní tvary

Definice průřezu pomocí výšky, šířky, tloušťky a v případě válcovaných a ohýbaných průřezů pomocí poloměru zaoblení rohu.

,

,

,

,

,

Dvojice průřezů
,

,

Mnohoúhelníkový
profil

Základní průřez může být definován parametricky (šířka, výška, tloušťka stojiny a příruby) nebo
převzatý z Knihovny průřezů.
Speciální parametry pro dvojici průřezů:
vzdálenost:
a
orientace:
čelem nebo zády (v případě Dvojitého U profilu)
Definice polygonálního tvaru.
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Před definování lze vybrat pozici kontrolní linie segmentu:
1. levá strana
2. středová čára
3. pravá strana
Parametr R: Poloměr zaoblení rohu

Kružnicový profil

Změnit tloušťku
stěny

Definování tvaru oblouku pomocí
průměru, středového úhlu a tloušťky.

U tenkostěnných průřezů se může tloušťka vybraných úseků
měnit individuálně. U parametrických tvarů lze tloušťku stěny
změnit pomocí parametrů.

Použitím [DEL] tlačítka lze zavolat lišta ikon Výběr a lze vybrat části, které chcete odstranit.
Při odstranění objektů budou také smazány body pro výpočet napětí.

Smazat

Bod napětí

Odstraní vybrané body pro výpočet napětí.

 Nelze odstranit výchozí bod výpočtu napětí – v těžišti.
Možnosti
Tlustostěnné průřezy

Umožňuje nastavit velikost mřížky, krok kurzoru a zoom.

Uživatelský manuál
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profil

Kruhové, půlkruhové profily
,
I profil
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Definování obdélníkového profilu pomocí parametru b (šířka), h (výška), a pootočení .

Definování kruhového nebo půlkruhového profilu pomocí průměru a pootočení.

Definování I profilu pomocí parametrů a1, a2, a3, b1, b2, b3, a pootočení . Parametry (a1, a3) a
(b1, b3)lze nastavit na 0, což umožňuje vytvořit tvary T, U, L.

Linie
Tečna
Oblouk středem
Oblouk třemi body
Oblouk z tečny
Oblouk z uživatelské tečny
Zadat nový vrchol polygonu

Vložení nového vrcholu na obrysu průřezu. Tvar průřezu lze změnit tažením vrcholu myší.

Obrys

Je-li tlačítko pro obrys stisknuté, lze definovat jeho průřez.

Otvor

Pokud je tlačítko pro Otvor stisknuté je možné ho definovat.
Lze vytvořit otvor obdélníkový, kruhový, půlkruhový a mnohoúhelníkový.
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Použitím [DEL] tlačítka lze zavolat lišta ikon Výběr a lze vybrat části, které chcete odstranit.
Při odstranění objektů budou také smazány body pro výpočet napětí.

Smazat

Polygon
Bod napětí

Odstraní vybrané části.
Odstraní vybrané body pro výpočet napětí.

 Nelze odstranit výchozí bod pro výpočet napětí - v těžišti.
Možnosti

Umožňuje nastavit velikost mřížky, krok kurzoru a zoom.

Výpočet charakteristik

Vypočteny jsou následující průřezové charakteristiky:



AxisVM počítá Ax, Iy, Iz, Iyz integrací, Ay, Az, IX, I, y, Z, YZ, 1, 2, A1, A2
provedením analýzy metodou konečných prvků.
V případě průřezu sestávajícího ze dvou nebo více samostatných částí A y, Az, y, Z, YZ, 1, 2,1,2
nejsou stanoveny.
Ax
Ay
Az
Ix
Iy
Iz
Iyz
I1(*)
I2(*)
α
I
y
z
yz
1
2
A1(*)
A2(*)
W1, el,t(*)
W1, el,b(*)
W2,el,t(*)
W2,el,b(*)
W1,pl(*)
W2,pl(*)
i1
i2

Plocha průřezu
Smyková plocha v lokálním směru y
Smyková plocha v lokálním směru z
Moment setrvačnosti v kroucení
Moment setrvačnosti kolem osy y
Moment setrvačnosti kolem osyz
Moment setrvačnosti
Hlavní moment setrvačnosti kolem lokální první osy
Hlavní moment setrvačnosti kolem lokální první osy
Úhel mezi lokální první osou a lokální osou y.
Výsečový moment setrvačnosti
součinitel smyku v lokálním směru z
součinitel smyku v lokálním směru z
součinitel smyku v lokálním směru yz
součinitel smyku v lokálním 1. směru
součinitel smyku v lokálním 2. směru
Smyková plocha asociovaná se smykovou sílou v lokálním 1. směru
Smyková plocha asociovaná se smykovou sílou v lokálním 2. směru<
Elastický moduly průřezu, horní = I1 / e2_max (Viz obrázek níže)
Elastický moduly průřezu, dolní = I1 / e2_min
Elastický moduly průřezu, horní = I2/ e1_max
Elastický moduly průřezu, dolní = I2 / e1_min
Plastický modul průřezu
Plastický modul průřezu
Poloměr setrvačnosti kolem 1. lokální osy
Poloměr setrvačnosti kolem 2. lokální osy

Uživatelský manuál
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yG
zG
ys,zs
Po
Pi

Poloha těžiště průřezu ve směru místní osy y vzhledem k dolnímu levému rohu ohraničeného obdélníku
Poloha těžiště průřezu ve směru místní osy z vzhledem k dolnímu levému rohu ohraničeného obdélníku
Poloha středu smyku v lokálních směrech y a z vzhledem k těžišti
Vnější obvod (obrys průřezu)
Vnitřní obvod (otvory)
Je-li první a druhá hlavní osa zároveň lokální osa y a z, hodnoty s (*) se zobrazí s indexy
y a z.

(*)

Hlavní moment setrvačnosti

Ix  Iy

I1

I1 

I2

I2 



tg (2 n ) 

2
Iy  Iz
2

 Ix  Iy
 
 2

2


2
  I xy


2

 Iy  Iz 
2
  I yz
 

2


2n xy

nx  n y

 90    90 , vzhledem k lokální ose y průřezu.
Výpočet elastického
modulu průřezu

Smykové deformace

W1,el,top 

I1
e2 _ m ax

W1,el,bottom 

I1
e2 _ m in

W2,el,top 

I2
e1 _ m ax

W2,el,bottom 

I2
e1 _ m in

Pro prutové prvky se smyková deformace nebere v úvahu, i když má průřez nenulovou smykovou
plochu.
Smykové plochy jsou využívány u žebrových prvků a musí mít kladné nenulové hodnoty ( A y  0 a
A z  0 ).

V modulu posudku oceli, jsou smykové plochy vypočtené podle příslušné návrhové normy, namísto
hodnoty zadané zde.
 = součinitel smyku
A
Ay  x A z  Ax
Kde:
y
z

3.1.15 Ukončit
[Ctrl]+ [Q]

Ukončí program.
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Úpravy

3.2

3.2.1

Zpět

Ctrl]+[Z]

Zruší předchozí příkaz. Chcete-li zrušit sekvenci akcí (více úrovní), Klikněte na šipku dolů, vedle ikony Zpět a vyberte akci, kterou chcete vrátit.
Můžete si nastavit počet zpět/ dopředu úrovní (maximálně 99) v dialogovém okně v Hlavní menu /
Nastavení.

3.2.2

Dopředu

Shift]+[Ctrl]+[Z]
Zruší
příkaz
Zpět
nebo
jde
vpřed
Můžete si vybrat akci, kterou chcete vrátit zpět.

3.2.3

o

jeden,

nebo

více

zpět

příkazů.

Vybrat vše
Viz... 2.16.1 Výběr

[Ctrl]+ [A]

3.2.4

Kopírovat

[Ctrl]+ [C]

Zkopíruje vybrané prvky modelu do schránky. Pokud není nic vybrané, ale aktivní části jsou dostupné,
jsou zkopírovány aktivní části. Pokud ani výběr ani aktivní prvky nejsou dostupné je kopírován celý
model.
Tato funkce zkopíruje obsah aktuálního grafického okna do schránky stejně jako v předchozích verzích, ale tato operace může být deaktivována.

Uživatelský manuál
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Vložit

[Ctrl]+ [V]

3.2.6
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AxisVM vkládá prvky ze schránky. Pro vložení prvku použijte Kopírovat / Vložit možnosti.

Kopírovat / Vložit možnosti

Možnosti kopírování

Vybrané prvky jsou vždy zkopírovány do schránky. Uživatelem definované části obsahující vybrané
prvky jsou kopírovány.
Pokud jsou kopírovány plochy, pruty, žebra, nosníky přidružená data (podpory, zatížení, kóty, výztuže) jsou zkopírovány také.
Pokud chcete určit, které přidružené
objekty by měly být zkopírovány, vyberte je a vyberte si jednu nebo více z
následujících možností:Vybrané podpory / Vybraná zatížení / Vybrané kóty
/ Vybrané vyztužení ploch.
Zatěžovací stavy jsou kopírovány se
zatížením.
Pokud chcete zkopírovat všechny zatěžovací stavy, vyberte Kopírovat všechny zatěžovací stavy místo Kopírovat
zatěžovací stavy zkopírovaných zatížení.
Kombinace zatížení a skupiny zatížení
mohou být také kopírovány.
Zapnutím položky Kopírovat obsah
aktivního okna jako obrázek zkopírujete aktivní okno jako grafiku taky (to
byla jediná možnost, v dřívějších verzích).

Možnosti vložení

Zatěžovací stavy
Vkládání zatěžovacích stavů je možné
vybrat z následujících možností:
Vložit jako nový zatěžovací: zatěžovací
stavy nalezené ve schránce jsou kopírovány jako nové zatěžovací stavy.
Jestliže je zapnutá možnost Sloučit zatěžovací stavy do jednoho se stejným
jménem a model obsahuje zatěžovací
stavy se stejným názvem jako zatěžovací stavy ve schránce, budou tyto zatěžovací stavy sloučeny (zatížení ve
schránce zatížení bude přidáno do modelu). Tato volba musí být zapnuta při
kopírování v rámci modelu, aby se zabránilo vytváření zbytečných zatěžovacích stavů.
Spojit všechny stavy do aktuálního. Tato volba zkopíruje všechny zatížení ve všech zatěžovacích stavech schránky do aktuálního zatěžovacího stavu.
Části
Uživatelem definované části obsahující vybrané prvky jsou zkopírovány do schránky. První možností je vložit prvky částí na všechny aktivní části modelu. Druhou možností je vložení těchto částí samotných.
Vložit pozici
Existují tři možnosti:
Vložit do původní pozice: vložené prvky se vloží do své původní pozice.
Potáhnout podle relativního počátku / potáhnout podle rohového uzlu konstrukce: Pokud jedna z
těchto možností vybrána, pozice může být definována kliknutím levého tlačítka myši. V prvním pří-
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padě bude pozice relativního počátku ve zdrojovém modelu, kdy prvky byly zkopírovány. V druhém
případě bude pozice automaticky identifikovaná rohem zkopírovaného modelu.

3.2.7

Smazat

[Del]

Odstraní vybrané entity. Není-li žádný prvek vybrán, otevře se lišta ikon Výběr
Umožňuje odstranit vybrané geometrickými prvky.
Chcete-li smazat prvky:
1. Vyberte geometrické prvky, které mají být odstraněny. Můžete vybírat prvky tím, že držíte
klávesu [Shift]a kliknete na objekty levým tlačítkem myši, nebo pomocí lišty ikon Výběr.
2. Stiskněte tlačítko [DEL]. Pokud není proveden výběr, objeví se lišta ikon Výběr a mohou být
vybrány objekty pro smazání. Viz... 2.16.1 Výběr
3. Zaškrtněte objekty, které chcete odstranit.
4. Stiskněte tlačítko OK pro ukončení a zavření dialogového okna.
V dialogovém okně zaškrtněte, které položky aktuálního výběru chcete ostranit.

Geometrie

Prvky
Reference
Síť
Posudek betonu
Návrhové parametry
pro Ocel / Dřevo
Kóty

3.2.8

Umožní vám vybrat geometrické entity pro odstranění. Odstranění geometrických prvků, které mají
vygenerované konečné prvky, bude mít za následek zrušení jejich konečných prvků a souvisejících
zatížení.
Umožňuje výběr konečných prvků pro odstranění. Smazáním konečných prvků nedojde k odstranění
příslušné geometrického objektu (prvku), ale pouze ke smazání zatížení.
Umožňuje vybrat reference k odstranění. Všechny konečné prvky, které mají přiřazené reference a
zadané zatížení, budou také smazány.
Umožňuje odstranit síť plošných prvků.
Umožňuje vybrat parametry vyztužení na vybraných prvcích pro smazání. Parametry vytužení patky
jsou také odstraněny.
Umožňuje vybrat návrhové parametry Oceli / Dřeva, které jsou připojené k prvkům pro odstranění.
Umožňuje vybrat kóty, textová pole atd. k odstranění.

Prohlížeč tabulek
Viz... 2.9 Prohlížeč tabulek

[F12]

Uživatelský manuál
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Dokument
Viz... 2.10 Tvorba Dokumentu
[F10]

3.2.10 Přidat obrázek do galerie

Přidání výkresu do
Galerie[F9]



V programu AxisVM můžete uložit výkresy v mnoha různých souvislostech: můžete uložit obsah
hlavního okna, posuny prutů a diagramy vnitřních sil, výsledky posudků oceli, výsledky nelineárního
výpočtu, apod.. V případě rozděleného grafického okna můžete vybrat a uložit všechna okna, nebo
pouze aktivní.
Knihovna kreslení je další způsob, jak ukládat obrázky z modelu. Zatímco Galerie obsahuje statické obrazové soubory, obrázky v Knihovně reflektují následující změny v modelu.
Viz... 2.13 Knihovna kreslení

Který formát sou- Bitmapové formáty (.BMP,.JPG) stejně tak i Windows metasoubory poskytují vyšší rozlišení při
boru použít? tisku. JPG je komprimovaný formát, s nepatrnou ztrátou kvality, ale velikost souboru je mnohem
menší než BMP.
Windows metasoubory (.WMF,.EMF) ukládají řadu příkazů pro vykreslení obrázku, aby mohly být
zmenšeny a vytisknuty v libovolné velikosti a ve stejné kvalitě. Nicméně pokud se rozhodnete pro
odstranění skrytých čar nebo pro rendrované zobrazení pomocí OpenGL technologie, budou metasoubory obsahovat pouze bitmapy.
Chcete-li získat vysoké rozlišení rendrovaného obrázku, můžete vytisknout snímek přímo.
Obrázky budou uloženy do podadresáře Images_modelname automaticky vytvořeném ve složce
modelu. Tyto obrázky lze vložit do dokumentu. Neměňte jméno podsložky Images_modelname.

3.2.11 Výkaz materiálu
[F8]

V této tabulce je uvedena hmotnost celého modelu, vybraných prvků, nebo detailní údaje pro každý
použitý materiál, průřez nebo typ plošného prvku.

3.2.12 Sestavit konstrukční prvky
AxisVM sestaví z liniových prvků konstrukční dílce. To znamená, že síť konečných prvků rozdělí
konstrukční prvek na jednotlivé elementy, ale liniové konstrukční prvky samy o sobě nejsou rozděleny. Příkaz Najít konstrukční prvky v menu provede připojení sousedních liniových prvků do jednoho prvku až do bodu prvního bodu rozpojení. Místo rozpojení je místo definované různými lokálními směry x nebo z různými materiály, průřezy a excentricitou, koncovými podporami nebo okrajovými podmínkami plošných prvků. Liniové prvky musí být v jedné linii nebo na stejném oblouku.
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3.2.13 Rozložit konstrukční prvky na části
Příkaz pro rozložení konstrukčních prvků rozloží liniové prvky vytvořené pomocí příkazu pro Sestavení konstrukčních prvků.

3.2.14 Převést nosníky na deskostěnový model
Tento příkaz v menu převádí
roznesená liniová zatížení prutů.

vybraná

plošná

zatížení

nad

pruty

na

jednotlivá

3.2.15 Vytvořit deskostěnový model pro připoj v uzlu
Tato položka automaticky konvertuje reference přiřazené k liniovému prvku nebo na plošném prvku
do referenčního vektoru.

3.2.16 Převést nosníky na deskostěnový model
Vybrané nosníky mohou být převedeny na
deskostěnové modely. Deskostěnový model se skládá ze skořepinových prvků vytvořených a připojených v závislosti na
délce nosníku a průřezu. Nastavení pro
převedení průřezu a nosníkových oblouků
do polygonů lze nastavit v dialogu parametrů.

Převést zatížení

Pokud je vybraná možnost Převést zatížení, může být převedeno zatížení nosníku
na deskostěnové zatížení. Uživatel musí
zadat pozici zatížení v průřezu. Můžete
zvolit každý z devíti bodů průřezu ohraničujícího rámečku, ale je rozumné vybrat si
místo skutečně na průřezu. Pozice lze nastavit jednu po druhé, nebo v jediném kroku pro všechna zatížení.
Vyberte liniový prvek ze seznamu a vyberte zatížení, které má být převedeno.
Hodnoty zatížení lze v případě potřeby
měnit. Pokud je převedeno všechno zatížení, můžete zavřít dialogové okno.

3.2.17 Vytvořit deskostěnový model pro přípoj v uzlu
Části nosníků připojených k vybraným
uzlům mohou být převedeny na deskostěnový model. Parametry jsou stejné jako
výše, ale délka převedení lze nastavit.
Deskostěnový model je připojen k zbývající části nosníku prostřednictvím tuhých
těles.
Tlačítko Převést zatížení pracuje stejným
způsobem, jak je popsáno výše.

Uživatelský manuál

3.2.18 Převést automatické reference
Tato položka převádí automatické odkazy přiřazené k linii, nebo povrchovým prvkům do
referenčních vektorů.

3.3

Nastavení



3.3.1

Možnosti zobrazení

Symboly
[Ctrl]+ [Y]

Viz... 2.16.17 Možnosti zobrazení

Popisky
[Ctrl]+ [L]

Viz... 2.16.17 Možnosti zobrazení

Přepínače
[Ctrl]+ [D]

Viz... 2.16.17 Možnosti zobrazení
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3.3.2

Možnosti

Viz... 2.16.18 Možnosti

3.3.3

Nastavení hladin

[F11]

Nastavení hladin umožňuje spravovat AxisVM hladiny, importované DXF nebo ArchiCAD hladiny.
Je povolena pouze jedna ArchiCAD hladina pro import a více hladin DXF.
Není-li AxisVM hladina definována, AxisVM automaticky vytvoří novou hladinu pro kóty s názvem
Kóty.
Na levé straně dialogového okna Nastavení hladin se zobrazí strom s dostupnými hladinami. Pokud
si vyberte (označíte) hladinu DXF ve stromečku, můžete upravit její vlastnosti na pravé straně (název, barvu, styl, velikost). Zvolíte-li hlavní DXF soubor ve stromu, můžete upravit všechny DXF
vrstvy najednou. Vlastnosti AxisVM konstrukčních hladin nelze změnit.
Použít na všechny: Při použití tohoto tlačítka vám dialogové okno umožní vybrat položky v hladinách DXF, které budou mít vlastnosti, stanovené na základě nastavení hladiny.
Viditelnost hladin DXF souboru lze nastavit kliknutím na symbol žárovky nebo kurzoru vedle hladiny.
Nová AxisVM
hladina
Smazat

Vytvoří novou AxisVM hladinu. Můžete nastavit název hladiny, barvu, styl čáry a velikost.
Více než jedna hladina nebo skupina může být vybrána a smazána[Del] klávesou.

Uživatelský manuál
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Smazat prázdné Odstraní všechny AxisVM hladiny, které jsou prázdné (neobsahují žádné objekty).
AxisVM hladiny
Smazat prázdné Odstraní všechny importované DXF hladiny, které jsou prázdné (neobsahují žádné subjekty).
DXF hladiny
Smazat prázdné Odstraní všechny importované PDF hladiny, které jsou prázdné (neobsahují žádné subjekty).
PDF hladiny

3.3.4

Podlaží

[Ctrl] + [R]

Podlaží jsou určeny pro snadnější úpravy modelu. Mohou být definovány před vytvořením modelu
nebo přiřazeny na existující prvky.
Podlaží je pracovní rovina rovnoběžná s globálními XY rovinami, s danou Z pozicí. Je-li podlaží vybráno, budou pohyby myši promítány do roviny podlaží, i když je nalezen prvek s jinou Z pozicí.
Souřadnice se vždy promítnou do roviny podlaží pro sledování objektů na různých úrovních.
Podlaží jsou vždy uvedeny podle klesající Z pozice s automatickými jmény. Změnou jazyka dokumentu se změní jména podlaží.
Prvky jsou považovány za součást podlaží, pokud jejich nejnižší Z souřadnice je větší nebo rovna
úrovni podlaží, ale méně než na další úroveň podlaží. Proto v případě sloupu procházejícího více
podlažími nebo stěna definována jako jeden prvek, se bude zobrazovat jen na nejnižší úrovni. Chcete-li změnit toto chování prvku, musí být prvek protnut rovinami podlaží.
Nové prvky budou spojené s jejich podlažím automaticky.

 Podlaží jsou logické části modelu vytvořené pro účely geometrických úprav modelu a nemají vliv
na výsledky.
Pokud je třeba vzít v úvahu kroutící účinky v seizmické analýze, seizmické podlaží musí být definovány odděleně v dialogu seizmických parametrů.
Podlaží mohou být spravovány v následujícím dialogu.
Vypnout podlaží

Pokud je toto tlačítko zapnuto, nejsou podlaží
zobrazeny. Okna ukáží celou konstrukci nebo
její aktivní součásti. Podlaží mohou přidány
nebo odstraněny v tomto stavu také.
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Zobrazit aktuální podlaží

Pokud toto tlačítko je zapnuto a aktivní podlaží
jsou vybrána, zobrazí se aktivní podlaží. Aktivní podlaží může vybráno kliknutím na tlačítko před jeho jméno.
Stav seznamu vybraných položek je nezávislý
na této volbě. Více než jedno podlaží může být
vybráno. Ctrl + klik přidá jednotlivé položky
seznamu do výběru, Shift + klik přidá interval
položek do výběru. Operace pro odstranění je
platná pro vybrané podlaží, ale ne pro aktivní
podlaží.

 Může existovat pouze jedno aktivní podlaží. Nicméně zobrazit okolní podlaží je také možné. Úpravy
jsou omezeny na aktivní podlaží.

Převzít z

Kliknutím na tuto ikonu se vrátíte zpět do modelu a kliknutím na jeden nebo více uzlů převezme souřadnic. Zavřete proces kliknutím na prázdnou plochu. Z souřadnice budou přidány do seznamu podlaží.

Zadání nového
podlaží

Zadejte souřadnici Z do editovacího pole a klikněte na tlačítko +. Nové podlaží bude přidáno do seznamu.

Najít

Máte-li zadanou vícepodlažní budovu s deskami, můžete najít a přidat souřadnice Z vodorovných
ploch v seznamu jedním kliknutím. Pokud se neodkazují všechny vodorovné plochy na skutečné
podlaží, můžete odstranit zbytečné podlaží později.

 Pozice podlaží nemůže být změněna. Musíte odstranit podlaží a definovat nové.
Smazat

Odstraní vybrané podlaží. Zbývající podlaží budou přejmenovány a zadaná data podlaží budou automaticky aktualizována.

 Odstranění podlaží neodstraní žádný prvek.
Zobrazit podlaží Pokud je toto tlačítko zapnuto, budou také zobrazeny prvky podlaží pod aktivním podlažím.
pod aktuálním
podlažím

Zobrazí podlaží Pokud je toto tlačítko zapnuto, budou také zobrazeny prvky podlaží nad aktivním podlažím.
nad aktuálním
podlažím

 Chcete-li zobrazit další podlaží, otevřete dialog Části, zde můžou být logické části každého podlaží
zapnuty. Výběr nového aktivního podlaží přepíše část nastavení.

Číslování podlaží

3.3.5

Číslování podlaží lze ovládat pomocí těchto tlačítek. Pokud je levá ikona zapnutá (Číslování podlaží
od spodního),nejnižší podlaží se považuje za přízemí a ostatní podlaží budou mít kladné číslo. Jestliže je vybráno Očíslovat podlaží, podlaží nejblíže nulové úrovni bude přízemí. Podzemní podlaží dostane záporné číslo, ostatní budou kladná.

Vodící linie - nastavení
Viz... 2.16.9 Vodící linie
[CTRL]+[G]

Uživatelský manuál

3.3.6

Návrhové normy
Toto tlačítko nastaví návrhovou normu. Změna normy
změní způsob výpočtu kritických kombinací zatížení,
tedy všech parametrů skupin zatížení a dílčí součinitele
budou smazány. Seizmické parametry výpočtu a seizmické zatěžovací stavy budou také odstraněny. Protože materiálové vlastnosti a parametry vyztužení nejsou
stejné v různých normách je doporučeno přezkoumat
specifikované hodnoty.
Pokud je zatrženo Nastavit aktuální nastavení jako výchozí, nové modely budou mít nastavenou aktuální
normu pro posouzení.



3.3.7
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Jednotky a Formáty

Umožňuje nastavit jednotky (SI a / nebo Imperiální) a formáty proměnných použitých v celém programu (počet desetinných míst, nebo exponenciální formát). Můžete použít předdefinované sady jako soubor SI, nebo vytvořit a uložit vlastní soubory.
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3.3.8

Gravitace
Umožňuje nastavit gravitační zrychlení a směr gravitace pomocí
jednoho ze směru globálních souřadnic

3.3.9

Redukce tuhosti
Seizmická analýza založená na
analýze spektra odezvy podle Eurokódu umožňuje použití součinitele redukce tuhosti (k)na základě
typů prvků (sloupy, nosníky, stěny,
desky, jiní prvky).
Nastavení redukce tuhosti samo o
sobě nemění statické, nebo dynamické výsledky.

Analýza kmitání umožňuje uživateli uplatnit redukci tuhosti. Pokud zvolíte redukci tuhosti a založíte
analýzu spektra odezvy na výsledcích z analýzy kmitání s redukovanou tuhostí, lineární analýza bude
automaticky provedena s redukovanou tuhostí (pro všechny zatěžovací stavy).
U plošných prvků součinitel k snižuje tuhost prvku. U liniových prvků může být samostatně nastaven
součinitel redukce na snížení plochy průřezu (kA ) a moment setrvačnosti (kI).
Součinitele lze nastavit věší než 1, ale zobrazí se varovná zpráva.
Pokud je zatrženo Nastavit aktuální nastavení jako výchozí, AxisVM uloží hodnoty a nastaví je automaticky v nových modelech.

Uživatelský manuál
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3.3.10 Preference

Integrita dat

Seznam nedáv- Umožňuje nastavit počet posledních otevřených AxisVM souborů uvedených ve spodní části nabídných souborů ky Soubor a nastavíte, zdali chcete otevřít poslední upravený soubor při spuštění. Úvodní obrazovka
(viz... 2.2 Instalace)bude spuštěna ihned po startu aplikace, pokud volba „Ukázat uvítací obrazovku“ bude zatrhnuta.
Uložit

Automatické ukládání
Chcete-li zajistit, abyste nepřišli o svou práci, zvolte Možnost pro Automatické ukládání. Zadejte
časový interval, ve kterém chcete automaticky uložit Váš model (1-99 minut). Musíte ještě uložit
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model při ukončení. Model, který se automaticky uloží, je uložen v dočasné složce operačního systému (Ve výchozím nastavení je to na C:\\Documents and Settings\uživatelské jméno\Local Settings\
Temp) jako ~modelname.avm, dokud se neprovede příkaz Uložit. Musíte-li restartovat AxisVM po
výpadku napájení nebo z nějakého jiného důvodu, který nastal dříve, než jste uložili svou práci, může AxisVM obnovit model z dočasného souboru uloženého ve složce uvedené výše.
Vytvořit zálohovací kopii
Pokud je toto políčko zaškrtnuto a model je uložen po provedení změn, záložní kopie je automaticky
vytvořena z předchozího stavu souboru AXS. Název záložního souboru jeModelName. ~ AX.
Uložit odvozené výsledky
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou napětí, obálky, kritické kombinace a výsledky uloženy také.
Zpět

Můžete vrátit své poslední akce. Je nutné zadat maximální počet akcí, které chcete vrátit. Toto číslo
musí být mezi 1 a 99.

Skupina zpět

Volba Skupina zpět umožňuje vrátit účinky komplexních příkazů v jednom kroku.Zpět data mohou
být uložena v paměti, nebo na pevném disku. První možnost je rychlejší, druhá varianta ponechává
více paměti pro program (to může být důležité, pokud se počítá velký model).

Časová prodleva
sítě

V případě síťové hardwarové ochrany a vypnuté sítě, pokud ve stanovené lhůtě není provedena žádná aktivita s klíčem, je aktuální AxisVM relace ukončena.
Odpojení se může také stát v situaci, kdy nebudete používat program po dobu delší, než je síťový
časový limit (time-out). Když jiný uživatel požádá o přístup ke klíči, Server s klíčem poskytne licenci tomuto uživateli a při pokusu pokračovat v práci program zobrazí chybové hlášení na Vašem počítači.

Barvy

Umožňuje zvolit barvu pozadí (černá, tmavě šedá, světle šedá nebo bílá). Popisy, číslice, symboly a
prvky automaticky změní své barvy a zůstanou viditelné

Uživatelský manuál
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Grafické symboly

Barva a tloušťka linie grafických symbolů lze nastavit.
Je-li zaškrtávací políčko v sloupci Uživatelská hodnota neaktivní, symbol je nastaven na výchozí
hodnotu. Pokud je políčko aktivní v sloupci Tloušťka / Velikost nebo Barva můžete upravit hodnoty.
Nové nastavení lze uložit kliknutím na ikonu Uložit. Schémata lze načíst výběrem z rozbalovací nabídky.
Písma

Umožňuje změnit písmo a velikost písma, která se používají při zobrazování modelu a v lištách ikon.
Klikněte na bílou plochu vzorku a dostanete se k dialogu výběru písma.
Výchozí nastavení lze obnovit stisknutím tlačítka na pravé straně.
Vzhledem k rozdílům v rozlišení obrazovky a tiskárny se poměr velikosti při tisku a kreslení liší na
obou zařízeních. Zapněte / vypněte Přizpůsobit velikost písma při tisku, pokud s výsledkem nejste
spokojeni.
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Dialogová okna

Pokud máte operační systém Windows Vista nebo novější, můžete nastavit Styl “Uložit / Otevřít“
dialogu. V systému Windows XP je k dispozici pouze první možnost.
Pokud je zvolena druhá možnost AxisVM pro náhled souboru vyžaduje úspěšnou registraci knihovny náhledů (toto DLL je součástí balení AxisVM). Instalace AxisVM s administrátorskými právy
automaticky registruje tuto knihovnu. Bez oprávnění správce se tato registrace nezdaří a náhled souboru není k dispozici. Knihovna náhledů může být registrována později spuštěním
REGISTER_PreviewLib.BAT! Ze složky programu AxisVM.
Při zaškrtnutí pole Posunout kurzor automaticky do dialogového okna umístí ukazatel myši na OK
tlačítko dialogových oken. Některé ovladače myši poskytují tuto funkci bez použití této volby.
Úpravy

Obvodový úhel
kružnice

Parametry pro kreslení oblouků. Pokud je středový úhel oblouku menší než tento úhel nebo se blíží
360 °, pak bude vykreslena celá kružnice.

Uživatelský manuál
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k pracovní rovině
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Zobrazení Linie promítání může být zapnuto/vypnuto. Ukazuje vzdálenost kurzoru od aktuální pracovní roviny.
Smazat nepotřebné linie obrysu po automatickém vytvoření plochy
Určuje, zda vytvořené linie v místě křížení ploch jsou automaticky smazány po vytvoření průsečíků. Pokud je tato funkce vypnuta obrysové čáry se stanou vnitřními liniemi spojených plošných
prvků.
Rozdělit konstrukční prvky kdykoli je zadán vnitřní uzel
Ve výchozím nastavení AxisVM používá prvky konstrukce. Jedná-li se o liniové prvky složené z
jednoho, nebo více konečných prvků. Prvky, které nemají síť, obsahují pouze jeden konečný prvek.
Pokud je vložen nový uzel nebo linie na prvek bez sítě,prvek konstrukce zůstává neovlivněn, ale
bude obsahovat více než jeden konečný prvek. Kliknutím na prvek konstrukce vyberete všechny
konečné prvky, které patří k tomuto prvku. Toto chování lze změnit zaškrtnutím této volby. Pak se
nové uzly vložené na prvky konstrukce rozpadne na prvky. Chcete-li rozdělit stávající prvky konstrukce pomocí Úpravy / Rozložit konstrukční prvky na části.
Povolit výběr konečných prvků na liniích
Je-li aktivována tato volba, lze zvolit individuálně konečné prvky na konstrukci. V opačném případě lze vybrat pouze celý prvek konstrukce.
Zpřístupnit výběr prvků
Je-li aktivována tato volba, lze volit návrhové prvky místo prvků konstrukce. Návrhové prvky se
skládají ze skupiny linií se stejnými návrhovými parametry a je s nimi nakládáno jako s jednou entitou a to pro ocelové nebo dřevěné konstrukce.
Lze vybírat prvky skryté sítě
Pokud je vypnuto zobrazení sítě tato možnost určuje, zda mohou být vybrány skryté uzly / linie /
plošné prvky. Tento přepínač také kontroluje, zda se tyto uzly a prvky vyskytují v tabulkách nebo
ne.
Zobrazit pomocné popisky (nad kurzorem)
Určuje zobrazení malého popisku nad kurzorem s návodem k dalšímu kroku aktuálního úkolu. Pokud je zaškrtnuta tato možnost, popisky s instrukcemi se zobrazí pouze v dolním stavovém řádku.
Všechny hladiny editovatelné po otevření editoru hladin
Je-li aktivována tato volba, všechny zamknuté vrstvy se odemknou při vstupu do editoru vrstvy pozadí. viz... 2.16.12 Upravit hladiny pozadí. V opačném případě uzamčené vrstvy musí být odemčeny ručně. Viz... 2.12 Nastaveníhladin a 2.17 Rychlé volby
Přizpůsobit model se všemi konstrukčními rastry do pohledu
Je-li aktivována tato volba, model je zvětšen tak, aby se vešly do pohledu, konstrukční rastry jsou
také brány v potaz při určování zoomu.
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Generování sítě

Kontrola sítě

Jedna z následujících metod může být zvolena.
Odstranit a vytvořit síť automaticky
Veškeré úpravy provedené na plošných prvcích odstraní jejich sít. Při spuštění výpočtu bude chybějící síť znovu vytvořena na základě nastavených parametrů sítě plochy.
Zachovat síť editovatelnou
Síť může být upravena ručně.

Metoda dělení obrysu

Jednotná velikost sítě
Sítě budou vytvořeny podle nastavené velikosti konečného prvku bez ohledu na tvaru plochy (nejmenší velikost konečných prvků).
Přizpůsobivá velikost sítě
Bere v úvahu tvar plochy a vytváří lepší síť zvýšením hustoty sítě tam, kde je to nutné.

Výchozí nastavení Při definici parametrů sítě pro plošné prvky poprvé, se objeví tato hodnota pokaždé.
velikost sítě
P5izpůsobit síť Zapnutím / vypnutím této volby se nastaví výchozí stav parametrů dialogu sítě.
nad sloupy Viz... 4.11.1.2 Meshing of domains
Vypnout síť auto- Zaškrtnutím pole Vypnout síť automaticky po dokončení generování sítě se automaticky vypne síť po
maticky po do- dokončení analýzy.
končení generování sítě

Uživatelský manuál
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Lišta nástrojů

Zobrazení panelu
nástrojů

Pozice vyskakovacího okna

Jestliže je vybrána možnost Vodorovné lišty nástrojů roztáhnout, všechny ikony se zobrazí v řadě.
Oddělovač ukazuje různé skupiny funkcí.
Jestliže je vybráno Plovoucí lišty nástrojů budou různé funkční skupiny zastoupeny
jednou ikonou. Klepnutím na šipku vpravo dole se objeví všechny ikony z této skupiny.
Pozice vyskakovacího okna může být zobrazena:
Relativně
Nastaví se horizontální (dx) a vertikální (dy) vzdálenost v pixelech.
Objeví se v poslední pozici
Paleta se objeví ve své poslední pozici.

Zobrazit

Momentový obrazec

Lze nastavit pravidlo pro umístění momentového obrazce.
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Rozklad oblouku

Oblouky jsou zobrazeny jako polygony. Nastavení zobrazení rozlišení lze provést zde. Čím jemnější
rozlišení, tím blíže se polygon přiblíží k oblouku. Tento parametr ovlivňuje pouze vykreslování a
není vztaženo k přesnosti výpočtu.

Přepínače

Zapnout 3D drátový model při kreslení modelů
Zapne 3D drátový model objektů při kreslení (viz... 4.9.3 Přímé kreslení objektů) i když není aktivní okno v rendrovaném režimu.
Zobrazit liniové zatížení na všech přípojných prvcích
Je-li zadáno zatížení na hranu v místě spojení zdi a dvou desek a části jsou zapnuty (viz... 2.16.14
Části) bude zatížení viditelné na základě této volby. Pokud je tato možnost zapnuta zatížení se zobrazí v případě, že aktivní část obsahuje některou z těchto tří prvků.
Pokud je tato možnost vypnuta, zatížení se zobrazí v případě, že aktivní část obsahuje
prvky zatížení, kterým bylo zatížení původně zadáno. Toto je užitečné pro kontrolu lokálního souřadného systému složek zatížení.

Barvy pro plastic- Tato nastavení určuje nastavení barev plastických kloubů. První možností je, aby byly barvy kloubů
ké klouby Dle hodnoty pootočení. Druhou možností je Podle oblasti na křivce vyjadřující závislost momentpootočení - podle umístění bodu vyjadřujícího stav kloubu na křivce závislosti momentu na pootočení. Rozdílné barvy mohou být přiřazeny k pozitivní a negativní straně potočení.
Části

Zapnout logické části při natahování modelu z předchozí verze
Pokud je tato možnost aktivní, otevření modelu vytvořeného pomocí verze, která nepodporuje logické části, se aktivují logické části automaticky.
Zahrnout vnitřní linie ploch do částí do Částí
Pokud je tato možnost aktivní,vnitřní linie ploch budou přítomny v částech, která obsahuje plochu.
Pokud uživatel zapne zobrazení částí a zruší zaškrtnutí všech částí, AxisVM se bude chovat podle
vybraného přepínače.
Výchozí nastavení
skupin zatížení

Uživatelský manuál
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Zde lze nastavit výchozí hodnoty parametrů skupin zatížení.
Je zde také umístěno nastavení pro obálky a kombinace. Obsah zatěžovacích stavů a kombinací (ve
výsledcích a návrhové tabulce) lze ovládat zde. AxisVM umožňuje vytvářet různé sady obálek (viz
Možnosti zobrazení výsledků v 6.1 Statická analýza). Pokud je vybrána první možnost,objeví se v
seznamu pouze vybraná obálka. Pokud je zvolena druhá možnost objeví se pouze uživatelské obálky.
Pokud je zvolena třetí možnost,budou uvedeny všechny standardní a uživatelské obálky.
Popis kombinací může být rozšířen tak, aby ukázal typ kombinace (MSŮ nebo MSP).
Výpočet

Na začátku výpočtu AxisVM rozděluje soustavy rovnic do bloků podle dostupné fyzické a virtuální
paměti. Pak je výpočet více efektivní, ale může značně zpomalit chod jiných aplikací. Nastavit velikost virtuální paměti pro AxisVM výpočet můžete provést zde.
Povoíi přístup do
rozšířené paměti
(AWE)

Je-li nainstalováno více než 4 GB paměti, tato volba umožňuje získat více paměti pro výpočet. Pokud je tato volba vypnuta, znamená to, že stránkování paměti není omezeno.
Viz... 2.1 Hardwarové požadavky

Použití jednoho
vlákna / Použití
více vláken/jader

Použitím více vláken AxisVM spustí výpočet ve více vláknech. Chcete-li využít této možnosti, je doporučeno použít více-jádrové procesory.
Použitím více vláknového výpočtu se urychlí výpočet. Zlepšení závisí na dostupné paměti a velikost
modelu. Lineární výpočet bude 1,5x rychlejší, výpočet vlastních tvarů kmitání bude 4x rychlejší.

Složka pro
dočasné výpočetní
soubory

Můžete zadat umístění dočasných souborů během výpočtu.
Vyberte některou z těchto možností:




Složka se soubory modelů
Lokální systémový dočasný soubor
Uživatelské nastavení

Vytvořit log ovací výpočetní soubor
Pokud je tato možnost zapnuta technické podrobnosti tohoto výpočtu budou zaznamenány a uloženy do textového souboru modelname_msg.txt.
Zvukové hlášky
během výpočtu

Pokud je tato volba zapnuta, systémové zvuky budou přehrány po ukončení analýzy nebo dostanete
chybovou zprávu. Zvuková karta a reproduktory musí být dostupné.
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Dokument

Jazyk výstupu

V závislosti na konfiguraci si lze vybrat z následujících jazyků: čeština, angličtina, němčina, francouzština,italština, španělština, holandština, maďarština, ruština, portugalština, rumunština, srbština.

Rozvržení tabulky

Jestliže je zaškrtnuta volba Povolit vícenásobné sloupce, budou úzké tabulky vytištěny do dokumentu v rozložení sloupců tak, aby zmenšily požadované místo. Minimální počet řádků ve sloupci může
být definován tak, aby se zabránilo přerušení sloupce pro krátké tabulky.

Vyrovnávací paměť tiskárny

Jestliže dokument obsahuje mnoho obrázků modelu, tak celý dokument v paměti může spotřebovat
příliš mnoho systémových zdrojů a to může způsobit problémy s tiskem. V tom případě nastavte vyrovnávací paměť tiskárny na pevný disk.
Tisknout čísla stránek, i když je hlavička stránky vypnutá
Je-li tato volba zapnuta, čísla se objeví na tištěných stránkách, i když jsou vypnuté v záhlaví dialogu tisku.
Přeložit jména položek automaticky, pokud je změněn jazyk výstupu
Je-li tato volba zapnuta názvy generované programem AxisVM z Knihovny kreslení nebo výstupu
budou přeloženy automaticky.

Uživatelský manuál
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Aktualizovat

Vyhledávání ak- AxisVM kontroly pravidelně, pokud je aktualizace k dispozici na webu. Frekvence
tualizací kontroly aktualizace lze nastavit. Jestliže je nastaveno Nikdy proces aktualizace může být spuštěn
kliknutím na tlačítko AxisVM Web Update. Datum posledního hledání je přitom zobrazen. Je-li připojení na internet přes proxy server, proxy nastavení je potřeba nastavit kliknutím
Proxy nastavení.
AxisVM Klepnutím na tlačítko se dostanete do Upaktualizace date AxisVM průvodce, který je vodítkem
pro stahování. Pokud je stahování dokončeno, a volba Aktualizace programu je zaškrtnuta na poslední stránce, program
ukončí a zahájí instalaci nové verze.
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3.3.11 Jazyk
Pokud konfigurace programu obsahuje modul
DM je umožněno uživateli měnit jazyk prostředí (používá se pro dialogy a menu v programu).

3.3.12 Jazyk výstupu
Pokud konfigurace programu obsahuje modul
DM je umožněno uživateli měnit jazyk výstupu
(používá se při zobrazení pro tisk výkresů, tabulek a dokumentů).

3.3.13 Nástrojové lišta ve výchozí pozici
Posunovací lišta ikon se posune zpět na levou stranu. Všechny plovoucí panely nástrojů odpojené a
přetáhnuté na nové místo se zpět objeví na liště ikon.

Uživatelský manuál

3.4

Pohledy

Čelní pohled

[Ctrl]+ [1]

Viz... 2.16.3 Pohledy

Horní pohled

[Ctrl]+ [2]

Viz... 2.16.3 Pohledy

Boční pohled

[Ctrl]+ [3]

Viz... 2.16.3 Pohledy

Perspektiva

[Ctrl]+[4]

Viz... 2.16.3 Pohledy

Perspektiva - nastavení

Viz... 2.16.3 Pohledy
Pracovní roviny

Viz... 2.16.7 Pracovní roviny
Přiblížit

[Ctrl]+ [/], [+]

Viz... 2.16.2 Zoom

Oddálit

[Ctrl]+ [Shift]+[/],[-]

Viz... 2.16.2 Zoom

Zarovnat s oknem

[Ctrl]+ [W]

Viz... 2.16.2 Zoom
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Zobrazení

Viz... 2.16.2 Zoom
Otočit



Viz... 2.16.2 Zoom

Pohled zpět

[Ctrl]+[

Viz... 2.16.2 Zoom

Pohled dopředu

[Ctrl]+]

Viz... 2.16.2 Zoom

Drátěný model

Viz... 2.16.4 Způsob zobrazení

Vyjmuté skryté linie

Viz... 2.16.4 Způsob zobrazení

Rendrovaný

Viz... 2.16.4 Způsob zobrazení

Textura

Viz... 2.16.4 Způsob zobrazení

Rendrovací možnosti...

Viz... 2.16.4 Způsob zobrazení

Drátové průřezy

V rendrovaném režimu budou tenkostěnné profily zobrazeny pouze střednicovými rovinami.

Aktuální
průřezy

V rendrovaném režimu se tenkostěnné průřezy zobrazí jako 3D objekty s jejich skutečným tvarem.

Drátěný model během
posouvání

Pokud je tato volba zapnuta program zobrazí drátový model při otáčení nebo posunu.

Žádné popisy během
posouvání

Pokud je tato volba zapnuta, nezobrazují se popisy při otáčení nebo posunu.

3.5

3.5.1

Okno

Editor vlastností
Editor vlastností poskytuje nejrychlejší způsob, jak změnit vlastnosti vybraných prvků, uzlů nebo
zatížení. Všechny změny jsou provedeny okamžitě. Pokud výběr obsahuje různé prvky, je možné
měnit jejich společné vlastnosti (např. po vybrání příhrad, nosníků a žeber jejich materiály a průřezy
bude možné upravovat).V případě výsledku nebo návrhových tabulek, jsou aktivní hodnoty pouze ke
čtení.
Některé matematické výrazy jsou také akceptovány.
K dispozici jsou následující operátory a funkce:
(, ), SIN, COS, TAN, EXP, LN, LOG10, LOG2, SINH, COSH, TANH, ARCSIN, ARCCOS, ARCTAN,
ARCSINH, ARCCOSH, ARCTANH, INT, ROUND, FRAC, SQR, SQRT, ABS, SGN.

několik rychlých operátorů:
++8
přidá 8 k aktuální hodnotě

Uživatelský manuál
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--8
odečte 8 od aktuální hodnoty
Záporná čísla v rámci operace musí být v závorkách.
V těchto výrazech # náhradní skutečné hodnoty (například # / 3 představuje dělení hodnotou 3). Při
zadávání hodnoty uzlových souřadnic, hodnot zatížení, tlouštěk plošných prvků se můžete odkázat
na globální souřadnice X, Y, Z, nebo x, y, z. I v případě, že se některé typy zatížení odkazují na jiné
složky zatížení také.
Pro uzlové zatížení, nebo bodové zatížení nosníků se hodnoty Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz vztahují k
silovým a momentovým složkám. Liniové zatížení px1, py1, pz1, m1, px2, py2, py2, m2
se odkazuje na složky zatížení. V názvech proměnných se nerozlišují malá a velká písmena.
Příklad 1: Pokud chcete změnit vybraná větrová zatížení s různými x-ovými složkami na složky y,
zadejte "px1" do pole pY1 a "px2" do pole pY2 a pak zadejte nulu do polí pX1 a pX2.
Příklad 2:Zvětšení modelu ve směru X o 200%, vyberte nejprve všechny uzly, Klikněte na první linii
jako první řádek a zadejte X * 2 jako X.
Otazníkové tlačítko zapne / vypne nápovědu.
Vlastnosti jsou zobrazeny v stromové struktuře. Kliknutím na [+]
nebo [-] symbol před název vlastnosti rozbalí nebo sbalí seznam dílčích vlastností.
Pokud se objeví (...) tlačítko, lze vlastnost měnit v novém dialogu.
Pokud se objeví (>>) tlačítko, lze vlastnost vybrat z jiného prvku
kliknutím na tento prvek.
Editor vlastností může být použit k úpravě údajů, ale také umožňuje
vybrat a vyfiltrovat prvky se stejnou vlastností.

Filtr

3.5.2

Výběrem vlastnosti a kliknutím na tlačítko Filtr můžete vybrat všechny prvky, které mají stejné hodnoty některé vlastnosti.
Příklad: Výměna stávajícího průřezu v celém modelu.
Vybráním průřezu žebra můžete vybrat všechny prvky typu žebro s tímto průřezem a pak průřez
změnit.

Informační okna
Umožňuje nastavit zobrazení Stav, Nastavení barev, Souřadnice, Legenda barev, Nastavení perspektivy.
Viz... 2.18 Informační okna

3.5.3

Obrázek pozadí
Podnabídka zpřístupní několik dalších možností. Automaticky přizpůsobený obrázek může být načten do hlavního grafického okna.
Načíst obrázek pozadí… podpoložka nabídky nebo příkazem [Ctrl + B] se otevře prohlížeč souborů,
Znovu načíst obrázky pozadí... zobrazí naposledy použité soubory s obrázky.
V módu více oken může mít každé okno vlastní obrázek na pozadí.
Obrázek v aktivním okně lze zapnout a vypnout klepnutím na tlačítko Zobrazení nebo pomocí[Ctrl+ Alt + B].
Uložit obrázek na pozadí uloží obrázek aktivního okna do souboru. Když se poměr stran obrázku liší
od poměru stran okna,Upravit obrázek umožňuje přetáhnout pozadí na novou pozici. Odstranit obrázek na pozadí odstraní obrázek v aktivním okně.
Obrázky na pozadí jsou uloženy do souboru AXS.
Po načtení obrázku může být model nastaven na odpovídající pohled pomocí přiblížení a oddálení,
otočením nebo nastavením perspektivy.
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3.5.4

Rozdělit vodorovně

Neaktivní grafické
okno

Aktivní grafické
okno

Toto tlačítko rozdělí grafické okno horizontálně na dvě části. Nastavení zobrazení pro každé okno je
možné nastavit nezávisle na sobě. Pro každé okno mohou být vybrány různé zatěžovací stavy a
kombinace.
Můžete maximalizovat, minimalizovat nebo obnovit grafiku okna pomocí tlačítek v pravém horním
rohu okna.

3.5.5

Rozdělit svisle

Uživatelský manuál
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Rozdělí grafická okna vertikálně na dvě části. Nastavení zobrazení pro každé okno je možné nastavit
nezávisle na sobě. Pro každé okno mohou být vybrány různé zatěžovací stavy a kombinace.
Můžete maximalizovat, minimalizovat nebo obnovit grafiku okna pomocí tlačítek v pravém horním
rohu okna. Různé zatěžovací stavy mohou být nastaveny v každém okně zvlášť, ale pouze při zobrazování výsledků.

3.5.6

Zavřít okno
Zavře aktuální grafické okno.

3.5.7

Knihovna kreslení
Knihovna kreslení obsahuje obrázky uložené v programu. Obrázky jsou uloženy jako instrukce, jak
zobrazit pohled na model, nebo jeho části včetně multi-nastavení okna. Obrázky mohou být načteny
a lze obnovit uložené zobrazení a nastavení zobrazení. Včetně kreslení do dokumentu, usnadňuje to
aktualizaci dokumentu, pokud se model změnil a přepočítává se, obrázky budou automaticky aktualizovány, jako jsou tabulky.
Knihovna výkresů může uchovávat výsledky deformací, sil, diagramy napětí na liniových prvcích,
výsledky posudků oceli a návrhů přípojů, výpočtů na protlačení, posudky betonových prvků.
Kliknutím na šipku vedle tlačítka nástrojů lze existující
obrázek vybrat z rozbalovacího seznamu, obnovit pohled a
nastavení okna.
Po kliknutí na tlačítko Výkres/Knihovna nástrojové tlačítko v dialogu se objeví.
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Tento dialog slouží pro načtení uložených obrázků.
Vymaže výkres z Knihovny kreslení
Načte vybraný obrázek do aktivního okna.
(k dispoziciv režimu více oken)
Načte vybraný obrázek do okna.
Zobrazí se diagram dialogu.
Toto tlačítko je aktivní, pokud je vybrán výsledek na nosníku nebo návrhový diagram
(viz 6.1.7 Truss/beam internal forces, nebo 6.6.1 Posudek ocelových prvků podle Eurokódu 3). Zobrazí se příslušné dialogové okno umožňující uživateli provést změny. Po
zavření může být obrázek aktualizován nebo změněn diagram a může být uložen jako
nová položka knihovny.
Zobrazení grafických symbolů může být upraveno v položkách knihovny. Vyberte jednu
nebo více položek a Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů. Zobrazí se možnosti zobrazení symbolů ve vybraných výkresech a mohou být změněny. Smíšený stav je reprezentován zaškrtnutím šedě.
Exportuje obrázek jako 3D PDF
Viz... 3.5.7.1 Exportovat kreslení jako 3D PDF
Obnovit složky výsledků
Pokud je tato volba zaškrtnuta načte výkres se načte se zobrazenými výsledky a nastaví příslušnou
kartu z menu (Výsledky, Kmitání, apod.).
Pokud je tato volba zaškrtnuta načítání výkres neobnoví výsledky.
Zarovnávat automaticky s oknem
Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete, aby se vykreslení přizpůsobilo změnám v modelu (výkres se
zvětší tak, aby ukázat všechny viditelné části).
OK
Zrušit

3.5.7.1

Uloží změny a načte vybraný výkres.
Neuloží změny.

Exportovat kreslení jako 3D PDF
Položky z Knihovny kreslení lze exportovat jako vícestránkový 3D PDF soubor. Chcete-li zobrazit
interaktivní 3D obraz používající aplikaci Adobe Acrobat Reader (8.1 verze nebo novější).
Vybrané položky ze stromu na levé straně mohou být přesunuty do seznamu v PDF kliknutím na
šipku vpravo. Šipka vlevo odstraní vybrané položky ze seznamu PDF. Každá položka knihovny bude
vykreslena na samostatné stránce v PDF v pořadí jako v seznamu PDF. Pořadí položek v seznamu
PDF lze upravit pomocí šipky nahoru a dolů. Mohou být exportovány 2D a 3D pohledy. 2D obrázky
se objeví jako běžné obrázky, 3D zobrazení lze otáčet, zvětšovat a zmenšovat pomocí programu
Acrobat Reader.

Možnosti textu Lze nastavit velikost a styl textu.
Možnosti stránkování

Lze nastavit velikost a orientace PDF.

Možnosti 3D ex- Někdy vykreslení všech hran může být trochu rozmazané. Proto export hran může být nastaven na
portu zapnuto / vypnuto.
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Uložit do Knihovny kreslení
Kliknutím na toto tlačítko můžete uložit
jeden nebo více obrázků do Knihovny
kreslení.
Pokud aktuální výřez již existuje, objeví
se varování, že obrázek je nalezen
v knihovně kreslení.
Výřez může být přepsán, nebo přejmenován. Tlačítko Více kreslení otevře další možnosti. Mohou být vybrány zatěžovací stavy, kombinace (složky výsledků,
pokud jsou zobrazeny výsledky).
AxisVM vytvoří všechny kombinace (tj.
všechny vybrané složky výsledků ve
všech vybraných zatěžovacích stavech) a
ukládá je do knihovny s aktuálním zobrazením a nastavení pro zobrazení.

Kliknutím na tlačítko Knihovna kreslení se zobrazí okno Knihovny kreslení.

3.6

Nápověda

Umožňuje používat on-line nápovědu AxisVM. Stiskněte [F1] chcete-li použít kontextovou nápověda, informace o operacích týkajících se tohoto dialogového okna.
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3.6.1

Obsah
[F1]

3.6.2

Otevře tabulku obsahu Nápovědy a umožní přístup k tématům co vás zajímají.

AxisVM domovská stránka
AxisVM stránka.

3.6.3

AxisVM aktualizace
Spustí AxisVM průvodce aktualizací přes web. Viz... 3.3.10 Preference

3.6.4

O aplikaci
Zobrazí více informací o
AxisVM programu. Můžete si
zjistit verzi a číslo verze, konfiguraci, sériové číslo a časový limit své AxisVM verze.
Dostupné moduly jsou černě, jiné
jsou šedé.

3.6.5

Informace o verzi
Nejnovější informace o verzi a historie oprav a nový vývoj.

3.7

3.7.1

Hlavní lišta nástrojů

Nový
Viz... 3.1.1 Nový

3.7.2

Otevřít
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Viz... 3.1.2 Otevřít
[Ctrl]+[O]

3.7.3

Uložit
Viz... 3.1.3 Uložit

[Ctrl]+[S]

3.7.4

Tisk
Viz... 3.1.10 Tisk

[Ctrl]+[P]

3.7.5

Export aktuálního pohledu jako 3D PDF

Zaškrtnutím možnosti Uchovat U3D soubor zprostředkovací soubor může být uchován pro pozdější
použití. Pomocí tlačítka Exportovat hrany můžete do 3D PDF souboru exportovat hrany.
Viz... 3.5.7.1 Exportovat kreslení jako 3D PDF

3.7.6

Zpět
Viz... 3.2.1 Zpět
[Ctrl]+[Z]

3.7.7

Dopředu
Viz... 3.2.2 Dopředu

[Shift]+[Ctrl]+[Z]

3.7.8

Nastavení hladin
Viz... 3.3.3 Nastavení hladin

[F11]

3.7.9

Podlaží
Viz... 3.3.4 Podlaží

[F7]

3.7.10 Prohlížeč tabulek
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Viz... 2.9 Prohlížeč tabulek
[F12]

3.7.11 Dokument
Viz... 2.10 Tvorba Dokumentu
[F10]

3.7.12 Knihovna kreslení
Více viz... 3.5.7 Knihovna kreslení

3.7.13 Uložit do kreslení
Více viz... 3.5.8 Uložit do Knihovny kreslení
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Preprocesor
Pomocí preprocesoru lze zadat a upravit geometrii modelu pomocí grafického zadání. Pokročilé vizuální modelovací možnosti dovolují rychlé a spolehlivé vytvoření a analýzu konstrukce. Tato kapitola uvádí souhrn jednotlivých příkazů pro modelování (generování geometrie, generování prvků/sítě, a definici zatěžovacích stavů/kombinací).

4.1

Geometrie
Příkazy pro zadání geometrie dovolují vytvořit geometrii modelu ve 3D prostředí interaktivně a graficky. Geometrie je definována uzly (body), liniemi sítě (linie) mezi uzly, a plochami (trojúhelníkovými nebo čtyřúhelníkovými) vytvořenými ze 3 nebo 4 linií. Na základě této geometrie lze definovat
konečné prvky.
V případě plošných prvků (desky, membrány nebo skořepiny) se síť skládá ze čtyřstěnnových prvků,
které reprezentují střednicovou rovinu prvků.
Automatická síť na plochy

Automatická síť na čtvercové a trojúhelníkové makro

V případě rámových konstrukcí (nosníků a příhrad) je síť tvořena osami prvků.
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4.2

Úprava geometrie
Jméno modelu a cesta k souboru

Horní lišta menu

Stavové okno
Nástroje perspektivy

Vyskak. ikony

Vysunovací lišta menu

Legenda barev

Editor
Vlastností
Grafické
okno

Paleta příkazů
Kontextová lišta s
npovědou

Okno
souřadnic
Urychlovací tl.

Po spuštění programu AxisVM je grafické prostředí připraveno pro geometrické úpravy. V případě
zadání nového modelu lze nastavit Pohled X-Y, X-Z jako výchozí pohled. V případě existujícího
modelu bude použit poslední nastavený pohled.
Pomocí ikon ve vodorovné liště nad grafickým oknem lze vytvořit geometrické sítě konečných prvků popisující geometrii vašeho modelu. Viz... 4.8 Lišta geometrie
Pomocí ikon ve svislé liště vlevo od grafického okna lze měnit zobrazení modelu, a dále nastavit
pracovní prostředí pro další úpravy modelu. Viz... 2.16 Lišta ikon

4.2.1

Režim více oken
Pro složitější modely je užitečné zobrazovat různé pohledy na model ve stejný okamžik. Grafické
okno lze rozdělit vodorovně nebo svisle. Každé nově vytvořené okno má své vlastní nastavení a dovoluje nezávisle zobrazovat pohledy modelu. Tato vlastnost je užitečná při interpretaci výsledků.
Rozdělit okna můžete pomocí příkazů v menu Okna

Rozdělit vodorovně

Rozdělí aktivní grafické okno horizontálně na dvě stejné části. Horní okno se stane aktivní okno.
Viz... 3.5.4 Rozdělit vodorovně

Rozdělitsvisle

Rozdělí aktivní grafické okno svisle na dvě stejné části. Levé okno se stane aktivní okno.
Viz... 3.5.5 Rozdělit svisle

Zavřít okno

Zavře aktivní okno, pokud existuje více než jedno použitých grafických oken.
Nové výchozí okno bude to, v němž jste naposled pracovali.
Můžete změnit pohled během jakékoliv editačního příkazu.

 V perspektivním pohledu nelze použít některé editační příkazy nebo je jejich použití omezeno.
4.3

Souřadné systémy
AxisVM používá různé souřadnicové systémy k popisu modelu. Globální souřadnicový systém se
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používá k popisu geometrie modelu. Lokální souřadnicové systémy jsou používány především v definici prvku. Lokální systémy jsou obvykle definovány geometrií prvku
a další referencí. AxisVM označuje osy globálního systému velkými písmeny a místní osy s malými písmeny.
Geometrii lze vytvořit pomocí pravoúhlých, cylindrickými nebo sférickými souřadnicovými systémy.
Viz... 4.3.2 Polární souřadnice

4.3.1

Kartézský souřadný systém

Základní souřadný
systém

AxisVM používá Kartézské souřadnice pro geometrii.
Kladné směry jednotlivých souřadných os a kladný
směr rotace kolem těchto os se řídí pravidlem pravé
ruky, jak je znázorněno na obrázku.

Globální a relativní

Při založení nového projektu odpovídá počáteční pohled tomu, co se nastavilo v dialogu Nový model. Počátek souřadného systému je znázorněn modrým X obvykle v dolním levém rohu grafického
okna.
Globální (X, Y, Z) nebo relativní (dX, dY, dZ) souřadnice slouží k definici bodů (uzlů) v modelu.
Počátek relativního souřadného systému může být posunut kamkoliv (pomocí
[Alt]+[Shift]nebo[Insert]), kdykoliv během modelování.
Dialog se souřadnicemi zobrazuje buď globální, nebo relativní souřadnice podle aktuálního nastavení. Pokud je vybrán režim „relativní souřadnice“ tak se označení jednotlivých souřadných os
změní na dX, dY, dZ.
S pomocí dialogu se souřadnicemi a podle posunutí relativního počátku můžete měřit vzdálenosti,
rozměry a úhly ve Vašem modelu. Uzlová posunutí a vlastní tvary se odkazují na globální souřadný
systém.
Uzlová posunutí a vlastní tvary se vztahují na pevný globální systém.

 V pohledech X-Y a Y-Z je třetí osa (normální na zobrazení v rovině) orientována směrem k Vám.

V důsledku toho, je-li kopie vytvořena pomocí posunu s pozitivním přírůstkem o příslušnou třetí
osu, kopie budou umístěny v přední části (směrem k Vám). Naopak to je s třetí osou v případě
zobrazení X-Z, kdy je orientována v opačném směru.
Viz... 4.9.19 Reference

4.3.2

Polární souřadnice
K doplnění kartézských souřadnic je možné použít buď cylindrický nebo sférický souřadný systém.
Jeden z polárních souřadných systémů může být vybrán pomocí odpovídajícího radio tlačítka v Nastavení / Možnosti / Úpravy / Polární souřadnice
V okně Souřadnicový systém jsou zobrazeny 3 proměnné v závislosti na výběru:
Cylindrický
h: hodnota měřená z bodu v rovině nastaveného pohledu do bodu na hlavní ose válcové plochy
(který je kolmý k rovině nastaveného pohledu) orientovaná směru ven od obrazovky.
r: poloměr je vzdálenost v rovině vybraného pohledu od průmětu bodu k hlavní ose
a: úhel mezi linií, která propojuje bod s počátkem a vodorovnou osou
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Sférický
r: poloměr je vzdálenost od bodu ke středu (počátku) kulové plochy
a: úhel mezi linií, která propojuje bod s počátkem a vodorovnou osou
b: úhel mezi linií, která propojuje bod s počátkem a vybranou rovinou pohledu, která je kladná
pokud je bod před rovinou pohledu (mezi uživatelskou a vybranou rovinou zobrazení.

Cylindrický souřadný systém

4.4

Sférický souřadný systém

Okno souřadnic

Zobrazuje aktuální absolutní a relativní hodnoty pozice kurzoru v souřadném systému (Kartézský a
cylindrický nebo sférický).
Lze přepínat mezi absolutním a relativním souřadným systémem kliknutím na písmena „d“
v dialogu. Po dalším kliknutí se nastaví zpět absolutní souřadnice.
Kladné úhly, :

 Přepínač relativních souřadnice (delta) lze používat současně s nastaveními pro pohyby kurzoru.
Viz... 4.7.4 Nastavení pro pohyby kurzoru


4.5

V editačních oknech lze použít logické operace jako je sčítání, násobení nebo výrazy funkcí (např.:
12.927+23.439, cos(45), sin(60))

Rastr
Viz... 2.16.18.1 Rastr a kurzor

4.6

Krok kurzoru
Viz... 2.16.18.1 Rastr a kurzor

4.7

Nástroje pro editaci
Nástroje pro editaci jsou určeny pro editaci geometrie. Viz... 2.16.18.2 Úpravy
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Nastavení kurzoru
Nastavení má vliv na velikost oblasti vlivu, kterou kurzor ovlivňuje (v pixelech).
Když umístíte kurzor v grafickém okně, tak program hledá entity modelu, které jsou nejblíže středu
kurzoru ze všech entit umístěných nebo dotýkajících se oblasti vlivu kurzoru. Velikost oblasti vlivu
kurzoru lze nastavit Nastavení/Možnosti/ Úpravy / Identifikace kurzoru.
Aktuální tvar kurzoru ukazuje, jaký typ entity byl identifikován. Podle typu entity má kurzor tyto
tvary:
Uzel
Uzel ve středu
Podpora
Liniový kloub
Volné zatížení
Vrchol polygonu zatížení
Střed kružnice
Kružnice
Tečna
Bézierova křivka
Reference
Line
Plocha
Plocha
Textové okno, popis
Tuhé rameno
Plocha vyztužení
Hrana, roh zákl. patky
Hrana, roh zákl. pasu
Vodící linie
Linie rastru
Průsečík
Kolmice (normála)
Kóta
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V případě funkce „Převzít z...“
Pokud se ve stejném místě nachází více entit, program identifikuje první entitu podle pořadí, jako je
uvedeno v seznamu výše. Pokud se ve stejném místě nachází entity stejného typu, bude u kurzoru
zobrazen dvojitý symbol.

 Použijte Okno souřadnic pro zjištěn, který z prvků byl aktuálně vybrán.
Detekce na pozadí

4.7.2

Kurzor lze nastavit pro detekování linií pocházejících z architektonických hladin.

Numerické zadávání souřadnic
Během editace modelu, můžou být souřadnice kurzoru zadány přímo numericky do dialogu Okno
souřadnic. Existují 2 způsoby jak zadat numerické hodnoty:
1.stiskem odpovídající klávesy (X, Y, Z, …) na klávesnici
2.kliknutím levým tlačítkem myši  na požadovanou hodnotu souřadnice a zapsáním hodnoty do
pole v okně Souřadnice.
Pokud je relativní režim povolen (písmeno d je stlačeno), souřadnice, které zadáte, budou definovat
bod z relativního počátku.
Jsou-li zadány protichůdné hodnoty (v případě omezení), poslední zadaná hodnota bude aktualizovat
ostatní.

4.7.3



V editačních oknech lze použít logické operace jako je sčítání, násobení nebo výrazy funkcí (např.:
12.927+23.439, cos(45), sin(60))



Relativní počátek může být posunut kdykoli, kamkoli. Proto, při kreslení čáry můžete zadat relativní
souřadnice koncového bodu z různého počátku.
Chcete-li nakreslit čáru s danou délkou a směrovat pohyb vzhledem k relativnímu počátku výchozího bodu (použitím[Alt]+[Shift] nebo [Insert]), zadejte úhel v d a[°] a zadejte délku v d r[m] potom
zmáčkněte Enter.

Měření vzdálenosti
Vzdálenost mezi dvěma body, nebo délka čáry lze měřit posunutím relativního počátku na první bod
a po té umístěním kurzoru nad druhý bod. V tomto případě hodnota dL v Okně souřadnic je vzdálenost mezi body.
Kurzor lze posunout do relativní pozice referenčním bodem posunutím relativního počátku na referenční bod, zadáním úhlu da a v vzdáleností v dr do vstupního pole.

4.7.4

Nastavení pro pohyby kurzoru
Omezení pohybu kurzoru lze upravit v dialogu Nastavení / Možnosti / Úpravy. Omezené pohyby kurzoru podle následujících
hodnot:



Držením klávesy [Shift]se kurzor pohybuje po čáře, která spojuje současnou pozici s výchozí pozicí a
má n*úhel, kde hodnota n závisí na současné pozici kurzoru.

Uživatelsky

Držením klávesy [Shift]se kurzor pohybuje po čáře, která spojuje současnou pozici s výchozí pozicí a
má úhel  nebo +n*90, kde hodnota n závisí na současné pozici kurzoru.
 a se nastavuje v Nastavení / Možnosti / Úpravy / Úhel omezení.
Význam počátku závisí na d přepínači v okně souřadnic. Vypnutím obou počátků získáme globální
počátek. Vypnutím jednoho d přepínače počátku získáme lokální počátek.



V Perspektivním pohledu nelze použít omezení a Uživatelsky
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Pokud je kurzor na linii, držením klávesy [Shift]se
omezí pohyb kurzoru po linii a možném prodloužení.
Pokud kurzor identifikuje bod, držením klávesy
[Shift] se kurzor bude pohybovat podél linie definované bodem a relativním počátkem.

Pokud kurzor identifikuje plochu, nebo plošný prvek stiskněte [Shift],to umožní pohyb kurzoru
v rovině prvku.

Průsečík

Kolmý
Mezilehlý bod

Nástroje geometrie

Ikony Nástroje Geometrie umožňují uzamknout směr kreslení linie.
Viz... 2.16.10 Geometrické nástroje

4.7.5

Zmrazení souřadnic
Hodnoty souřadnic můžete zmrazit, pro lepším polohování.
Zmrazená souřadnice bude konstantní. Zmražení lze dosáhnout pomocí [Alt] + [X],[Y],[Z],[L],[R],[A],[B], [H].
Černý obdélník okolo hodnoty souřadnice ukazuje, ze je zmrazená. Chcete-li zrušit zmrazení souřadnice, stiskněte stejně tlačítko kombinace, která byla použita pro zmrazení, nebo stiskněte [Alt]+
[Space].
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Zmrazená souřadnice X

4.7.6

Zmrazený úhel

Zmrazený poloměr

Automatický průsečík
V průsečíku čar se generuje uzel a linie se budou půlit. Pokud povrch protínají čáry, budou se dělit a
výsledné prvky budou ze stejného materiálu a průřezových vlastností jako původní. Nastavení průniku čáry je možné v Nastavení / Možnosti / Úpravy / Automaticky / Protnout. Viz... 2.16.18.2 Úpravy
Pokud je zapnuté automatické půlení, budou se povrchy rozdělovat do menších v případě potřeby.
Plocha konečných prvků je také rozdělena a nové prvky zdědí vlastnosti a zatížení původních prvků.

4.8

Lišta geometrie

Tyto tlačítka vytváří novou geometrii, nebo mění existující.


4.8.1

Pokud pracujete po částech a je aktivní Nastavení / Možnosti / Úpravy / Automaticky / Kontrolačásti, všechny nově vzniklé geometrické prvky budou přidány do aktivní části.
Geometrické entity lze také vybrat před aplikováním příkazů pro geometrii konstrukce.

Uzel
Umožňuje umístit nové uzly, nebo upravit existující.
Pro umístění uzlu:
1. Přesuňte grafický kurzor na požadované místo a stisknutím tlačítka [mezerník] nebo levýmtlačítkemmyši (v perspektivním pohledu můžete umístit uzly jen na určitá místa)
2. Zadejte číselně souřadnice uzlu v koordinačním okně, a poté stiskněte [mezerník] nebo [Enter](funguje ve všech pohledech)



4.8.2

Můžete umístit uzel na linii nebo plochu. Pokud je povoleno v Nastavení / Možnosti / Úpravy/ Automaticky / Protnout, bude linie nebo plocha rozdělena novým uzlem, v opačném případě zůstává nezávislá na linii.
Pokud budou uzly umístěny blíže k sobě, než je stanovená tolerance v Nastavení / Možnosti /
Úpravy / Tolerance, uzly se sloučí.
Pokud pracujete po částech zapnutím v Nastavení / Možnosti / Úpravy / Kontrola části budou
všechny vytvořené geometrické entity automaticky přidány do aktivní části.

Linie
Slouží k vytvoření linie, nebo jednoduchých tvarů. Typ linie lze vybrat kliknutím na šipku v pravém
dolním rohu a poté kliknutím na požadovanou liniovou ikonu.
Ikona Linie nabízí následující možnosti ke kreslení jednoduchých
tvarů:

Uživatelský manuál
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Linie Vytváří rovnou linii definováním jejich koncových bodů (uzlů). Musíte graficky nebo numericky
(pomocí Okna souřadnic) určit koncové body (uzly). Příkaz umožňuje vytvořit jednu nebo více nezávislých čar. Zrušit proces lze stisknutím tlačítka [Esc], nebo pravým tlačítkem myši.
V perspektivním pohledu jsou čáry v pohledu Z=0 ve výchozím nastavení. Při kreslení linie
v perspektivě a v jiných pohledech použijte pracovní plochy.
Viz... 2.16.7 Pracovní roviny
Lomená čára

Vytváří řadu spojených přímek (křivek). Je třeba zadat vrcholy.
Ukončení kreslení aktuální křivky stisknutím:
1.
2.
3.
4.

Obdélník

[Esc] tlačítka
[Esc] tlačítka po druhé ukončí režim kreslení

 pravé tlačítko& Rychlé Menu/Zrušit
 levé tlačítko ukazující na poslední bod (uzel) aktuální křivky.

Vytvoří obdélník (jeho vrcholové body (uzly) a okraj čáry. Je třeba zadat dva protilehlé vrcholové
body.

Poté, co jste zadali první vrchol, můžete příkaz zrušit stisknutím klávesy [Esc]. Tento příkaz není
k dispozici v perspektivním pohledu.
Kosodélník Vytvoří zkosený obdélník (jeho vrcholové body (uzly) a okraj čáry). Je třeba zadat jednu z jeho stran
(její koncové body) a pak další stranu.

Poté, co jste zadali první vrchol, můžete příkaz zrušit stisknutím klávesy [Esc]. V perspektivním pohledu můžete kreslit zkosené obdélníky jen pomocí existujících bodů.
Vložit polygon
středem a 2 body

Vložit polygon
3 body

4.8.3

Počet stran musí být definován v dialogu. Polygon musí být definován zadáním středu a 2 body polygonu.

Počet stran musí být definován v dialogu. Polygon musí být definován zadáním 3 bodů.

Oblouk
Kreslí oblouk nebo kružnici. Oblouky a kružnice se zobrazí jako polygony v závislosti na nastavení
Rozkladu oblouku v Nastavení / Preference / Zobrazit. Klávesa [Esc] zruší příkaz.
Definuje kružnici pomocí poloměru a počátečního a koncového bodu.
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Druhý bod

Třetí bod

oblouk

První bod
(střed)

Definuje kružnici pomocí 3 bodů. Příkaz lze použít také v perspektivě.
Druhý bod
Třetí bod
oblouk

První bod

4.8.4

Koncový
bod

Vodorovné dělení
Tato funkce vytváří horizontální dělicí čáru procházející skrz pozici kurzoru. Tato čára je v rovině
rovnoběžné s X-Y, X-Z nebo Y-Z rovinou v závislostí na aktuálním pohledu (nebo souběžně s pracovní plochou pokud je používána). Vytvoří nové uzly v průsečících čar. Pokud konečné elementy
protínají nové elementy, zdědí vlastnosti a zatížení původních prvků.

4.8.5

Svislé dělení
Tato funkce vytváří vertikální dělicí čáru procházející skrz pozici kurzoru. Tato čára je v rovině rovnoběžné s X-Y, X-Z nebo Y-Z rovinou v závislostí na aktuálním pohledu (nebo souběžně s pracovní
plochou pokud je používána). Vytvoří nové uzly v průsečících čar. Pokud konečné elementy protínají nové elementy, zdědí vlastnosti a zatížení původních prvků.

4.8.6

Čtyřúhelníková / trojúhelníková síť
Vytváří sít z čtyřúhelníku/trojúhelníků přes na čtyřúhelníky nebo trojúhelníky. Pomocí tohoto příka-
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zu k vytvoření makro sítě před použitím příkazu generování konečných prvků sítě. Je-li síť dostatečně jemná, může být použita přímo jako síť konečných prvků.
Čtyřúhelník do
čtyřúhelníků

Generuje nm sítě mezi vrcholy 3D čtyřúhelníku (ne nutně plochu, nebo postranní čáry). Je třeba postupně graficky vybrat rohy
(4 body) a zadat počet segmentů ( N 1  1 ) mezi rohy 1 a 2, a poté počet segmentů ( N 2  1 ) mezi rohy 2 a 3.



Čtyřúhelník do
trojúhelníků



Čtyřúhelník a síť jsou zobrazeny plnou šedou čarou.
Pokud síť vede ke zkreslenému čtyřúhelníkovém rozdělení (mají úhel menší než 30° nebo větší než
150°), zobrazí se čtyřúhelníky pomocí šedé přerušované čáry.
Pokud čtyřúhelníkový tvar není povolen (např. konkávní), čtyřúhelníky se zobrazí červenou přerušovanou čarou.

Tento příkaz je podobný s příkazem čtyřúhelník do čtyřúhelníků,
ale každý vytvořený čtyřúhelník je rozdělen do dvou trojúhelníku, pomocí jeho kratší úhlopříčky.
Čtyřúhelník a síť jsou zobrazeny plnou šedou čarou.
Pokud síť vede ke zkreslenému trojúhelníkovému rozdělení (mají
úhel menší než 15° nebo větší než 165°), zobrazí se čtyřúhelníky
pomocí šedé přerušované čáry.
Pokud je zadán čtyřúhelníkový tvar, který není povolen (např. konkávní), čtyřúhelník se zobrazí s
červenými tečkovanými čarami.

Trojúhelník do
čtyřúhelníků



Vytváří síť mezi vrcholy trojúhelníku (ne nezbytně s postranními
čarami). Síť bude také obsahovat trojúhelníky po stranách, která
odpovídá první dvěma zadaným vrcholům.
Je třeba vybrat graficky postupně vrcholy (tři body) a zadat počet
segmentů N mezi vrcholy.

Trojúhelník a síť jsou zobrazeny plnou šedou čarou.
Pokud síť vede ke zkreslenému čtyřúhelníkovému rozdělení (mají úhel menší než 15° nebo větší než
165°), zobrazí se trojúhelníky pomocí šedé přerušované čáry.
Pokud čtyřúhelníkový tvar není povolen (např. tři kolineární vrcholy), trojúhelníky se zobrazí červenou přerušovanou čarou.
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Trojúhelník do
trojúhelníků



4.8.7

Tento příkaz je podobný s příkazem trojúhelník do čtyřúhelníků,
ale každý vytvořený čtyřúhelník je rozdělen do dvou trojúhelníku
pomocí úhlopříčky, které jsou rovnoběžné k první zadané straně.

To stejné jako pro trojúhelník do čtyřúhelníků.

Rozdělit linie
Umožňuje vytvořit nový bod (uzel) na vybrané linii.
K dispozici jsou následující možnosti vstupu:
Poměrem: Umožňuje rozdělení vybrané linie do dvou částí. Je
třeba zadat parametr a umístění vloženého uzlu vzhledem
k prvnímu uzlu (i). Parametr a musí být mezi 0 a 1. a=0.5 zajistí
rozdělení vybraných čar na dvě stejné části.
Délkou: Umožňuje rozdělení vybrané linie do dvou částí. Je třeba zadat délku (d) části odpovídající prvnímu uzlu (i konečný).
Parametr d musí být mezi 0 a celkovou délkou.

Na N částí: Umožňuje rozdělení vybrané linie do několika stejné dlouhých částí. Je třeba zadat počet
částí (N).
Rovnoměrně po délce: Umožňuje rozdělení vybrané linie do několika stejné dlouhých částí. Je třeba
zadat délku segmentu (d).

před rozdělením

po rozdělení

Jsou-li konečné prvky rozděleny na nové elementy, zdědí vlastnosti a zatížení původních prvků.


4.8.8

Chcete-li rozdělit čáru na okraji povrchu, plošné prvky budou smazány.

Průšečík
Rozděluje vybrané linie vytvořením uzlů (bodů) v jejich průsečících.
Pokud jsou konečné prvky zařazeny jako linie, konečné prvky jsou také rozděleny a zdědí jejich
vlastnosti a zatížení původních prvků.


Pokud není při vytváření geometrických entit povoleno v Nastavení/ Možnosti/ Úpravy/ Automaticky / Protnout, použitím tohoto příkazu můžete protnout vybrané čáry. Prvky pro protnutí lze vybrat
předem.
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Odstranit uzel
Odstraní vybrané uzly v průsečíku linií. To usnadňuje vytvoření křížení příhrad, ale ne jejich protnutí, nebo odstranění nepotřebných dělících uzlů podél linie.


Protnutí uzlů může být odstraněno pouze v případě, že počet spojovaných čar je sudý a čáry mohou být spojeny.

4.8.10 Kolmice příčně
Vytváří spojení mezi dvěma mimoběžnými liniemi prostřednictvím jejich příčné kolmice (nejkratší
vzdálenost mezi mimoběžkami).

4.8.11 Protnout model rovinou
Po definování protínajících se rovin, linií a uzlů přidaných k modelu. Rozděleny budou plochy, nosníky a žebra.

4.8.12 Protnout model rovinou a smazat poloprostor
Tato operace je podobná s Protnout model s rovinou, ale po zadání roviny může být poloprostor vybrán. Prvky v poloprostoru budou smazány.

4.8.13 Průsečnice ploch
Vytvoří průsečík linií ploch a liniových prvků.
Po kliknutí na tlačítko vybere plochy
k vytvoření jejich průsečíku, nebo vybere plochu a linii k vytvoření průsečíku.

4.8.14 Kontrola geometrie
Tato funkce vybírá (jen pokud je zaškrtnuto Pouze vybrat uzly) nebo eliminuje uzly a čáry s danou tolerancí,
které jsou navíc, opravuje obrys plochy, přesunuje obrys
segmentu do stejné roviny a nastavuje poloměru oblouků, pokud není stejný v počátečním a koncovém bodu.
Lze určit maximální toleranci (vzdálenost) pro sloučení
bodů. Výchozí hodnota je L=0.001 [m].
Body, které jsou blíž k sobě než tato vzdálenost jsou považovány za shodné.

Je-li je zaškrtnuto Pouze vybrat uzly, uzly bližší než je hodnota Tolerance budou vybrány, ale model
zůstane nezměněn. Pokud tento příkaz není zaškrtnut, uzly bližší, než je hodnota Tolerance budou
smazány a bude vytvořen nový uzel se zprůměrovanými souřadnicemi. Linie, které jsou spojeny uzly, budou nahrazeny jednou čarou k novému uzlu. Tento příkaz nás informuje o počtu sloučených
uzlů/linií. Je-li je zaškrtnuto Zobrazit smazané uzly, před vymazáním se zobrazí seznam smazaných
uzlů. Je-li zaškrtnuto Vybrat nepřipojené uzly a čáry, zobrazí se upozornění, pokud nejsou nezávislé
linie nebo uzly spojeny se zbytkem konstrukce.
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Vybrat nepřipojené uzly a čáry:
Pokud je tato položka zaškrtnutá, AvisVM pošle upozornění, pokud se nepřipojené (nezávislé) části
vyskytují.


Následující příkaz není identifikován pomocí kontroly příkazu.
Abyste nemuseli skrývat čáry, zkontrolujte Nastavení / Možnosti /
Úpravy / Automaticky / Protnout nebo klikněte na Průsečík na Listě
geometrie.

4.8.15 Konečný prvek
V případě, kdy chcete modelovat povrchy (desky, membrány, skořepiny) musíte vytvořit síť, která se
skládá z trojúhelníku a konvexních čtyřúhelníkových ploch. Sítě pak lze zjemnit. Příkaz vyhledá
všechny trojúhelníky a čtyřúhelníky ve vybrané síti. Je třeba vybrat všechny okraje povrchů pro použití příkazu. Počet zjištěných ploch se zobrazí v informačním dialogu. Vykazované povrchy jsou geometrickými povrchy, nejsou to plošné prvky. Můžete z nich vytvořit plošné prvky pomocí přiřazení
materiálu a vlastností průřezu.



Čtyřúhelníky musí být ploché. AxisVM bere v úvahu pouze ty povrchy, které mají rovinu měření
menší, než tolerance uvedená v Nastavení / Možnosti / Úpravy / Tolerance pro úpravy geometrie.

4.8.16 Modifikace, změna



Umožňuje upravit existující geometrické entity.
Chcete-li upravit uzly a čáry:
1. Umístěte kurzor na uzel/čáru/střed povrchu.
2. Držte levé tlačítko myši stisknuté, táhněte uzel/čáru/povrch.
3. Protáhněte uzel/čáru/povrch do nové pozice, nebo zadejte jeho nové souřadnice v Okně souřadnic a poté stiskněte Enter nebo levé tlačítko myši.
Pokud jsou vybrány násobné uzly, bude změněna pozice všech uzlů a linií.
Rychlá úprava: Kliknutím na uzel se dostanete do Prohlížeče tabulek a můžete zadat hodnoty nových souřadnic. Pokud jsou vybrány násobné uzly a kliknete na jeden z nich, všechny vybrané uzly
budou uvedeny v tabulce.
Posunutí vybraných uzlů do stejné roviny: Pokud je rovina globální můžete posunout vybrané uzly do této roviny.
1. Klikněte na některý z vybraných uzlů
2. Vyberte celý sloupec příslušné souřadnice.
3. Použijte Upravit / Nastavit společnou hodnotu k nastavení společných hodnot souřadnic.

Použití nástrojové V závislosti na typu táhnutého prvku se objeví na obrazovce rozdílné ikony v nástrojové liště. Jejich
lišty poloha je možná nastavit v Nastavení /Preference / Lišta nástrojů. Viz... 3.3.10 Preference
Zadávání souřadnic: kliknutím na uzel se objeví tabulka uzlů, kde můžete měnit souřadnice. Po
vybrání jednoho nebo více uzlů mohou být jejích souřadnice upraveny také v editoru vlastností.

Uživatelský manuál
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Příklady vyrovnání uzlů do roviny, pokud je rovnoběžná s jednou z rovin globálního souřadného
systému.
1. Vyberte uzly k vyrovnání.
2. Zadejte požadovanou hodnotu souřadnice v editoru vlastností.
Tažení uzlu
V následujícím režimu tažení lze volit:
1. Posun uzlu.
2. Rozpojí linie pomoci tažení uzlu.
3. Spojení linie taženého uzlu.
4. Tažení uzlu po oblouku.
5. Odpojíuzel.
6. Udrží centrální úhel spojovacího oblouku konstantní.
7. Nový oblouk je definován přetažením uzel, do počátečního a středového bodu původního
oblouku.
8. Povoleno pouze v režimu odpojení. Objeví se seznam vlastností, které mohou být zkopírovány.

Tažení linie
V následujícím režimu tažení lze volit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Posune linie.
Rozpojí linii v místě uzlu.
Převede linii na oblouk.
Odpojí linie.
Protáhne/Zmenší odříznutou linii souběžně s původní polohou.
Nahradí přímku obloukem, pomocí dvou koncových tečen.
Udrží centrální úhel spojovacího oblouku konstantní.
Nový oblouk je definován přetažením uzel, do počátečního a středového bodu původního
oblouku.
Povoleno pouze v režimu odpojení. Objeví se seznam vlastností, které mohou být zkopírovány.

Tažení oblouku
V následujícím režimu tažení lze volit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Transformace objektů

Posune oblouk.
Narovná oblouk do linie.
Změna poloměru oblouku.
Nafouknutí / vyfouknutí oblouku
Odpojí oblouk.
Udrží centrální úhel spojovacího oblouku konstantní.
Nový oblouk je definován přetažením uzel, do počátečního a středového bodu původního
oblouku.
Povoleno pouze v režimu odpojení. Objeví se seznam vlastností, které mohou být zkopírovány

Viz... 2.16.6 Geometrické manipulace

4.8.17 Smazat
[Del]

Viz... 3.2.7 Smazat
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Konečné prvky

4.9

Příkazy týkající se definice konečných prvků jsou popsány níže.

Příkazy související s ikonami umožňují definovat použití konečných prvků pro modelování. V procesu zadávání je nutné definovat a přiřadit různé sady vlastností.
Vlastnosti konečných
prvků

Konečný prvek

Materiál

Průřez

Reference

Příhradovina
Prut
Žebro
Membrána
Deska
Skořepina
Podpora
Tuhé rameno
Pružný element
Kontaktní e.
Pružná vazba
Liniový kloub

•
•
•
•
•
•

•
•
•

o
•
o
•
•
•
•
o

Tuhost

Povrch

o
•
•
•
•
•
•
•
•

o: volitelné
Všimněte si, že některé prvky, jako pružné elementy a kontaktní elementy, mohou mít nelineární
elastickou tuhost, vlastnosti, které jsou brány v úvahu pouze u nelineární analýzy. V lineární analýze
je počáteční tuhost brána v úvahu pro pružné elementy a aktivní, nebo neaktivní tuhost závislosti na
počáteční tuhosti kontaktního elementu.

4.9.1

Materiál

Definování materiálu

Umožňuje definovat a ukládat vlastnosti materiálů nebo je číst z knihovny materiálů.
Pokud odstraníte vlastnosti materiálů, bude definice prvku s příslušnými materiály odstraněna.
Knihovna materiálů obsahuje vlastnosti stavebních materiálů založené na Eurokódu, DIN, NEN, SIA
a dalších specifikací. Knihovna obsahuje následující parametry:

Knihovna materiálů

[Ctrl+L]



Pokud jsou typy materiálů odstraněny, všechny prvky tvořené z tohoto materiálů budou smazány.

Uživatelský manuál

Materiálové
vlastnosti
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V závislosti na typu konečných prvků lze definovat následující vlastnosti materiálů:
Konečný prvek
Příhradový prut
Nosník
Žebro
Membrána
Deska
Skořepina
Podpora
Tuhé rameno
Diafragma
Pružný element
Kontaktní element
Pružná vazba

E
•
•
•
•
•
•







•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zobrazení a změna vlastností materiálů jsou popsány v 3.1.13 Knihovna materiálů.


4.9.2

V AxisVM jsou všechny materiály považovány za lineárně elastické (Hookův zákon) nebo plastické
a stejnoměrně izotropní nebo ortotropní (pro nosník, membránu, desku a skořepiny).
Některé prvky mohou mít nelineárně elastický materiál (příhradové pruty), nebo tuhost (podpory,
kontaktní elementy, pružné vazby, pružné elementy).
Nelineární materiálové modely se berou v úvahu pouze u nelineární analýzy.
U lineární analýzy je počáteční tuhost brána v úvahu pro nelineární prvky.

Průřez

Zadávání průřezů

Umožňuje definovat a ukládat sady průřezových vlastností nebo je číst z knihovny průřezů. Nosník,
příhradový prut a žebra vyžadují průřez. Vlastnosti se vztahují k lokálnímu souřadnicovému systému prvků.
Pro průřezové vlastnosti viz... 3.1.14 Knihovna průřezů
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 Pokud smažete průřezové vlastnosti, bude definice prvku, ke kterému byly přiděleny, také smazána.
Je třeba zadat hodnoty pro všechny vlastnosti.
Průřezové vlastnosti jsou definovány v souřadném systému příhradového prutu / nosníku / žebra.

4.9.3

Přímé kreslení objektů
Horní lišta

Pole vlastností

Dolní lišta

Po kliknutí na ikonu Kreslit objekty přímo se objeví editor vlastností. S pomocí tohoto okna lze nakreslit sloupy, nosníky, stěny, desky a otvory. Jejich vlastnosti mohou být nastaveny předem a lze je
měnit kdykoli během kreslení.
Horní lišta ukazuje typy objektů a orientaci objektů (pro sloupy a stěny), které lze kreslit. Pole vlastností lze editovat v Editoru vlastností.
Dolní lišta ukazuje metody kreslení použitelné pro objekt (jeden segment, křivka, polygon, obdélník,
apod.).
Kliknutím na obrys plochy před kreslením otvorů se vynutí kreslení v rovině plochy.
Typy objektů
Sloup (v globálním směru Z)
Nosník (v globální rovině X-Y)
Nosník (prostorově)
Stěna (vždy vertikálně s konstantní výškou, tj. normální a horní/spodní hrany jsou rovnoběžné ke globální rovině X-Y)
Deska (rovnoběžná ke globální rovině X-Y)
COBIAX deska (rovnoběžná ke globální rovině X-Y)
Plocha (prostorová)
Otvor
Body vložení

Sloup nahoru / dolů
Stěna nahoru / dolů

Geometrické
objekty

Samostatný segment nosníku nebo stěny
Nosníková nebo stěnová lomená čára
Obloukový nosník pomoci středu a počátečním a koncovým bodem
Obloukový nosník s třemi body
Nosníkový nebo stěnový polygon
Stěny na obdélníku

Uživatelský manuál

153

Stěny na šikmém obdélníku
Obdélníková deska
Šikmá obdélníková deska
Polygonální deska
Kruhová deska
Obecná deska

4.9.4

Plocha
Plocha je rovinný konstrukční prvek obecného geometrického tvaru popsaný jako uzavřený polygon, tvořený
z čar a oblouků. Plocha může obsahovat otvory, vnitřní
čáry a oblouky.
Vrcholy polygonu, otvory a vnitřní čáry musí být ve
stejné rovině.

Plocha má následující parametry:
Typ prvku (membrána, deska, skořepina)
Materiál
Tloušťka
Lokální souřadný systém
K polygonu, vnitřním čarám a bodům ploch mohou být přiděleny následující parametry:
bod, čára, plošná podpora
žebrový prvek
roznesené zatížení
vlastní tíha
teplotní zatížení
stupně volnosti v uzlu (DOF)


Plocha je zobrazena obrysovou křivkou uvnitř plošného
polygonu barvou, která odpovídá typu plošného prvku
(modrá pro membránu, červená pro desku a zelená pro
skořepinu).

Plochy lze definovat pro stropy, stěny a ostatní složené konstrukční povrchové prvky.
Plocha může být opatřena automaticky sítí konečných prvků.
Viz.. 4.11.1.2 Meshing of domains
K modelování stavebního prvku lze použít více než jednu plochu.
2.plocha

1. plocha

1.plocha

3.plocha
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Plocha může obsahovat jiné(pod-) oblasti.
Definování plochy

Vyberte čáry jako obrys plochy, kterou chcete definovat. Pokud vyberete více čar, nebo čáry z jiných
rovin, AxisVM najde roviny a obrysové polygony dané sady. Program se týká parametrů, které jste
zadali v dialogovém okně.

k,smyk

Je-li zvoleno jako materiál zdivo je možné zadat součinitel (v rozmezí 0,1 až 1,0) snížení pevnosti ve
smyku stěny, vzhledem k pružnému izotropnímu modelu materiálu.

Barva

Plochy mohou mít svou vlastní barvu výplně a obrysu použitou v poskytované režimu zobrazení. Výchozí hodnoty jsou převzaty z materiálu barev. Použije-li se nastavení barev barva plochy je určena
pomocí tohoto nastavení u drátového i rendrovaného režimu. Viz 1.16.5 Barevné kódování

Upravení plochy

Vyberte plochu (klikněte na obrysovou čáru plochy), chcete-li upravit a dělat změny v zobrazeném
dialogu.

Smazání plochy

Chcete-li ji smazat plochu, stiskněte tlačítko [Del], vyberte plochu (klikněte na obrysovou čáru plochy)
a klikněte na tlačítko OK v dialogu.

4.9.4.1

COBIAX-domain
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.9.5

Otvor
Otvory mohou být definovány v plochách. Otvory musí být uvnitř plochy a v její rovině.
Vyberte (uzavřené) polygony, jehož okraje otvorů chcete definovat. Můžete pohybovat s otvory
z jedné plochy do druhé, nebo měnit jejich tvar. Pokud obrys otvoru protíná obrys plochy, je otvor
smazán.

Plocha

1.otvor

 Otvory jsou zobrazeny jako vrstevnice s barvou plochy, ve které se nacházejí.

Uživatelský manuál
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Operace s plochou
Obrys plochy lze změnit, oříznout a může být určeno sjednocení ploch.

Změnit obrys plochy

1. Klikněte na ikonu Změnit obrys plochy na liště.
2. Vyberte plochu, kterou chcete změnit. Bude vybrán obrys plochy.
3. Změňte výběr ke změně obrysu plochy a klikněte na OK na liště

Před

Po

 Vlastnosti plochy (materiál, tloušťka, lokální souřadný systém) zůstanou zachovány, ale existující
síť bude odstraněna.
Jsou-li zatížené oblasti odstraněny z plochy, zatížení bude automatiky odstraněno.
Sjednotit plochy

Sjednocení může být vytvořeno z přilehlých ploch.
Klikněte na ikonu Sjednotit plochy na liště.
Vyberte plochu a klikněte na OK na liště.
Mají-li plochy různé vlastnosti (tloušťka, materiál nebo lokální souřadný systém) je třeba kliknout na
jednu z ploch, po které sjednocená plocha zdědí vlastnosti.

Před
Rozdělit plochu

Rozdělení plochy podél existující čáry:
1. Klikněte na ikonu Rozdělit plochu na liště.
2. Vyberte plochu.
1. Vyberte dělicí čáru a klikněte na OK na liště.

Před

4.9.7

Po

Po

Liniový prvek
Liniové prvky jsou definovány a upravovány ve společném dialogu. Po vybrání typu prvku mohou
být nastaveny specifické parametry příhradového prutu/nosníku/žebra.
Liniové prvky jsou řešeny jako konstrukční prvky a ne jako konečné prvky. Vytvoření sítě liniového
prvku rozdělí nosník nebo žebro do konečných prvků. Existující liniové prvky mohou být spojeny
tak, aby tvořily jeden prvek v případě, že to geometrie a jejich vlastnosti dovolí. (Úpravy /Najít konstrukční prvky). Funkce pro Číslování a popisy prvků bude spojený prvek považovat za jediný kon-
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strukční prvek. Konstrukční prvky lze rozložit pomocí (Úpravy / Rozložit konstrukční prvky na části)
Viz... 3.2.12 Sestavit konstrukční prvky, 3.2.13 Rozložit konstrukční prvky na části
Barva

Prvky mohou mít svou vlastní barvu výplně a obrysu použitou v poskytované režimu zobrazení. Výchozí hodnoty jsou převzaty z materiálu barev. Použije-li se nastavení barev, barva plochy je určena
pomocí tohoto nastavení u drátového i rendrovaného režimu. Viz 1.16.5 Barevné kódování

Příhradovina

Procházet knihovnu
materiálů

Editor průřezů
Procházet knihovnu průřezů

Příhradové prvky mohou být použity k modelování příhradové
konstrukce. Příhradové prvky jsou 2uzlové přímé prvky
s konstantními průřezovými vlastnostmi po délce prutu. Jsou
definovány maximálně třemi translačními stupni volnosti pro
každý uzel prvků. Prvky jsou upnuty kloubově (kulové klouby).

Osové vnitřní síly Nx jsou vypočítány pro každou příhradovinu. Průběh osové síly je konstantní podél prvku.
i označuje konec příhradového prutu s nižším indexem (první uzel). Jako výchozí vede osa x od uzlu
(i), k uzlu (j). To lze změnit výběrem jiné orientace jiné lokální orientace osy x.
Je třeba vybrat čáry, ke kterým chcete přiřadit stejný materiál a průřezové vlastnosti s cílem definovat příhradové prvky.
Pokud jsou vybrány prvky různého typu, bude aktivována definice prvku.

Definovat

Definovat materi- Materiály a průřezy je možné vybrat z vestavěné knihovny, nebo ze seznamu materiálů / průřezů již
ály a průřezy definovaných.
Umožňuje prohlížení knihovny materiálů k přiřazení materiálu k prvku. Vybraný materiál bude přidán do tabulky materiálů modelu.
Umožňuje procházení knihovny průřezů k přiřazení průřezu k prvku. Vybraný průřez bude přidán do
tabulky průřezů modelu.
Spustí editor průřezu. Průřez vytvořený v editoru bude zapsán do seznamu modelů průřezu.

 Příhradové pruty jsou zobrazeny na obrazovce jako červené čáry.
Třída provozu

Pokud je vybráno dřevo jako materiál a současně norma Eurokód, mohou být definovány třídy provozu. The domain can be meshed automatically.
Viz... 6.7 Posouzení Dřeva

Uživatelský manuál
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osy x

Průřez
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Lokální směr osy xnosníku lze nastavit na bod z Uzlu i k Uzlu j nebo naopak.
i  j: lokální osa x směřuje od konce uzlu s nižším číslem k uzlu s vyšším
j  i: lokální osa x směřuje od konce uzlu s vyšším číslem k uzlu s nižším
Nastavení tohoto parametru na automaticky znamená, že program určuje tuto orientaci na základě
koncového bodu souřadnice.
Orientace může být změněna kdykoli pomocí klávesové zkratky [Ctrl+E], nebo v dialogovém okně,
nebo v okně editoru vlastností.
Při výpočtu tuhosti prvku je ze všech průřezových vlastností uvažovaná pouze průřezová plocha Ax.

Lokální z-ová re- Referenční bod může být přiřazen pro definování orientace prvku.
ference To umožňuje správné zobrazení průřezu na obrazovce. V případě výběru Automaticky budou reference stanoveny programem. Ovlivňuje pouze zobrazení referencí.
Viz... 4.9.19 Reference
Referenční úhel

Rotace průřezů je snadná pomocí referenčního úhlu. Automatický lokální souřadný systém (a průřez)
lze otáčet kolem osy prvku pomocí vlastního úhlu. Pokud je prvek rovnoběžný s globálním směrem
osy Z, úhel je vzhledem ke globální ose X. Ve všech ostatních případech je úhel vzhledem ke globální ose Z.

Nelineární parametry

V nelineární analýze lze určit, že příhradovina má tuhost pouze tehdy, když je v tahu nebo tlaku.
Můžete libovolně zadat i hodnotu únosnosti. Nelineární pružné chování se předpokládá pro nelineární příhradové prvky.
Nelineární parametry jsou brány v úvahu pouze u nelineární analýzy.
Počáteční pružná tuhost příhradového prvku je brána v úvahu, pokud se provádí lineární statická
analýza, analýza kmitání nebo stability bez ohledu na nelineární parametry.



Nosník

Prvky typu nosník mohou být použity
k modelování rámových konstrukcí.
Nosníky jsou 2uzlové přímé prvky
s konstantními, nebo proměnnými (měnícími
se lineárně) průřezovými vlastnostmi podél
délky nosníku. Referenční bod je používán
libovolně k orientaci prvku v 3-rozměrném
prostoru (k vymezení lokální roviny x-z).
Pro každý uzel prvků jsou definovány maximálně tři translační a tři rotační stupně
volnosti. Konce prvků mohou mít libovolné
podpory.
V každém průřezu jednotlivého prvku se počítají tři ortogonální vnitřní síly, jedna axiální a dvě smykové (Nx, Vy, Vz) a tři vnitřní
momenty, jeden kroutící a dva ohybové (Tx,
My, Mz).

Variace vnitřních sil podél nosníku jsou: konstantní axiální síla, konstantní kroucení, konstantní
smykové síly a lineární momenty.
Posuvy a vnitřní síly jsou vypočteny v intervalech alespoň 1/10 délky prvku.
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i označuje konec nosníku s nižším indexem
uzlu (první uzel). Ve výchozím nastavení
prvku osa x vede od uzlu (i) k uzlu (j). To lze
změnit výběrem jiné lokální orientace osy x.

Materiál, průřez,
lokální orientace x
Automatická reference

Referenční bod

Definování materiálu, průřezu a lokálního směru osy X je stejné pro příhradové prvky.

Referenční vektor bude generován programem podle oddílu 4.9.19 Reference.

Orientace lokální osy x prvku může být obrácená, nebo lze nastavit na Automaticky, což znamená, že
lokální směr osy x bude nastaven automaticky na základě konečných souřadnic nosníku.
Referenční

úhel

Pomocí referenčního úhlu je rotace průřezů snadná. Automatický lokální souřadný systém (a průřez)
lze otáčet kolem osy prvku pomocí vlastního úhlu. Pokud je prvek rovnoběžný s globálním směrem
osy Z, úhel je vzhledem ke globální ose X. Ve všech ostatních případech je úhel vzhledem ke globální
ose Z.



Nosníkové prvky jsou zobrazeny na obrazovce jako modré čáry.

Koncové podpory

Můžete určit uvolnění, které odstraní spojení mezi stupni volnosti vybraných prvků (v lokálním souřadném systému) a uzlů. Koncové podpory jsou stanoveny pomocí 6-ti předvoleb pro každý konec.
Každé předvolbě odpovídá jedna složka vnitřní síly. Ve výchozím nastavení jsou konce nosníku pevně
spojeny (všechny předvolby jsou pěvně připojeny) k uzlům. Nastavení předvolby na kloubový spoj
bude mít za následek, že odpovídající složka vnitřních sil na příslušných koncích bude uvolněná. Polotuhé připojení lze přiřadit ke složkám pootočení v rovině konce nosníku.

Koncové podpory v
počátečním uzlu

Koncové podpory v
koncovém uzlu

Uživatelský manuál
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Grafický symbol volby tuhého spojení (odpovídající složka lokálního posunutí konce nosníku je převedena na uzel)
Grafický symbol volby kloubového spojení (odpovídající složka lokálního posunutí konce nosníku
není převedena na uzel)
Grafický symbol polotuhého spojení (odpovídající složka lokálního posunutí konce nosníku je častečně převedena na uzel)
Grafický symbol plastického spojení: maximální hodnota momentu v koncových bodech je počítána
z materiálových a průřezových vlastností.
Grafický symbol upravitelného plastického připojení: odpovídající vztahu moment-rotace a je definován uživatelem.
Následující tabulka ukazuje použití jednotlivých koncových podpor pro některé případy:
Koncová podpora

Symbol

Kloubově v rovině x-y.
Nepřenáší moment Mz.
Kloubově v rovině x-z.
Nepřenáší moment My.
Kloubově v rovině x-y a x-z.
Nepřenáší momenty Mz a My.
Kloubově v rovině x-y a x-z a volná rotace kolem lokální osy x (kulový kloub).
Nepřenáší momenty Mx, My, a Mz.
Volný posun kolem lokální osy y.
Nepřenáší smykovou sílu Vy.
Volný posun kolem lokální osy z.
Nepřenáší smykovou sílu Vz.

 Je třeba dbát na to, aby se neuvolnily prvky, nebo skupiny prvků tak, že dochází k translaci nebo
rotaci tuhého tělesa.
Na příklad pokud zadáte kulový kloub na obou koncích (předvolba: 000111) vznikne rotace tuhého
tělesa kolem osy prvku. V tomto případě, na jednom z konců můžete neuvolnit stupeň volnosti prvku, odpovídají rotaci kolem lokální osy x (např. konec i má číselnou předvolbu: 000011; konec j má
číselnou předvolbu: 000111).
Příklad:

Počáteční uzel

Koncový uzel

Pružné spojení
Pro definování pružného kloubu zvolte příslušnou volbu v nastavení uložení koncového uzlu prutového prvku a zadejte tuhost v pootočení kolem osy y a z. Zadaná tuhost představuje počáteční charakteristiky (M-ϕ) skutečného přípoje. Závislost momentu na pootočení v přípoji je modelována
s pomocí lineární nebo nelineární rotační pružiny. Nelineární charakteristiky lze použít pouze
v případě nelineárního výpočtu, V lineární analýze a analýze kmitání nebo stabilitním výpočtu se bere do výpočtu počáteční tuhost.
Připojení:
Model:
Diagram Moment - Relativní pootočení

 Například v případě rámových konstrukcí z oceli poskytuje Eurocode 3 Příloha J informace o
aplikaci.
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Ohybová únosnost

Moment únosnosti může být přiřazen k pevnému nebo polotuhému připojení, to je maximální moment, který se může vyvinout v připojení.

 Parametr momentu únosnosti se používá pouze v případě nelineární analýzy.
Ocelový plastický
kloub

Chcete-li definovatocelové plastické klouby, nastavte přepínač na plastické. Moment únosnosti bude
zobrazen, ale nelze jej upravovat. Pokud jsou vybrány prvky s rozdílnými materiály nebo průřezy,
nezobrazí se žádné hodnoty v poli editace, ale klouby budou definovány s vhodným momentem
únosnosti.
Po dokončení nelineární analýzy a zobrazení průběhů vnitřních sil na nosníku zčervenají klouby, které se dostaly do plastického stavu v daném zatěžovacím kroku.Číslo vedle kloubu ukazuje pořadí, ve
kterém se dostaly do plastického stavu. Kloub s číslem 1 je kloub, který zplastizoval jako první.
V případě, že klouby nejsou červené, ještě nebylo dosaženo plastického mezního momentu.

 Ocelové plastické klouby lze použít pouze s ocelovými nosníky.
Betonový plastický kloub

Pro definici plastických kloubů na betonovém prvku nastavte volbu na plastický betonový kloub.
Uživatelsky definovaný diagram moment-únosnost lze po kliknutí na Editor funkce.
Celkem 5 bodů pro oba směry diagramu moment-pootočení lze definovat. Toto umožňuje vytvoření
kompletního modelu, který dokáže zohlednit zpevnění, oslabení a degradaci únosnosti. Chování po
dosažení posledního bodu je extrapolováno na základě bodů D a E. Diagram je definován určením
momentu a pootočení v tabulce na levé straně obrazovky. Vytvořený diagram je symetrický, ale lze
jej změnit na nesymetrický kliknutím na funkční tlačítko v horní liště. Vytvořené diagramy lze uložit
a použít pro jiné prvky v modelu.

Po dokončení nelineární analýzy a zobrazení vnitřních sil v plastických uzlech budou vykresleny
červeně uzly, které jsou v plastickém stavu. Číslo vedle uzlu znázorňuje pořadí, kdy došlo ke zplastizování kloubu. Uzel s číslem 1 zplastval jako první. Tam, kde není uzel vykreslen červeně, nedošlo
k překročení plastického limitního momentu.


Betonové plastické klouby lze použít pouze s betonovými nosníky a sloupy.

 Pokud mají konce nosníku v předvolbě nastaveno kloubové spojení, konec nosníku je zobrazen na
obrazovce jako modrá kružnice. Pokud má hodnotu tuhosti, je znázorněn vepsaným modrým křížkem. Pokud uložení konců prvků odpovídá kulovému kloubu, je zobrazeno jako červená kružnice.
Plastické klouby jsou zobrazeny jako kruh.
Definovaný nosník se jeví jako tmavě modré čáry.

Uživatelský manuál
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Žebro

Definovat

Žebra mohou být použita nezávisle nebo ve spojení s plošnými prvky (desky, membrány a skořepiny) k modelování plošných konstrukcí s žebry. Při použití připojení k plošným prvkům mohou být
žebra připojeny centricky nebo excentricky k plošným prvkům. Vlastnosti odpovídající plošným
prvkům jsou použity k orientaci prvku v 3-rozměrném prostoru (k definování lokální roviny x-z).
Při samostatném použití mohou být žebra použita k modelování rámových konstrukcí podobně jako
nosníkový prvek, ale mohou vzít v úvahu smykové deformace. Pokud chcete libovolně orientovat
prvek v 3D prostoru, je nutné použít referenční bod nebo vektor. Žebra jsou isoparametrické tříuzlové přímé prvky s konstantními nebo proměnnými (měnícími se lineárně) průřezovými vlastnostmi po
délce žebra a s kvadratickými interpolačními funkcemi. Tři translační a tři rotační stupně volnosti
jsou definovány pro uzly prvku. Tři ortogonální vnitřní síly, jedna axiální a dvě smykové (N x, Vy,
Vz) a tři vnitřní momenty, jeden krouticí a dva ohybové (Tx, My, Mz) jsou počítány na každém uzlu
každého prvku. Změna vnitřních sil prvku lze považovat za lineární.
Musíte přiřadit následující vlastnosti:

Materiál, Průřez,
Lokální orientace
osy x

Definování materiálu, průřezu a lokálního směru osy X jsou stejné jako pro příhradové prvky.

Materiál

Materiál žebra může být odlišný od materiálu plošného prvku (pokud je k němu připojen).

Průřez

Průřezy žebrových prvků se berou v úvahu, jak je znázorněno na dalším obrázku:

Automatická reference
Reference

Referenční vektor bude generován programem podle sekce 4.9.19 Reference.
Nezávislé žebro:
Lokální souřadný systém je definován takto: prvek
osy definuje lokální osu x; lokální osa z je definována pomocí referenčního bodu nebo vektoru; lokální
osa y je podle pravidla pravé ruky.

Referenční bod

Žebro připojené k plošnému prvku:
Lokální souřadný systém je definován takto: prvek osy definuje lokální osu x; lokální osa z je
rovnoběžná s osou plošného prvku; lokální osa y je rovnoběžná s rovinou plošného prvku a je
orientována podle pravidla pravé ruky.
Níže uvedený obrázek ukazuje, že pokud se nosník nachází na okraji dvou plošných prvků které
svírají určitý úhel, lokální osa z je orientována pomocí průměru normál povrchů. Jsou-li více než
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dva povrchy spojeny na okraji a vyberete jeden nebo dva z nich, při definování žebra, bude
k dispozici automatická reference.
Průřezové vlastnosti musí být definovány v tomto souřadném systému.
Referenční bod

Referenční úhel

Automatický lokální souřadný systém (a průřez) lze otáčet kolem osy prvku pomocí vlastního úhlu.
Pokud je prvek rovnoběžný s globálním směrem osy Z, potom je úhel vztažený ke globální ose X.
Ve všech ostatních případech je úhel vztažený ke globální ose Z.

Koncové podpory

Koncové podpory lze definovat pro žebra stejně jako pro nosníky. Ve výchozím nastavení jsou oba
konce pevné.

Excentricita

Pro žebro lze určit excentricitu, pouze pokud je na hraně jednoho nebo druhého povrchu. Jsou-li více
než dva povrchy napojeny na okraji, vyberte jeden nebo oba k definování excentricity žebra. Excentricita (ecc) žeber je dána pomocí vzdálenosti těžiště jeho průřezu k ploše modelu povrchu (neutrální
rovina). Ta je pozitivní v případě, že je těžiště v kladném směru lokální osy z.
K dispozici jsou čtyři možnosti nastavení excentricity žebra. Žebro u spodního povrchu, žebro u horního povrchu, žebro ve střednici a uživatelská excentricita.

Žebro u spodního povrchu

Žebro u horního povrchu

Žebro ve střednici

Uživatelská excentricita

V prvních třech případech je skutečná excentricita vypočítána z průřezu žebra a tloušťky desky. Je-li
žebro vyrobeno z betonu, definice žebra u spodního a horního povrchu je rozdílná, takže obrázky tlačítka se mění podle materiálu žebra. Mění-li se průřez žebra nebo tloušťka desky, excentricita se automaticky přepočítá.
Je-li žebro vyrobeno z oceli nebo dřeva, připojení ke skořepině lze definovat jako žebro u spodního
povrchu a žebro u horního povrchu a může se definovat přídavná osová tuhost styku.

 U železobetonových deskových žeber musí připojení průřezu žebra obsahovat tloušťku desky.
V ostatních případech (ocel nebo dřevěné konstrukce) je průřez umístěn na horní nebo dolní rovině desky.

 U desek změní excentricita žebra moment setrvačnosti žebra takto:
I *y  I y  A  exc2

U skořepiny se díky excentrickému spojení žeber ke skořepině objeví osové síly v žebru a skořepině.

 Žebra se zobrazují jako modrá čára.
Vybráním prvků stejného typu bude aktivována volba Upravit. Vlastnosti prvků mohou být změněny
v případě, že zaškrtávací políčko před hodnotou je zaškrtnuto. Pokud nemá určitá vlastnost společnou hodnotu, její editační pole bude prázdné. Pokud je zadána hodnota, bude přidělena pro všechny
vybrané prvky.

Úpravy

Převzít z>>

Vlastnosti jiného prvku je možné převzít a přiřadit k vybraným prvkům. Kliknutím na tlačítko Převzít zavřete dialog. Kliknutím převezme prvek hodnotu a ukáže znovu dialogové okno. Okopírují se
pouze ty vlastnosti, které jsou zaškrtnuté v zaškrtávacím políčku.

Uživatelský manuál
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Plošné prvky



Plošné prvky mohou být použity k modelování membrán (membránových prvků), tenkých a tlustých
desek (deskové prvky) a skořepiny (skořepinové prvky), za předpokladu, že posuvy jsou malé.
Jako plošné prvky lze použít 6-uzlové trojúhelníkové nebo 8/9-uzlové čtyřúhelníkové konečné prvky, formulované jako isoparametrické. Plošné prvky jsou ploché a mají konstantní tloušťku uvnitř
prvků.
Pro prvek je vhodnější tloušťka nepřesahující jednu desetinu nejmenší charakteristické velikosti
modelovaného stavebního prvku a průhyb (w) desky nebo skořepiny stavebního prvku je menší než
20% jeho tloušťky (posuvy jsou malé v porovnání s tloušťkami desky).
Nedoporučuje se použití prvků, pokud je poměr nejdelší délky strany prvku k nejkratší větší než 5
nebo je poměr nejdelší strany konstrukčního prvku k tloušťce větší než 100.
V některých případech, kdy jsou prvky používané (jsou ploché s rovnými hranami), se k přiblížení
zakřivené plochy nebo hranice mohou získat špatné výsledky.
Referenční bod

Referenční bod

Membrána
Typ plošného prvku

Přiřadit referenci
k lokální ose x

Přiřadit referenci

Přiřadit referenci
k lokální ose z



Membránové prvky mohou být použity k modelování plošných konstrukcí, jejichž chování je ovládané v rovině membránových účinků. Membránové prvky zohledňují pouze membránové působení
(nezohledňují žádné ohybové působení).
Prvek může být zatížen pouze v jeho rovině.
AxisVM používá 8-uzlové prvky typu Serendipity,
rovinná napjatost (zz = xz = yz = 0, xz=yz=0, zz 0) nebo
rovinné přetvoření (zz = xz = yz = 0, xz=yz=0, zz 0),
konečných prvků jako membránové prvky.
Vnitřní síly membrán jsou: nx, ny, a nxy. Navíc jsou počítány hlavní normálové síly n1, n2 a úhel  n.
Změnu vnitřních sil v prvku lze považovat za lineární.
Měly by být uvedeny následující parametry:
1. Rovinné přetvoření a rovinná napjatost
2. Materiál
3. Tloušťka
4. Referenční (bod/vektor/osa/rovina) pro lokální osu x
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5. Referenční (bod/vektor) pro lokální osu z
Umožňuje prohlížení knihovny materiálů pro přiřazení materiálu k prvku. Vybraný materiál bude
přidán do tabulky materiálů modelu.
Automatické reference:
Osa prvku lokálního směru x a z může být určena referencí prvků viz... 4.9.19 Reference, nebo může
být nastavena automaticky.


Střed membránových prvků je zobrazen na obrazovce v modré barvě.

Deska

Deskové prvky mohou být použity k modelování rovinných konstrukcí, jejichž chování je ovládáno
ohybovými účinky.
AxisVM používá pro desky 8/9-uzlové konečné prvky typu Heterosis, ty jsou založeny na MindlinReissnerově teorii desek, která zohledňuje účinky příčných smykových deformací. Tento prvek je
vhodný pro modelování stejně tak tenkých i tlustých desek.
Deskové prvky zahrnují jen ohybové (deskové) chování (nezahrnují žádné membránové chování).

 Prvek může být zatížen kolmo k jeho rovině.
Vnitřní síly desky jsou: mx, my, mxy momenty a vx, vy smykové síly (kolmo k rovině prvku). Kromě
toho jsou počítány hlavní vnitřní síly: m1, m2, úhel  m a výsledné smykové síly qR.
Změnu vnitřních sil v prvku lze považovat za lineární.
Měly by být uvedeny následující parametry:
1. Materiál
2. Tloušťka
3. Referenční (bod/vektor/osa/rovina) pro lokální osu x
4. Referenční (bod/vektor) pro lokální osu z
Umožňuje prohlížení knihovny materiálů pro přiřazení materiálu k prvku. Vybraný materiál bude
přidán do tabulky materiálů modelu.
Automatické reference:
Osa prvku lokálního směru x a z může být určena referencí prvků viz... 4.9.19 Reference, nebo může
být nastavena automaticky.

 Střed deskových prvků je zobrazen na obrazovce červenou barvou.

Uživatelský manuál
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Skořepina



Skořepinové prvky mohou být použity k modelování konstrukcí, u kterých se projevují jak membránové, tak ohybové (deskové) účinky.
Skořepinové prvky se skládají z membránových a deskových prvků. Prvky jsou rovinné, takže membránové a deskové účinky na sobě nezávisí (analýza prvního řádu).
Prvek může být zatížen ve své rovině a kolmo k ní.
Vnitřní síly skořepiny jsou: nx, ny, a nxy síly (membránové komponenty) mx, my, a mxy momenty a vx,
vysmykové síly (deskové komponenty). Kromě toho jsou počítány hlavní vnitřní síly a momenty n1,
n2, m1, m2, úhel m a výsledné smykové síly qR /vSz.
Změnu vnitřních sil v prvku lze považovat za lineární.
Měly by být uvedeny následující parametry:
1. Materiál
2. Tloušťka
3. Referenční (bod/vektor/osa/rovina) pro lokální osu x
4. Referenční (bod/vektor) pro lokální osu z
Umožňuje prohlížení knihovny materiálů pro přiřazení materiálu k prvku. Vybraný materiál bude
přidán do tabulky materiálů modelu.
Automatické reference:
Osa prvku lokálního směru x a z může být určena referencí prvků viz... 4.9.19 Reference, nebo může
být nastavena automaticky.

 Střed skořepinových prvků je zobrazen na obrazovce zelenou barvou.
Vybráním prvků stejného typu bude aktivována volba Upravit.Vlastnosti vybrané v zaškrtávacím
políčku mohou být změněny nebo převzaty z jiného prvku. Vybráním prvků různých typů bude aktivována volba Definovat.

Úpravy

Převzít z>>

4.9.9

Viz... Převzít z v 4.9.7 Liniový prvek.

Uzlová podpora
Prvky uzlové podpory mohou být použity k modelování podmínek podepření konstrukce v jednom
bodě. Prvky uzlové podpory podpírají pružně podporové uzly, zatímco vnitřní síly v těchto prvcích
jsou podporovými reakcemi. Mezilehlé uzly na hraně plošných prvků nemohou být podporovány.
K definici libovolné orientaci prvku os x a z prvku uzlové podpory se používají reference. Osa x
směřuje od referenčního bodu k podporovému uzlu (uzel, který je připojený k podpoře).
Lze zadat translační a/nebo rotační (torzní) tuhost os prvku. Nelineární parametry mohou být přiřa-
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zeny ke každému směru. Chcete-li změnit vlastnosti, klikněte na jedno ze tří tlačítek (aktivní v tahu i
tlaku, aktivní pouze v tlaku, aktivní pouze v tahu) a zaškrtněte v zaškrtávacím políčku únosnost a
v případě potřeby zadejte její hodnotu.

 Výchozí hodnoty tuhosti jsou 1.000E+10 [kN/m], [kNm/rad].


Podporové prvky jsou zobrazeny na obrazovce žlutou barvou (translační pružný prvek), nebo oranžovou (rotační pružný prvek).
Podpory mohou být definovány v následujícím systému:
- Globální
- Referenční

Globální

- Nosník/Žebro relativní
- Hrana relativní

Definuje prvky uzlové podpory rovnoběžně ke globálním souřadnicovým osám. Je třeba vybrat uzly, které jsou podporovány podporou stejného typu a určit odpovídající translační (RX,
RY, RZ) a rotační (RXX, RYY, RZZ) tuhost.

 Můžete definovat pouze jednu globální podporu pro uzel. Nelze definovat uzlovou podporu pro mezilehlé uzly plošného prvku.

Referenční

Definuje prvky uzlové podpory ve směru reference (bodu nebo vektoru). Je třeba vybrat uzly, které
jsou podporovány podporou stejného typu a určit odpovídající tuhost (translační R x a rotační Rxx).
Směr referenčního vektoru je definován pomocí uzlu prvku a
jeho referenčním bodem nebo referenčním vektorem následujícím způsobem:

Referenční bod

Uzlové prvky orientované
směrem k referenčnímu bodu

Referenční vektor

Uzlové prvky rovnoběžné
s referenčním vektorem

Uživatelský manuál
Nosník/žebro relativní

Definuje prvky uzlových podpor v lokálních souřadných
osách hran plošných prvků. Je třeba vybrat plošné prvky
a uzly, které jsou podporovány stejně a zadat odpovídající translační Rx, Ry, Rz a rotační Rxx, Ryy, Rzz tuhost.

Hrana relativní

Definuje prvky uzlových podpor v lokálních souřadných
osách hran plošných prvků. Je třeba vybrat plošné prvky
a uzly, které jsou podporovány stejně a zadat odpovídající translační Rx, Ry, Rz a rotační Rxx, Ryy, Rzz tuhost.
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Je-li jedna plocha připojena k okraji, lokální souřadné osy okraje jsou:
x = osa hrany
y = osa je orientována k vnitřní straně plošného prvku v rovině
z = rovnoběžná s osou z plošného prvku
Pokud jsou dvě plochy spojeny na okraji, směr lokální osy z půlí úhly ploch. Osa y je stanovena dle
pravidla pravé ruky.
Jsou-li více než dvě plochy spojeny na okraji a vyberete jednu z nich, podpory místního systému budou stanoveny na základě zvoleného povrchu.
Nelineární chová- Nelineární charakteristiky závislosti síly na posunutí mohou být určeny pro tento prvek takto: jen
ní tlak (velmi malá tuhost v tahu), jen tah (velmi malá tuhost v tlaku). Je možné také zadat hodnotu
únosnosti.
 Nelineární parametry jsou brány v úvahu pouze v nelineární analýze. Ve všech ostatních případech analýzy (Lineární statická, Kmitání I/II, Stabilita) je brána v úvahu počáteční tuhost.
 Uzlové podpory se zobrazují jako hnědé (RX, RY, RZ) a oranžové (RXX, RYY, RZZ) zarážky
ve 3kolmých směrech.
Výpočet tuhostních
parametrů

Načíst materiál z knihovny
Použít Editor průřezů
pevné/kloubové v hlavě
sloupu

Načíst průřez z knihovny
pevné/kloubové v patě
sloupu
n

Použijte tlačítko Výpočet… k výpočtu tuhosti podpor (včetně rotační tuhosti) typu sloup. Tuhosti
podpory jsou stanoveny na základě koncových podpor, materiálu a geometrie sloupu.
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Při výpočtu tuhosti uzlové podpory může být specifikován sloup nad a sloup pod odděleně. Tyto parametry sloupu mohou být také použity v analýze protlačení. Sloupy a stěny, které modelují podpory, se také objeví v rendrovaném pohledu a může je identifikovat kurzor.
Vybráním prvků stejného typu bude aktivována volba Upravit.Vlastnosti vybrané v zaškrtávacím
políčku mohou být změněny, nebo převzaty z jiného prvku. Vybráním prvků různých typů bude aktivována volba Definovat.

Úpravy

Převzít z>>

Viz... Převzít z v 4.9.7 Liniový prvek.

4.9.10 Liniová podpora

Prvky liniových podpor mohou být použity k modelování liniových podpor konstrukce. Prvky liniových podpor (Winklerova typu) pružně podporují nosníky, žebra nebo plošné prvky, přičemž vnitřní
síly v těchto prvcích jsou podporovými reakcemi.
Lze zadat translační a/nebo rotační (torzní) tuhost os prvku. Nelineární parametry mohou být přiřazeny ke každému směru. Chcete-li změnit vlastnosti, klikněte na jedno ze tří tlačítek (aktivní v tahu i
tlaku, aktivní pouze v tlaku, aktivní pouze v tahu) a zaškrtněte v zaškrtávacím políčku únosnost a
v případě potřeby zadejte její hodnotu.
Podpory mohou být definovány v následujícím systému:
Globální
Nosník/Žebro relativní
Hrana relativní

 Výchozí hodnoty tuhosti jsou 1.000E+07 [kN/m/m], nebo[kNm/rad/m].
Globalní

Definuje liniové prvky rovnoběžně ke globálním souřadným osám. Je třeba zadat odpovídající
translační (RX, RY, RZ) a rotační (RXX, RYY, RZZ) tuhost.

Nosník/Žebro relativní

Definuje prvky liniových podpor pro nosníkové prvky/žebra v jejich lokálním souřadném systému,
působící jako pružné podepření. Je třeba zadat odpovídající translační (RX, RY, RZ) a rotační (RXX,
RYY, RZZ) tuhost.

 Nosníky/žebra s liniovými podporami musí být rozděleny na nejméně čtyři prvky.
Kromě toho musí být splněny následující podmínky:
L  lk 

 4E I
1
x z
min  4
,

2
ky


4

4Ex I y 
, kde L je délka nosníku/žebra.
kz 
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 Pokud není splněna podmínka (jedním nebo více prvky) AxisVM vás upozorní. V tomto případě je
Winklerův modul definovaných prvků nastaven na nulu, takže můžete rozdělit prvky a opakovat
proces zadání/úpravy.
Zadáte-li liniové podpory, vnitřní síly jsou lineárně interpolovány mezi konci prvku, proto je třeba
rozdělení prvků.

Definuje podpory hran prvků ve vztahu k lokálním souřadným osám hran. Je třeba zadat odpovídající
tuhost (translační Rx, Ry, Rz a rotační Rxx, Ryy, Rzz).
Je-li jedna plocha připojena k okraji, lokální souřadné osy okraje jsou:
x = osa hrany
y = osa je orientována k vnitřní straně plošného prvku v rovině
z = rovnoběžná s osou z plošného prvku

Hrana relativní

Pokud jsou dvě plochy spojeny na okraji, směr
lokální osy z půlí úhly ploch. Osa y je stanovena dle pravidla pravé ruky.
Jsou-li spojeny více než dvě plochy na okraji a
vyberete jednu z nich, podpory lokálního systému budou stanoveny na základě zvoleného
povrchu.

Referenční bod

Nelineární chová- Nelineární charakteristiky závislosti síly na posunutí mohou být určeny pro tento prvek takto: jen tlak
ní (velmi malá tuhost v tahu), jen tah (velmi malá tuhost v tlaku). Je možné také zadat hodnotu únosnosti.

 Nelineární parametry jsou brány v úvahu pouze v nelineární analýze. Ve všech ostatních případech
analýzy (Lineární statická, Kmitání I/II, Stabilita) je brána v úvahu počáteční tuhost.

 Liniové podpory se zobrazují jako hnědé (R x, Ry, Rz) a oranžové (R xx, Ryy, Rzz) čáry ve 3 kolmých
směrech.

Výpočet tuhostních
parametrů

Použijte tlačítko Výpočet… k výpočtu globální tuhosti nebo tuhosti liniové podpory vztažené k hraně
(včetně rotační tuhosti) způsobené podporami typu stěna. Tuhosti podpory jsou stanoveny na základě
koncových podpor, materiálu a geometrie stěny.
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4.9.11 Plošná podpora

Plošná podpora

Definuje prvek plošné podpory (typu Winklerova pružného podepření) k plošným prvkům. Je třeba
zadat translační tuhost v plošném prvku lokálního souřadnicového systému. Plošná podpora se chová
stejně v tahu a tlaku a je považována za konstantní uvnitř prvku.
Je třeba zadat tuhost podpor Rx, Ry, Rz (Winklerův modul) okolo plošného prvku lokálních os x, y, a z.

 Výchozí hodnoty tuhosti jsou 1.000E+04 [kN/m/m], or [kNm/rad/m].
Nelineární chová- Nelineární charakteristiky závislost síly na posunutí mohou být určeny pro tento prvek takto: jen tlak
ní (velmi malá tuhost v tahu), jen tah (velmi malá tuhost v tlaku), nebo s únosností (stejná tuhost pro tlak
a tah).

 Nelineární parametry jsou brány v úvahu pouze v nelineární analýze. Ve všech ostatních případech
analýzy (Lineární statická, Kmitání I/II, Stabilita) je brána v úvahu počáteční tuhost.

 Plošné podpory se zobrazují jako plocha vyplněná oranžovými čtvercovými šrafy.
4.9.12 Kloub na hranu
Kloub na hraně může být definován mezi obrysy plochy nebo mezi žebrem a obrysem plochy. Zvolte
hranu a plochu. Kloubová tuhost může být definována v lokálním systému hrany vybrané plochy.

Uživatelský manuál
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4.9.13 Tuhé rameno



Tuhá ramena mohou být použita k modelování částí, které se chovají jako tuhá tělesa ve vztahu
k ostatním částem konstrukce. Tuhá ramena mohou být použita jen v lineární statické analýze.
Ramena mohou být definována vybráním čar, které spojují jejich uzly. Vybrané čáry, které mají společné uzly, definují stejný tuhý prvek. Neexistuje žádné omezení na počet uzlů v jakémkoli prvku.
Stupně volnosti uzlů tuhého ramena nemohou být omezeny (pevné).
Modelování spojení prvků membrány k nosníku:

Definovat

Umožňuje definovat tuhá ramena. Musíte vybrat čáry, které spojují uzly připojené k tuhým ramenům.
Připomeňme si, že čáry se společnými uzly definují stejné tuhé rameno.

rigid




Modelování excentrického spojení sloupů:

1

2

3

rigid

1

2

Můžete připojit nebo rozdělit tuhé prvky, pomocí příkazu změnit.
Pokud vyberete linie, které spojují uzly různých tuhých prvků, prvky budou připojeny. Pokud zrušíte
výběr linií tuhých prvků přerušením jejich kontinuity, budou příslušné prvky rozděleny.
Konečné prvky nemohou mít všechny své linie přiděleny ke stejným tuhým tělesům.
Pokud chcete vypočítat hmotnost tělesa v analýze kmitání, umístěte uzel do těžiště, připojte jej
k tělesu a učiňte tuto čáru součástí tuhého tělesa. Přiřaďte hmotnosti tělesa k tomuto uzlu.
Tuhá ramena jsou zobrazena na obrazovce silnými černými čarami.

4.9.14 Diafragma
Použitím diafragmat zjednodušíte model. Diafragmata jsou speciální tuhá tělesa, kde relativní pozice
uzlů prvku zůstává konstantní v globální rovině. Diafragmata výrazně sníží množství výpočtů. To může být výhoda pro provádění analýzy kmitání velkých modelů. Diafragmata mohou představovat desky zcela tuhé v jejich rovině.
Vyberte čáry k definování diafragmat. Každá sada spojených čar vytvoří diafragma.

Definice



Diafragmata jsou zobrazeny jako silné šedé čáry.
Pokud změníte diafragma a vyberete čáry připojené k dalším diafragmatům, budou dvě diafragmata sloučena do jednoho. Původní diafragma se
rozdělí vybráním několika skupin čar bez spojení
mezi skupinami.
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Po definování je nutné nastavit pracovní rovinu diafragma. Relativní pozice
uzlů prvku zůstává v této rovině konstantní. Pro tuhé desky v rovině X-Y vyberte XY.

4.9.15 Pružný element

Pružný element spojuje dva uzly modelu. Prvek má svůj vlastní souřadný systém. Můžete zadat
translační a/nebo rotační (torzní) tuhost prvku okolo os prvku. Prvek může mít nelineární elastickou
tuhost.
Podpory mohou být definovány v následujících systémech:
Globální/Geometricky/Referencí/Relativní prvek/Relativní uzel

Pružný element

Definice

Je třeba vybrat uzly, které jsou spojeny a určit odpovídající tuhost (translační KX, KY, KZ a rotační
KXX, KYY, KZZ). Pokud je definována nelineární elastická pružina, můžete určit hodnoty únosnosti
pro každou složku vnitřních sil.

 Únosnosti budou brány v úvahu pouze u nelineární statické
analýzy, v jiném případě budou ignorovány.

Nelineární parametry jsou brány v úvahu pouze v nelineární analýze. Ve všech ostatních případech analýzy (Lineární statická, Kmitání I/II, Stabilita) je brána v úvahu počáteční tuhost (ta zůstává během analýzy konstantní).
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4.9.16 Kontaktní element

Kontaktní element

Kontaktní element se používá k modelování kontaktu bod-bod. Prvek má dva stavy:
 jeden aktivní, když má velkou hodnotu tuhosti (simuluje dosažení kontaktu)
 jeden neaktivní, když má malou hodnotu tuhosti (simuluje, že kontakt dosažen není).
Tento kontaktní model je přibližný.
Kontaktní element může být aktivní v tahu a tlaku. Typické diagramy závislosti síly na posunutí kontaktních elementů aktivních v tahu a tlaku jsou uvedeny níže.

Kontaktní element je nelineární element, který může způsobit problémy v nelineárním řešení kvůli
velkým změnám tuhostí prvku, když změní stav (aktivní/neaktivní).
Pokud je prvek používán k modelování běžných kontaktních problémů, můžete povolit automatické
nastavení tuhosti prvku, za účelem zmírnění velkých rozdílů tuhostí (při změnách stavu), které mohou
dokonce způsobit i divergenci iteračního řešení.
Je třeba zadat dvěma uzly:
Stanovení lokální orientace osy x je stejná jako pro nosníkové prvky.
Aktivní: Aktivní stav může být tah (tahového šroubového spoje) nebo tlaku (kontakt dvou desek)
Orientace (od jednoho ze svých uzlů k dalšímu svému uzlu)
Aktivní tuhost: Ve výchozím nastavení je 1E+8 kN/m.
Neaktivní tuhost: Ve výchozím nastavení je 1E-2 kN/m.
Počáteční otvor\vnoření: Ve výchozím nastavení je 0. Počáteční otvor lze nastavit také na základě
geometrie prvku (Ověření Pomocí geometrie). Počáteční otvor je kladný nebo má nulovou hodnotu.
Dokud se počáteční otvor neuzavře, kontaktní element je považován za neaktivní.
Přizpůsobení automatické aktivní tuhosti:
Pokud není zvoleno žádné přizpůsobení, nižší hodnoty nejsou brány v úvahu.
Minimální povolené vnoření: Můžete si stanovit minimální povolenou hodnotu vnoření pro kontaktní podmínku. Výchozí hodnota je 1E-05.
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Maximální povolené vnoření: Můžete si stanovit maximální povolenou hodnotu vnoření pro kontaktní podmínku. Výchozí hodnota je 1E-05.



Maximální poměr přizpůsobení: Pokud je vnoření nižší než minimální, aktivní tuhost je zmenšená
maximálním poměrem zadaným zde. Pokud vnoření je mezi těmito dvěma limity, nenásleduje žádná
akce. Pokud vnoření přesahuje povolené maximum, je aktivní tuhost zvýšena maximálním poměrem
zadaným zde. Výchozí hodnota je 100. V tomto případě je hodnota nastaveného poměru brána jako:
1/100, 1/10, 1, 10, or 100.
Pokud je kontaktní element používán v analýze rozdílné od nelineární statické analýzy, bude prvek
brán v úvahu jako pružný element s tuhostí odpovídající jeho počátečnímu otvoru. Pokud je počáteční otvor nulový, je třeba vzít v úvahu aktivní tuhost.

4.9.17 Styčný prvek

Styčný prvek

Styčné prvky spojují dva uzly (N-N) nebo dvě linie (L-L) a mají šest složek tuhosti (definováno
v jejich souřadném systému), které jsou soustředěny na rozhraní (nachází se mezi spojenými uzly/liniemi). Jejich pozici je možno zadat relativně k jednomu uzlu/linii, která je považována za referenční.
Styčné prvky mohou mít nelineární parametr nazvaný mezní únosnost, ta omezuje síly, které jsou
schopny přenášet.
Styčný prvek typu uzel-uzel (N-N)
Spojuje dva uzly. Složky tuhosti jsou stanoveny v globálním souřadném systému. Přiřazením nulové
hodnoty ke složce nebudou odpovídající síly nebo moment převedeny z jednoho uzlu ke druhému. Poloha rozhraní se může lišit od 0 do 1 ve vztahu k řídícímu uzlu (vybráno uživatelem). Pokud je umístění rozhraní = 0, rozhraní je v řídícím uzlu. Pokud je = 1, rozhraní je na opačném uzlu. Pro každou
hodnotu větší než 0 nebo menší než 1 je rozhraní mezi uzly.

Typické aplikace jsou: spojení hlavního nosníku s vaznicí; některé typy roštových spojení; spoje násobné příhradové soustavy (St. Andrew), atd.
Příklad: Spojení hlavního nosníku s vaznicí (viz… SteelFrame.axs v adresáři příkladů)
Předpokládejme, že vertikální osa Z je rovnoběžná s lokální osou z. Hlavní nosník je IPE-400 v rovině
X-Z, vaznice je I-200. Pokud chcete převést síly, ale ne momenty z vaznic do hlavního nosníku.
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Tyto prvky jsou reprezentovány pomocí jejich střednic. Vazba musí být umístěna mezi těmito dvěma
osami v jejich průsečíku (při pohledu shora). Z tohoto důvodu musí být tato vazba přiřazena k svislé
čáře o délce rovnající se vzdálenosti os, tj. 30cm (40/2 + 20/2). Vyberte uzel na hlavním nosníku, který má být řídící uzel styčného prvku. Styčná plocha musí být vždy umístěna na skutečném kontaktním
bodě. V tomto případě je styčná plocha umístěna 20 cm daleko (40/2) od hlavního uzlu (tj. osa hlavního nosníku). Takže poloha styčné plochy je 20/30 = 0.666. Můžete předpokládat, že spojení je pevné
vůči posunutí, ale může se otáčet. Proto je třeba zadat 1E10 pro translační tuhost a 0 pro rotační. Pokud jsou vaznice podporovány pouze těmito čarami, je třeba zadat KYY=0.001 nebo podobnou malou
hodnotu k odstranění rotace kolem hlavní osy nosníku.
Nelineární para- Nelineární parametry mohou být přiřazeny ke každé nenulové složce tuhostí. Chcete li změnit charakmetry teristiky, klikněte na jedno ze tří tlačítek (obousměrné, jen tah, jen tlak) a zaškrtněte v zaškrtávacím
políčku únosnost a v případě potřeby zadejte její hodnotu.
Styčný prvek typu linie-linie
Spojuje dvě linie s třemi uzly, každá může být žebrem a/nebo hranou povrchu. Linie-linie propojení
má šest uzlů.
Tuhostní složky jsou definovány v lokálním souřadném systému styčného prvku, který je v rovině
styčného prvku, s lokální osou x rovnoběžnou s řídící čarou a lokální osou z orientovanou směrem k
další linii v rovině styčného prvku a kolmou na lokální osu x.
Přiřazení nulové hodnoty ke složce nebudou odpovídající síla nebo moment převedeny z jednoho uzlu
na druhý. Poloha styčné plochy se může lišit od 0 do 1 vzhledem k řídící linii (vybrané uživatelem).
Pokud poloha styčné plochy je 0, styčná plocha je v řídící čáře (v počátečním bodě šipky).
Pokud je 1, styčná plocha je na protější čáře (v koncovém bodě šipky). Pro ostatní hodnoty větší než 0
a menší než 1 je styčná plocha mezi čarami.
Typickými aplikacemi jsou: kloubové spojení stropu se stěnou, částečně/plně spřažené vrstevnaté
nosníky, polotuhé spojení žebra se skořepinou, atd.
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Příklad: Kloubové spojení stropní konstrukce se stěnou.
Předpokládejme, že svislá osa je Z, stěna je
v rovině Y-Z, stropní konstrukce je rovnoběžná
s rovinou X-Y a stěny jsou modelovány skořepinovými prvky. Tloušťka stropu je 15 cm.
Cílem je převést síly ze stropu na stěnu, ale ne
momenty.

Prvky jsou reprezentovány jejich střednicovou rovinou. Stěna musí dosáhnout až do spodní roviny
stropní konstrukce. Styčné prvky musí být umístěny mezi horní hranou stěny a hranou stropu.
V tomto případě musí být styčné prvky v rovině stěny. Vzdálenost mezi hranami je 7.5 cm (15/2).
Vyberte uzly hrany stěny jako řídící uzly. Styčná plocha musí být ve skutečném bodě kontaktu, který
je ve spodní rovině stropní konstrukce a je 0 cm od řídícího uzlu. Z tohotodůvodu zadejte 0 pro pozici styčné plochy. Předpokládá se, že ve spojení je zabráněno posunutí, ale je volné pootočení. Proto
je třeba zadat 1E10 pro translační tuhost a 0 pro rotační.
Nelineární parametry

Limitní únosnost může být určena pro každou odpovídající složku s nenulovou tuhostí.
Při použití v souvislosti s oblastmi/plochami mohou pro definování styčného prvku linie-linie následovat tyto kroky:
1. Definování plochy (viz... 4.9.4 Plocha) a připojení odpovídajících protějších uzlů plochy
s čarami (počet uzlů na plochy by měly být stejné).

2. Vyberte čtyřúhelník mezi plochami. Klikněte na
OK na filtr na panelu nástrojů.
3. Vyberte řídící linii styčného prvku. Klikněte na
OK na filtr na panelu nástrojů.

4. Určete tuhost styčného prvku a nastavte umístění
styčné plochy. Ve výchozím nastavení je styčná
plocha ve středu styčného prvku. Pružné vazba(y) jsou vytvořeny.

5. Nyní můžete vygenerovat síť plochy.
Generovat síť na plochy
Viz... 4.11.1.2 Meshing of domains
6. Styčné prvky jsou rozděleny podle sítě plochy.

4.9.18 Stupně volnosti v uzlu
Umožňuje omezení šesti stupňů volnosti, které jsou: translační (eX, eY, eZ)a rotační (X, Y a Z).
Ve výchozím nastavení nemají žádné uzly omezený počet stupňů volnosti.
Ve výpočtech bude rovnice rovnováhy napsána ve směru posunu (translační/rotační).
Je možné zvolit jakoukoli kombinaci šesti stupňů volnosti (eX, eY, eZ, X, Y a Z). Nicméně v mnoha

Uživatelský manuál

177

případech lze využít typická kombinace stupňů volnosti. V těchto situacích můžete rychle použít
předdefinované nastavení výběrem ze seznamu.
Jsou uvedeny následující jednotlivé konstrukce:
Příhradový prut v rovině / Prostorová příhradovina / Rám v rovině / Rošt v rovině / Membrána/Deska
Definovat uzlové DOF

Použijte tlačítko pro nastavení stupňů volnosti. Popisky tlačítka budou ukazovat skutečnou hodnotu.
Změny se budou vztahovat pouze na ty stupně volnosti v uzlu, které mají odpovídající zaškrtávací políčko zaškrtnuté. Nezaškrtnuté složky si zachovají
svou původní hodnotu.
Máte dvě možnosti, jak změnit stupně volnosti
v uzlu.
Přepsání
Nové nastavení přepíše existující nastavení stupně
volnosti vybraných uzlů.
Sloučení
Provede operaci sloučení kódu nové sady stupňů volnosti se stávajícím kódem sady stupňů volnosti vybraných uzlů. Tato možnost je užitečná při definování
podmínek symetrie.

Příklad sloučení

eX
volný
volný
volný

původní kód:
nový kód:
výsledný kód:

eY
volný
volný
volný

eZ
omezený
volný
omezený.

X
volný
volný
volný

Y
omezený
omezený
omezený

Z
volný
omezený
omezený

Je nastaveno šest stupňů volnosti v uzlu (eX, eY, eZ, X, Y a Z) pomocí šestimístného kódu složeného ze symbolů f (free - volný) a c (constrained - omezený).
Každá číslice odpovídá jedné složce stupně volnosti. Ve výchozím nastavení jsou uzly považovány
za volné (všechny znaky jsou symboly f (free - volný)). Natavením číslice na c (constrained - omezený) jsou odpovídající složky stupňů volnosti omezené.
Výchozí nastavení stupňů volnosti v uzlu je [f f f f f f].

 Zatížení, které se nachází ve směru omezení stupňů volnosti, není bráno v úvahu. Zatížení ve směru omezení stupňů volnosti se objeví v tabulce nepřenesených zatížení.

 Uzly se stupni volnosti lišící se od [f f f f f f] se zobrazí na obrazovce modrozelenou barvou.
Označení:

volné posunutí,
1
eX

Stupně volnosti
Příhradové nosníky
Příhradový nosník
v rovině X-Y

2
eY

volné pootočení okolo určené osy
3
eZ

Volný posun

4
X

5
Y

6
Z

Stupně volnosti
Příhradový nosník
v rovině X-Z

Příhradový nosník
v rovině Y-Z

Prostorová příhradovina

Rámy
Rovina rámu X-Y

Rovina rámu X-Z

Volný posun
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Rovina rámu Y-Z

Stupně volnosti
Rošty
Rošt v rovině X-Y

Volný posun

Stupně volnosti

Volný posun

Rošt v rovině X-Z

Rošt v rovině Y-Z

Membrány
Membrána v rovině
X-Y

Membrána v rovině
X-Z

Membrána v rovině
Y-Z

Desky
Deska v rovině X-Y

Deska v rovině X-Z

Deska v rovině Y-Z

Symetrie
symetrická rovina
X-Y

symetrická rovina
X-Z

symetrická rovina
Y-Z

Převzít z>>

Stupně volnosti je možné převzít z jiného uzlu a přiřadit k vybranému uzlu.

4.9.19 Reference

Umožňuje definovat referenční body, vektory nebo osy a roviny. Reference určují orientaci lokálního
souřadného systému konečných prvků v 3D prostoru. Lokální souřadný systém prvků definovaný
s referencí se používá k určení průřezových vlastnosti a k interpretaci výsledků.
Vlastnosti prvků jsou určeny a vnitřní síly (Nx, Vy, Vz, Tx, My, Mz pro nosníky, mx, my, mxy pro desky,
nx, ny, nxy pro membrány, atd.) jsou vypočteny v tomto lokálním systému.



Rychlá změna: Kliknutím na symbol reference je vyvolán Prohlížeč tabulek a zobrazí tabulku referencí. Referenční vektor a osa může být určena dvěma body, referenční roviny třemi body. Při zavírání tabulky jsou referenční vektory a osy normalizovány k 1.
Barevné předvolby: x = červená, y = žlutá, z = zelená.
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Mohou být použity následující reference:
Automatické reference

Automatická reference pro příhradové a nosníkové prvky:
Referenční vektor bude generován a přidělen příhradovým a nosníkovým prvkům následovně:
Je-li osa prvku rovnoběžná s globální osou Z, referenční vektoru bude rovnoběžný s globální osou X.
V ostatních případech bude rovnoběžný s globální osou Z.
Pro oblouky: Pokud rovina oblouku je rovnoběžná s globální rovinou X-Z, automatická reference je
na ni kolmá a ukazuje na směr +Z. Pokud je oblouk v jiné rovině jeho referenční vektor je v rovině
oblouku a ukazuje směrem ven směrem od středu oblouku.
Automatická reference pro žebra:
Pokud je žebro nezávislé, referenční vektor bude generován a přidělen k prvku jako u nosníkových
prvků.
Pokud je žebro připojeno k plošnému prvku, generování referenčního bodu je následující:
Referenční vektor bude rovnoběžný s lokální osou z (kolmo k povrchu) ploch, které mají připojený
žebrový prvek.
Automatická reference pro příhradové a plošné prvky:
Referenční vektor bude generován a přidělen k povrchům následovně:
Reference lokální osy x
Pokud je rovina povrchu rovnoběžná s rovinou X-Y, referenční vektor pro lokální osy x bude generován jako vektor rovnoběžný s globální osou X.
V ostatních případech bude rovnoběžná s průsečíkem čar povrchů a roviny X-Y.
Reference lokální osy z
Pokud je rovina povrchu rovnoběžná s osou Z, vytvořený odkaz bude vektor orientovaný na původní
globální systém XYZ. V ostatních případech bude rovnoběžná s globální osou Z.
Položka v menu Úpravy/Převést automatické reference automaticky převádí reference na referenční
vektory.

Referenční bod

Referenční bod se používá k definování orientace (lokální souřadný systém) nosníku, žebra, podpory a
pružných prvků, nebo definuje kladné lokální osy x a z plošných prvků.
Referenční body jsou určeny (jejich souřadnicemi) v globálním souřadném systému.

 Referenční body jsou zobrazeny na obrazovce malými červenými symboly +.
Nosníky, žebra a pružné prvky:
Referenční bod a prvek místní osy x definuje lokální rovinu x-z. Kladný směr lokální osy y a z je dán
pravidlem pravé ruky.
Referenční bod

Referenční bod

Plošné prvky:
Kladný směr lokální osy z je orientován na poloprostor ve kterém je umístěn referenční bod a je kolmý k rovině prvku. Jakmile je lokální osa x definována, lokální osa y je určena podle pravidla pravé
ruky
Referenční bod

Referenční bod

Lokální osa x bude orientována ve směru referenčního bodu.
U plošného prvku musí referenční bod ležet v rovině prvku.
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Referenční bod

Podpory:
U podpor můžete použít referenční bod pro určení lokální osy x.

Referenční vektor

Umožňuje definovat lokální osu x pro plochu, podporu a pružné prvky. Také určuje orientaci lokální
osy z nosníku, žebra a pružného prvku.

 Referenční vektory jsou zobrazeny na obrazovce jako červené šipky.
Plošné prvky:
Lokální osa x bude rovnoběžná s referenčním vektorem. V případě plošného prvku musí být referenční vektor rovnoběžný s rovinou prvku.
Orientace lokální osy z může být také určena pomocí referenčního vektoru.

Podpory:
U podpor můžete použít referenční vektor k určení osy x.

Nosníky, žebra a pružné prvky:
Referenční vektor a prvek lokální osy x určuje lokální rovinu x-z.
Kladný směr lokální osy y a z je dán pravidlem pravé ruky.
Referenční vektor

Referenční vektor
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Referenční osa slouží k určení lokální osy x plošných prvků, které budou orientovány směrem na referenční osu. Referenční osa nesmí zahrnovat středový prvek.

 Referenční osy jsou zobrazeny na obrazovce jako červené šipky.
Referenční rovina

Referenční rovina slouží k určení lokální osy x plošných prvků, které budou rovnoběžné k průsečíku
čáry referenční roviny a roviny prvku. Referenční rovina nesmí být rovnoběžná s rovinou prvku.

Referenční úhel

Rotace příhradoviny/nosníku/žebrového průřezu je snadná pomocí referenčního úhlu. Automatický
lokální souřadný systém (a průřez) lze otáčet kolem osy prvku pomocí zvoleného úhlu. Pokud je prvek rovnoběžný se směrem globální osy Z, úhel je vztažený ke globální ose X. Ve všech ostatních
případech je úhel vztažený ke globální ose Z.

 Referenční rovina je zobrazena na obrazovce jako červený trojúhelník.
4.9.20 Vytvoření výpočetního modelu z Architektonického modelu
Tato ikona spustí převodní operaci architektonického modelu, pokud byl soubor IFC (*.IFC)
dříve načten, pomocí Soubor / Importovat (Viz...
3.1.6 Importovat) jako hladina pozadí.

Zobrazení

Vyberte v architektonickém projektu podlaží a typy prvků, které chcete zobrazit.
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 Použijte vestavěný Filtr pro zlepšení výběru.
Pokud vytvoříte modelový rámec nebo vymažete objekty a nic není vybráno, objeví se lišta výběru.
Kliknutím na ikonu Filtr Vlastností vyberete nosníky a sloupy v určitém rozsahu velikosti průřezu
v závislosti na jejich minimální délce strany nebo vyberte stěny nebo desky v určitém rozsahu
tloušťky.
Pokud chcete obnovit celý rozsah, klikněte na tlačítko v levém dolním rohu.
Pokud je zaškrtnuto Objekty bez statického modelu budou vybrány pouze prvky, které nemají svůj
statický model.
Obnovit vše

Vytvoří architektonický model viditelný ve všech oknech.

Import patky

Pokud je políčko aktivní, patky v IFC souboru jsou také zpracovány.

Smazat objekty

Kliknutím na toto tlačítko odstraníte vybrané architektonické modely objektů.



Odstraněním architektonického objektu nebude smazán s ním spojený statický model.

Vytvořit statický model

Model bude vytvořen z vybraných vrstev prvků. Sloupy budou zjednodušeny na osy, stěny, desky a
střechy, budou zjednodušeny na své střednicové roviny. Uzly a linie rámce se stanou součástí modelu AxisVM a jsou nezávislé na vrstvě pozadí.
Části budou automaticky vytvořeny pro hladiny a typy objektů. A prvky vytvořené pro statický model budou zahrnuty v příslušných částech.
Kloubové spojení stěn lze modelovat pomocí hran kloubů, při vytváření modelového rámce pro architektonický model.
Je-li Materiál nastaven na Automaticky, a soubor IFC zahrnuje data o materiálech bude se importovat společně s modelem.
Vlastnosti vybraných architektonických objektů můžete přiřadit takto:

Deska

Načíst z Knihovny
materiálů

Stropní konstrukce mohou být modelovány jako
desky nebo skořepiny. Přiřaďte materiál a tloušťku.
Pro vrstevnaté stropní desky se tloušťky vrstev objeví v seznamu vrstev. Můžete vybrat vrstvy, které
chcete vzít v úvahu.
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Stěna

Stěny mohou být definovány jako membrány nebo
skořepiny. Přiřaďte materiál a tloušťku. U vrstevnatých stěn je možné zvolit tloušťku nosné vrstvy,
celkovou tloušťku nebo vlastní hodnotu.
Použít spodní podpory:
Můžete automaticky přiřadit podporu ke spodnímu
okraji vybraných stěn.

Převést stěny na podpory: Převedení stěny objektů k podporám umožňuje toto zaškrtávací políčko.
Podpora bude umístěna na horní hranu příslušné stěny. Tuhost podpory se vypočítá na základě horních a dolních koncových podpor.
Sloupové objekty jsou vždy převedeny na nosníkové prvky. Přiřaďte materiál a průřez. Pokud je vybraná volba Automaticky, průřez je vytvořen na základě geometrického popisu architektonického objektu.

Sloup

Můžete přiradit podporu ke spodní části sloupce.

Editor průřezů

Knihovna
průřezů
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Převést sloupy na podpory: Vybrané sloupcové objekty mohou být převedeny na podpory. Tuhost
podpory je stanovena na základě koncových podpor. Podpory budou umístěny v horní části sloupce.
Nosník

Nosníkové objekty jsou vždy převedeny na nosníkové prvky. Přiřaďtemateriál a průřez. Pokud je vybraná volba Automaticky, průřez je vytvořen na základě geometrického popisu architektonického objektu.

Střecha

Střešní objekty jsou vždy převedeny na skořepinové
prvky. Přiřaďte materiál a průřez.
U střech s více hladinami se tloušťka hladiny zobrazí v seznamu hladin.
Můžete vybrat hladiny, které chcete vzít v úvahu.

4.9.21 Modifikovat
Umožňuje změnit definici vybraných prvků.
1.
2.
3.
4.
5.

Při držení zmáčknuté klávesy [Shift] vyberte prvky, které se mají změnit. Můžete také použít
ikonu výběru.
Klikněte na ikonu příslušnou k danému prvku v liště prvků.
V dialogovém okně prvku zkontrolujete vlastnosti, které chcete změnit. Pole vlastností ukazují hodnotu společnou ve výběru. Pokud mají vybrané prvky různé hodnoty, je pole prázdné.
Změňte příslušné vlastnosti podle potřeby.
Kliknutím na tlačítko OK použijete změny a zavřete dialogové okno.

 Ve skutečnosti je změna podobná definici prvku, ale nepřiřazuje vlastnosti nedefinovaným geome-

Okamžitý režim

trickým prvkům a umožňuje přístup k určitým vlastnostem bez změny jiných vlastností. Můžete přepnout přepínačem na definici prvku k definování všech vlastností všech vybraných prvků, čar nebo
povrchů.
Pokud je aktivní karta Geometrie nebo Prvků klikněte na konečný prvek za účelem změny jeho
vlastností. Pokud bylo vybráno více konečných prvků, mohou být okamžitě vybrány kliknutím na
jeden z nich. Pokud kliknete na prvek, který není vybrán, výběr zmizí a vy můžete měnit prvek, na
který jste klikli. Pokud kliknete na uzel, jeho stupně volnosti lze editovat ihned. Můžete také měnit
vlastnosti pomocí Editoru vlastností.
Viz... 3.5.1 Editor vlastností
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4.9.22 Smazat
[Del]

Viz... 3.2.7 Smazat

4.10 Zatížení

Umožňuje použít různé statické a dynamické zatížení pro statickou analýzu a analýzu stability a definuje soustředěné hmoty pro analýzu kmitání.

4.10.1 Zatěžovací stavy, Skupiny zatížení
Zatěžovací stav

Nový stav

Umožňuje nastavit aktuální, vytvořit nový a měnit nebo mazat existující zatěžovací stavy. Veškeré
zatížení, které vytvoříte, bude uloženo v aktuálním zatěžovacím stavu. V profesionální verzi není počet zatěžovacích stavů omezen. V standardní verzi je maximum stavů, které mohou být vytvořeny 99.
Skupiny zatížení mohou být také vytvořeny z různých zatěžovacích stavů.

Je třeba přiřadit jiný název ke každému stavu. Toto jsou typy zatěžovacích stavů, které můžete
vybrat, když chcete vytvořit nový zatěžovací stav:

1. Statika
Statické zatěžovací stavy lze aplikovat na statickou analýzu, analýzu kmitání a analýzy stability.
V případě analýzy kmitání může být zatížení uvažováno jako hmoty.
Zatěžovací stavy lze řadit do skupiny zatížení. Při výpočtu kombinací kritického zatížení je třeba

186

zatěžovací stavy brát v potaz podle parametrů zatěžovací skupiny, do které patří.

 Kritické kombinace lze určit pouze z výsledků lineární statické analýzy.





2. Příčinková čára
Umožňuje použít zatížení zobecněným posunutím k získání příčinkové čáry příhradoviny nebo
nosníkového prvku.
Je-li zvoleno působení lineárního zatěžovacího stavu, můžete použít pouze zatížení příčinkové čáry.
3. Pohyblivé zatížení
V tomto typu zatěžovacího stavu lze definovat jen pohyblivé zatížení (liniové nebo plošné). Při definování pohyblivého zatížení bude vytvořena skupina nových zatěžovacích stavů. Počet těchto zatěžovacích stavů se rovná počtu kroků stanovených v dialogovém okně pohyblivého zatížení. Jejích jméno je vytvořeno automaticky jako MOV_xx. Vzhledem k tomu, že se dostanou do zatěžovací skupiny, nejnepříznivější účinek pohyblivého zatížení může být prověřen zobrazením výsledků kritické kombinace. Tyto automaticky vytvořené zatěžovací stavy lze přesunout jen dohromady
a pouze do jiné pohybující se zatěžovací skupiny.
Pokud je použito více než jedno pohyblivé zatížení ve stejném zatěžovacím stavu (a automaticky
vytvořené zatěžovací stavy), počet kroků se rovná maximálním počtu stanovených kroků. Pokud je
maximální počet kroků k a jiné pohyblivé zatížení má i(i < k), poté toto zatížení zůstane na konci
dráhy v krocích i+1, i+2, …, k.
Vice viz.. 4.10.27 Moving loads
Při výběru zatěžovacího stavu pohyblivého zatížení bude jediná dostupná ikona na liště Pohyblivé
zatížení.
4. Seizmicita
Při výběru seizmického zatěžovacího stavu můžete určit parametry pro výpočet zatížení od zemětřesení. Před vytvořením seizmického zatížení je nutné provést analýzu kmitání. V závislosti
na vlastních tvarech a hmotách konstrukce vytváří AvisVM seizmické zatěžovací stavy v počtu
k+2, kde k je počet nejmenších dostupných frekvencí. Další dva případy odpovídají označení +
a -, které obsahují kritické kombinace. Viz... 4.10.23 Zatížení seizmicitou

 Při výběru seizmického zatížení bude jediná dostupná ikona na liště Seizmické parametry.
5. Pushover zatížení
Při výběru pushover zatěžovacího stavu můžete specifikovat parametry pro generování rozloženého zatížení, který lze použít při pushover analýzách. Před vytvořením pushover zatěžovacího stavu
je třeba provést analýzu kmitání. V závislosti na vlastním tvaru generuje AxisVM uzlové síly na
každý uzel modelu. Z počátku vznikají celkem čtyři zatěžovací stavy. Představují rovnoměrné (U)
a modální (M) rozdělení ve směru každé horizontální osy (X a Y ve výchozím nastavení). Volba
rovnoměrného rozdělení zatížení vytvoří uzlové síly úměrné hmotám přiděleným každému uzlu
v modelu. Modální rozdělení zatížení používá vlastní tvar pro rozdělení hmot v každém uzlu pro
generování uzlových sil. V obou případech je součet generovaných sil 1 kN ve stejném horizontálním směru.
Více viz... 4.10.24 Pushover loads

 Při výběru pushover zatížení bude jediná dostupná ikona na liště Pushover parametry.
6. Imperfekce
Pokud je vytvořen tento zatěžovací stav, je automaticky umístěn do skupiny Imperfekce, které mohou obsahovat pouze případy imperfekce. Tato skupina zatížení nemá žádné parametry a je automaticky zrušena, pokud jsou odstraněny její zatěžovací stavy. Zatěžovací stavy imperfekce lze použít v nelineární analýze s geometrickou nelinearitou. Zatěžovací stavy imperfekce mohou být zahrnuty při generování kritické kombinace zatížení ULS v tabulce kombinací. Kombinace zatížení
včetně zatěžovacího stavu imperfekce vyžadují nelineární analýzu s geometrickou nelinearitou.
Více viz... 4.10.25 Global imperfection Tensioning

 Zatěžovací stav imperfekce nepřispívá ke kritické kombinaci výsledků lineární analýzy.
7. Předpětí
Je-li podporován výpočet předpětí podle aktuální normy, mohou být vytvořeny předpínací zatěžovací stavy. Tyto zatěžovací stavy dostanete vždy do předpínací zatěžovací skupiny. Po definování
zatěžovacího stavu s názvem název, budou vytvořeny dva zatěžovací stavy.
název-T0 bude obsahovat odpovídající zatížení vypočítané z konce napínacího procesu, název-TI
bude obsahovat dlouhodobé hodnoty odpovídajícího zatížení. Kterýkoli z těchto zatěžovacích sta-
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vů je možné zvolit k definování předpětí.
Více viz... 4.10.26 Tensioning

 Při výběru zatížení předpětím bude jediná dostupná ikona na liště Předpětí.
8. Dynamické zatížení
Dynamické zatěžovací stavy lze použít, jen pokud je k dispozici DYN modul. Po definování dynamického zatěžovacího stavu a vybrání Zatížení umožní tabulka definici dynamického zatížení a
uzlového zrychlení.
Více viz... 4.10.28 Dynamické zatížení (pro řešení časového průběhu)

 Dynamické zatěžovací stavy nemohou být zařazeny do skupiny zatížení a kombinací zatížení. Zatížení v rámci dynamického zatížení se uplatní pouze v Dynamické analýze.
9. Zatížení sněhem




Třída trvání
zatížení
Duplicitní

AxisVM umí vypočítat, a uplatnit zatížení sněhem na konstrukci. Zatížení sněhem může být umístěno
na plochých panelech zatížení v libovolných rovinách. Jako první krok je vytvořen dočasný zatěžovací stav ve skupině zatížení Sníh a jeho název lze nastavit. Požaduje-li norma mimořádnou kontrolu
působení sněhu, bude vytvořen mimořádný zatěžovací stav v mimořádné skupině zatížení sněhem. Po
definování Zatěžovacích panelů a nastavení parametrů pro zatížení sněhem, programu nahradí dočasný zatěžovací stav s nutnými zatěžovacími stavy.
Zatěžovací stavy bez navátí jsou vytvořeny s příponou UD (Undrifted). Zatěžovací stavy s navátím
jsou vytvořeny s příponou D (Drifted). Další písmena značí směr působení (X+, X–, Y+, Y–). Vítr v
45°+n*90° směrech (kde n = 0, 1, 2, 3) jsou rovněž zohledněny a jsou indikovány kvadrantem, kde
vítr působí. Např. X+Y– se vztahuje ke směru 315° (0° je definován kladným směrem osy x, a úhly
měrené proti směru hodinových ručiček). Možné automaticky vytvořené stavy, kterou vzniknou po
použití generátoru sněhem jsou: Sníh UD, Sníh DX+, Sníh DY+, Sníh DX–, Sníh DY–, Sníh
DX+Y+, Sníh DX+Y–, Sníh DX–Y+, Sníh DX–Y–. Nebudou vytvořeny všechny možné zatěžovací
stavy, protože některé z nich mohou být zbytečné.
Více viz... 4.10.13 Zatížení sněhem
Pokud je vybráno zatížení sněhem jsou na listě zatížení povoleny jen dvě tlačítka. Je to Zatěžovací
panel a Zatížení sněhem.
10. Zatížení větrem
AxisVM umí vypočítat a aplikovat zatížení větrem na konstrukci. Vypočtené zatížení větrem je spolehlivé pouze pro určité typy budov, jak je uvedeno v normě. Není doporučeno používat tyto automatické metody pro jiné geometrie.
Zatížení větrem může být umístěno na plochých panelech zatížení v libovolných rovinách. Jako první
krok je vytvořen dočasný zatěžovací stav ve skupině zatížení Vítr a jeho název lze nastavit. Po definování Zatěžovacích panelů a nastavení parametrů zatížení, nahradí dočasný zatěžovací nutnými zatěžovacími stavy pro zatížení větrem.
Zatěžovací stavy pro zatížení větrem jsou generovány s názvem popisující situaci zatížení.
První dva znaky za názvem dočasného zatěžovacího popisují směr větru (X +, X-, Y +, Y-).
Další jeden nebo dva znaky značí typ akce větru.
Písmeno P značí tlak a S značí sání. U šikmých střech vyžaduje norma, aby byly zkontrolovány
všechny kombinace od větru na obou stranách střechy. Takže pro šikmé střechy jsou vytvořeny zatěžovací stavy Pp, Ps, Sp a Ss. První písmeno se týká větrné strany, druhé se vztahuje ke kryté straně.
Pro speciální kroucení se používají písmena T + a T- odkazující se na dva různé směry kroucení.
Poslední písmeno se vztahuje k typu vnitřní činnosti. Pokud je poslední znak O, vnitřní akce větru
jsou ignorovány, P znamená vnitřní tlak, S znamená vnitřní sání. Tyto zatěžovací stavy jsou potřebné,
pokud budeme používat aproximaci popsanou v normě pro případy, kde nejsou žádné další informace
k dispozici a musí být použitapozitivní a negativní kritická hodnota. Pokud je poslední písmeno C,
byl vytvořen zatěžovací stav definovaný uživatelem pomocí hodnoty μ, která závisí na otvoru konstrukce. Pokud je vytvořen zatěžovací stav C pro daný směr zatěžovací stavy P a S nejsou nutné.
Nebudou vytvořeny všechny možné zatěžovací stavy, protože některé z nich mohou být zbytečné.
Více viz... 4.10.14 Zatížení větrem
Pokud je vybráno zatížení sněhem jsou na listě zatížení povoleny jen dvě tlačítka. Je to Zatěžovací
panel a Zatížení větrem.
Modul pro posuzování dřevěných konstrukcí vyžaduje informace o trvání zatížení. Když byl
v modelu definován jako materiál dřevo, může být pro zatěžovací stav zadána třída trvání zatížení.
(Stálé: > 10 let; Dlouhodobé: 6 měsíců –10 let; Střednědobé: 1 týden – 6 měsíců; Krátkodobé: < 1
týden; Okamžité; Nedefinováno)
Umožňuje vytvořit kopii vybraného zatěžovacího stavu pod jiným názvem. Je třeba určit nový název
a součinitel, který rozmnoží zatížení při kopírování. Součinitel může být také záporné číslo.
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 Vybraná zatížení mohou být kopírována, nebo přesunuta do jiného zatěžovacího stavu pomocí
změny zatěžovacího stavu během kopírování nebo přesouvání.
Smazat

Umožňuje odstranit vybrané zatěžovací stavy.
Aktuální zatížení tohoto stavu můžete změnit výběrem z rozbalovacího seznamu vedle ikony zatěžovacích stavů. Výběr lze posunout použitím šipek
nahoru a dolů. Toto je nejlepší způsob k přehledu pohyblivých zatěžovacích
stavů.
Viz... 4.10.26 Tensioning

 Jméno zvoleného zatěžovacího stavu se objeví v Informačním okně a zatížení, které zadáte se dostane do tohoto zatěžovacího stavu.

V případě výběru zatížení od předpětí jediná aktivní ikona na liště zatížení je ikona Předpětí.
Klikněte na něj a vyberte správný nosník, nebo žebrový prvek a objeví dialog Předpětí.
Klikněte pravým tlačítkem myši na seznam v dialogu skupiny zatížení a zatěžovacích stavů, vyberte
pořadí zatěžovacích stavů. Dialog je dostupný také v Prohlížeči tabulek(Formát/Pořadí zatěžovacích
stavů).
Zatěžovací skupina

Zatěžovací skupiny jsou použity při vytváření kritických (návrhových) hodnot výsledků.

Nová skupina

Umožňuje definovat novou skupinu zatížení. Je třeba zadat jméno a typ (stálé, nahodilé, mimořádné)
skupiny zatížení a odpovídající součinitele podle aktuální normy. Později můžete určit, které zatěžovací stavy patří do specifické skupiny zatížení. Kliknutím na libovolnou ikonu ze skupiny oken Nová
skupina vytvoří novou skupinu ve stromě a můžete pro ni zadat název. Existující jména skupiny zatížení budou zamítnuta. Po vytvoření skupiny zatížení je třeba zadat hodnotu jeho parametrů (jako například dílčí součinitel, dynamický součinitel, součinitel současného výskytu, atd.). Zatěžovací stavy
mohou být přiřazeny do skupiny zatížení vybráním skupiny z rozbalovacího seznamu nebo přetažením zatěžovacího stavu pod skupinu zatížení ve stromě. Viz... 4.10.2 Kombinace zatížení
Jsou povoleny následující skupiny zatížení v závislosti na normě::
1. Stálé
Zahrnuje vlastní hmosnost, stálé vlastnosti týkající se konstrukce.
Zahrnuje všechny zatěžovací stavy v kombinaci
Všechny zatěžovací stavy ze skupiny budou brány v úvahu ve všech zatěžovacích kombinacích
s jejich horními nebo dolními dílčími součiniteli.
Pouze včetně nejnepříznivějšího zatěžovacího stavu
V úvahu bude brán pouze nejnepříznivější zatěžovací stav ze skupiny zatížení s jeho horními a
dolními dílčími součiniteli.
2. Proměnné
Zahrnuje nahodilé zatížení, zatížení větrem, zatížení sněhem, zatížení jeřábové dráhy...
Současně působící spolu s mimořádným zatížením
Pokud zaškrtnuté zatěžovací stav(y) ze skupiny mohou působit společně se zatěžovacím stavem
z mimořádné skupiny v kritických kombinacích.
Současné zatěžovací stavy
Libovolný počet zatěžovacích stavů z této skupiny může působit současně v kritických kombinacích.
Vzájemně se vylučující zatěžovací stavy
V kritických zatěžovacích kombinacích bude brán v úvahu současně pouze jeden zatěžovací stav ze
skupiny
3. Mimořádné
Zahrnuje zemětřesení, poklesy podpor, exploze, srážky… Pouze jeden zatěžovací stav ze skupiny je
brán v potaz současně v kombinaci zatížení. Tento zatěžovací stav musí mít součinitel současného
výskytu   0 .
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4. Pohyblivé
Automaticky vytvořené zatěžovací stavy pro pohyblivé zatížení se dostává do skupiny pohyblivých
zatížení.
5. Přepětí(pokud předpětí lze vypočítat podle aktuální normy)
Skupina zatížení předpětí je řešena jako trvalá skupina zatížení. Může obsahovat pouze předpínací zatěžovací stavy. Oba zatěžovací stavy pro stejné předpínaní (název-T0 and název-TI) nemohou být součástí žádné zatěžovací kombinace.
6. Seizmický (Eurocode, SIA 26x, DIN 1045-1, STAS a Italská norma)
Pouze jeden zatěžovací stav ze skupiny je brán v potaz současně v kombinaci zatížení. Tento zatěžovací stav musí mít součinitel současného výskytu   0 .
Kritické kombinace zatěžovacích
skupin

Kritické kombinace jsou stanoveny v závislosti na skupinách zatížení. Některé exkluzivní zatěžovací
situace (jako je sníh a výjimečný sníh), jsou identifikovány automaticky (takže kritické kombinace
nezahrnují obě ze zatížení sněhem a také výjimečné zatížení sněhem). Pokud je to nutné, zajištění
exkluzivity mezi skupinami zatížení je možné kontrolovat přes kritické kombinace skupin zatížení.
Přejděte na tabulku prohlížeče a najít "Kritické kombinace zatěžovacích skupin".

Každý řádek popisuje možnou kombinaci skupin zatížení. Zatěžovací stavy v zaškrtnutých skupinách zatížení budou sloučeny v kritických kombinacích.
Ve výchozím nastavení tabulka obsahuje pouze jeden řádek, kde jsou zaškrtnuty všechny skupiny
zatížení. Nové řádky lze přidat kliknutím na tlačítko + a v zaškrtávacím políčku lze měnit možnost
pro přidání skupiny zatížení. Skupiny stálého zatížení a předpětí nelze vypnout.
Program najde extrémní hodnoty v závislosti na možných kombinací.
Typy zatížení

Na prvky mohou být aplikovány následující zatížení:
Zatížení
Prvek
Soustředěné
uzel, nosník
Liniové (roznesené)
nosník, žebro, deska, membrána, skořepina
Na hraně (roznesené)
deska, membrána, skořepina
Vlastní tíha
příhradovina, nosník, žebro, deska, membrána, skořepina
Teplotní
příhradovina, nosník, žebro, deska, membrána, skořepina
Chyba v délce
příhradovina, nosník
Tah/Tlak
příhradovina, nosník
Forced support displacement
support
podpora
Kapalinou
deska, skořepina
Seizmické
uzel
Příčinkovou čarou
příhradovina, nosník
Předpínací
nosník, žebro
Pohyblivé
Nosník, žebro, deska, skořepina
Sníh
Nosník, žebro, deska, skořepina
Vítr
Nosník, žebro, deska, skořepina

190

4.10.2 Kombinace zatížení

Umožňuje definovat zatěžovací kombinace definovaných zatěžovacích stavů. Můžete určit součinitel
pro každý zatěžovací stav v zatěžovací kombinaci.
Výsledky kombinace zatížení budou vypočteny jako lineární kombinace zatěžovacích stavů včetně
vlivu zadaných součinitelů zatěžovacích stavů. Nulový součinitel znamená, že příslušné zatěžovací
stavy se neúčastní zatěžovací kombinace.
Chcete-li najít nejvíce nepříznivé z uživatelských kombinací zde definovaných, vytvořte obálku pro
kombinace.
Kombinace zatížení může být seřazeny, definovány a smazány podle zatěžovacích stavů, nebo skupin zatěžovacích stavů (druhá možnost je jednodušší pro přehlednost).
V prvním případě je třeba zadat součinitel pro každý zatěžovací stav.
Poté musí být zadán součinitel pro každou skupinu zatížení. Skutečné kombinace zatížení budou vytvořeny s použitím těchto součinitelů a podle vlastností skupiny zatížení (např. v případě, že zatěžovací stavy v rámci skupiny zatížení jsou exkluzivní, nebo ne, viz předchozí kapitola). Kombinace
skupiny zatížení s mnoha zatěžovacími stavy může mít za následek obrovské množství individuálních kombinací zatížení.


Není nutné vytvářet kombinace zatížení pro stanovení kritické kombinace.
Pokud skupiny zatěžovacích stavů jsou definovány a zatěžovací stavy jsou umístěny ve skupinách
zatížení, program automaticky vyhledá kritické kombinace v každém uzlu konstrukce, aniž by ve
skutečnosti vytvářel kombinace.
Vloží tabulku kombinace zatížení do aktuálního dokumentu.
Vloží kombinace zatížení shromážděné do schránky.
Při zjištění minimální a maximální hodnoty, nebo zobrazení výsledků pro jednotlivé prvky může
uživatel přidat skutečné kritické kombinace do seznamu uložené ve schránce (viz... 6.1.1 Minimální
a maximální hodnoty). Tato ikona vloží tyto kombinace do tabulky.
Vypočítá všechny kritické kombinace na základě zatěžovacích skupin a převádí je do tabulky kombinace zatížení.
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Možnost Zahrnout imperfekce je povolena jenom pokud model obsahuje zatěžovací stav imperfekce.
Pokud je zaškrtnuta možnost Nahradit existující kritické kombinace všechny dříve vytvořené kritické
kombinace budou odstraněny a nahrazeny novými kombinacemi. Pokud je zaškrtnuta možnost Nahradit pouze kombinace stejného typu budou nahrazeny pouze kombinace z vybraných typů MSÚ /
MSP kombinace.
Pokud je zaškrtnuta možnost Vytvořit kombinace se jményzmění se pojmenování kombinací, budoutvořeny s názvy kombinací popsány jako 1.1*ST1+0.9*ST2 namísto Co. #1, Co. #2, atd.

 Můžete také definovat kombinaci zatížení po dokončení lineární statické analýzy. Poté, vyžaduje-li
to postprocesor, vypočítá výsledky těchto kombinací zatížení. V případě nelineární statické analýzy,
AxisVM nejprve generuje kombinační stav a poté provede analýzu (jedna kombinace zatížení
v čase).

Automatické kombinace zatížení

Program prozkoumá všechny možné kombinace v závislosti na parametrech zatěžovacích skupin a
rovnice současné normy.
Minimum a maximum výsledných hodnot těchto kombinací je vybráno jako kritické (návrhové)
hodnoty. Kritické kombinace pro Eurokód, SIA26x, STAS, DIN a Italská norma jsou sestaveny podle následujících schémat:

Kritické kombinace pro vnitřní síly (MSÚ)
MSÚ 1 – Trvalé a proměnné
Eurokód

AxisVM používá kombinační vzorce níže podle EN 1990:2005 (6.10.a) a (6.10.b). Tyto vzorce mají
za následek menší síly a posunutí a dělají úspornější návrh.
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V některých zemích (např. Rakousko) národní příloha neumožňuje použití (6.10.a) a (6.10.b). V
tomto případě se použije následující vzorec:
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MSÚ 3 - Mimořádné
Eurokód a ostatní
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Kritické kombinace pro posun (MSP)
MSP 1 - Charakteristické
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MSP 3 - Kvazistálé
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2, i Qk, i
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Automaticky je vybrána metoda kritické zatěžovací kombinace pro únosnost a pro použitelnost. Metoda kritické zatěžovací kombinace pro použitelnost závisí na typu konstrukce, kterou modelujete.
Klikněte na Parametry zobrazení výsledků na liště výpočet pro nastavení vzorce kritické kombinace.

Italská norma

Seizmické zatížení: viz výše ve Vnitřních silách
Kombinace seizmického zatížení s ostatními typy zatížení:

G

K

Kde:
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i

ji

 QKi



 ji

součinitel významu
seizmické zatížení
charakteristická hodnota stálého zatížení
charakteristická hodnota proměnného zatížení
 2i (ULS) kombinační součinitel pro kvazistálé

 0i

(DLS) kombinační součinitel pro charakteristické

I

E
GK
Q Ki

Qi
Qi
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4.10.3 Uzlové zatížení
Umožňuje použít síly/momenty pro
vybrané uzly. Je třeba zadat hodnoty
složek zatížení FX, FY, FZ a MX, MY,
MZ, v globálním souřadném systému.
Pokud použijete uzlové zatížení na
uzel, který je už zatížen, můžete ho
přepsat nebo přidat do existujícího zatížení.

Kladné směry jsou v závislosti ke kladnému směru globálních souřadných os.
Upravit uzlové zatížení

Upravit pozici

Upravit hodnotu

Můžete vybrat, přesouvat, kopírovat nebo měnit zatížení nezávisle na uzlu.
1. Vyberte zatížení, které chcete společně přesunout.
2. Uchopte některé z nich stiskem levého tlačítka myši.
3. Přesuňte je na novou pozici.
4. Klikněte levým tlačítkem myši nebo použijte příkazové tlačítko. (Enter nebo Mezerník).
1. Vyberte zatížení.
2. Klikněte na ikonu uzlové zatížení na liště.
3. Změňte hodnoty
Uzlové zatížení může být přesunuto na nosník, žebro nebo plochu.
Znaménka hodnot zatížení jsou vypočtena podle pravidla pravé ruky.

 Složky zatížení zadané ve směru omezeného stupně volnosti nebudou brány v potaz ve výpočtu.
 Síly jsou zobrazeny na obrazovce jako žluté šipky, momenty jsou zelené dvojité šipky.
4.10.4 Soustředné zatížení na nosníky
Umožňuje použít soustředěné síly/momenty na vybraný nosník, nebo
žebro. Je třeba zadat hodnoty složek
zatížení FX, FY, FZ a MX, MY, MZ,
v globálním souřadném systému.
Pokud použijete soustředěné zatížení
na uzel, který je už zatížen, můžete
ho přepsat, nebo přidat do existujícího zatížení.
Soustředěné zatížení můžete vybrat,
přesouvat, kopírovat nezávisle na
nosníku. Změnit hodnoty zatížení jako v případě uzlového zatížení.

Kladné směry jsou shodné s kladným směrem lokálních nebo globálních souřadných os.

 Pokud jsou vybrány jen některé části konstrukčního prvku (tj. určité konečné prvky), pak je zatížení v lokálním systému konečných prvků. V tomto případě bude stejné zatížení aplikováno na
všechny vybrané konečné prvky.

 Síly jsou zobrazeny na obrazovce jako žluté šipky, momenty jsou zelené dvojité šipky.
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4.10.5 Bodové síla na plochu
Vnese bodové zatížení (soustředěné) v místě kurzoru, pokud je nad plochou. Můžete také zadat
umístění zatížení pomocí souřadnic. Můžete umístit zatížení kliknutím levým tlačítkem myši, nebo
držením jakéhokoli příkazového tlačítka.
Viz... 4.7.2 Numerické zadávání souřadnic
Směr zatížení může být:
- Globální (s ohledem na globální souřadný systém)
- Lokální (s ohledem na lokální (prvkový) souřadný systém)
- Reference (s ohledem na referenci)

Upravit bodové zatížení na ploše

Můžete změnit místo a hodnotu (intenzitu) zatížení:

Upravit pozici

1.
2.
3.
4.

Vyberte kurzorem zatížení (symbol zatížení se objeví vedle kurzoru).
Držte stisknuté levé tlačítko myši.
Pohněte myší, nebo zadejte relativní souřadnice pro posunutí zatížení na nové místo.
Uvolněte levé tlačítko myši k nastavení zatížení na jeho novém místě.

Upravit hodnotu

1.
2.
3.
4.

Vyberte kurzorem zatížení.
Klikněte levým tlačítkem myši.
Zadejte nové hodnoty zatížení v dialogovém okně.
Klikněte na tlačítko Upravit pro provedení změny a zavřete okno.

Hodnota zatížení může být také změněna v Prohlížeči tabulek.

 Úprava oblasti sítě ponechává koncentrované zatížení (aplikované na plochách) beze změny.
4.10.6 Zatížení na líniové prvky
Umožňuje aplikovat konstantní
rovnoměrné nebo lineárně proměnné zatížení a krouticí momenty na
vybraném nosníku/žebru. Můžete
aplikovat vícero zatížení na nosník/žebro ve stejném zatěžovacím
stavu.
Liniová zatížení mohou být vybrána, přesunuta, kopírována a upravena nezávisle na nosníku nebo
žebru. Úprava hodnoty zatížení, je
jako v případě uzlového zatížení.

Uživatelský manuál
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 Pokud jsou vybrány jen některé části konstrukčního prvku (tj. určité konečné prvky), pak se zatížení vkládá v lokálním systému konečných prvků. V tomto případě bude stejné zatížení aplikováno
na všechny vybrané konečné prvky.
Je třeba následovně zadat hodnotu složky zatížení v lokálním nebo globálním souřadném systému:
Zatížení v lokálním
souřadném systému

Zatížení v globálním
souřadném systému

Je třeba určit následující parametry:
Směr: lokální nebo globální souřadný systém
Rozložení: podél prvku, projekce
Pozice:
Pomocí poměru
(0 ≤ x1< x2≤ 1) nebo
Pomocí délky
(0 ≤ x1< x2≤ L) kde L je délka nosníku/žebra
Počáteční umístění:
x1 relative to the i-end
Počáteční hodnota:
px1, py1, pz1,mTOR1
Koncové umístění:
x2 relative to the i-end
Konečná hodnota:
px2, py2, pz2,mTOR2
Pokud je zatížení zadáno průmětem, hodnota zadaného zatížení na nosník/žebro, kde  je úhel směru
působení zatížení a osy nosníku/žebra.

 Pro prvky typu žebro lze zadat liniové zatížení na celou délku žebra.
4.10.7 Zatížení na hranu plochy
Umožňuje použít roznesené (konstantní) zatížení na vybrané hrany vybraných plošných prvků.
Jsou-li připojeny více než dva konečné
prvky ke hraně nebo mají jiný lokální
souřadný systém, je třeba vybrat jak
hranu, tak konečný prvek při zadávání
lokálního zatížení. Zatížení bude definováno v lokálním systému vybraného
prvku.
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Zatížení v Lokálním směru
(v lokálním souřadném systému)

Prvek

Zatížení v Globálním směru
(v globálním souřadném systému)

x

-

-

y

-

-

z

-

-

x

X

y

Y

z

Z

Membrána

Deska

Deskostěna

V případě skořepinových prvků může zatížení, které je použito ve směrech globálních souřadných os,
působit v projekci. Je-li zatížení p v projekci, hodnota zatížení, která je použita na skořepině je p cos ,
kde  je úhel směru zatížení a normály roviny prvku.

4.10.8 Liniové zatížení na plochu
Aplikuje rovnoměrné nebo lineárně proměnné liniové zatížení na plochu.
Směr zatížení může být globální projekce, globální podél prvku, hrana relativní, povrch relativní.
Krouticí moment je vždy mx (kolem linie, na které je zatížení aplikováno). Nastavte složky zatížení a
způsob umístění a poté nakreslete zatížení (nebo klikněte na linie), čímž zatížení zadáte.

Uživatelský manuál
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Dvěma body

Lomenou čárou

Liniové zatížení podél obdélníku.
Liniové zatížení podél zkoseného obdélníku.
Liniové zatížení podél oblouku definovaného středem a dvěma body.
Liniové zatížení podél oblouku definovaného třemi body.
Liniové zatížení podél polygonu definovaného středem a dvěma body.
Liniové zatížení podél polygonu definovaného třemi body.
Liniové zatížení podél polygonu s oblouky. Tyto polygony mohou obsahovat oblouky.

Během definování polygonu s oblouky se objeví nabídková lišta s několika geometrickými funkcemi. Tyto funkce jsou: kreslení linie, tečny, oblouku středem, oblouku třemi body, oblouku z tečny,
oblouku z uživatelské tečny, převzetí existující linie.
Umístit zatížení
na existující linii

Umístit zatížení na existující linii nebo oblouk. Klikněte na libovolnou čáru, nebo oblouk na hranici
plochy nebo uvnitř plochy k použití předem definovaného zatížení. Tento typ zatížení je asociativní.
Posun hranice nebo vnitřních sil posunuje také zatížením. Odstranění čáry odstraní zatížení.
Liniové zatížení podle výběru. Podobné jako u předchozí funkce, ale zatížení bude použito pro vybrané čáry.

Upravit zatížení

Můžete upravit umístění a hodnotu (intenzitu) a jakýkoliv vrchol lomené čáry zatížení:

Úprava umístění

1.
2.
3.
4.

Vyberte kurzorem zatížení.
Držte stisknuté levé tlačítko myši.
Pohněte myší, nebo zadejte relativní souřadnice pro posunutí zatížení na nové místo.
Uvolněte levé tlačítko myši k nastavení zatížení na jeho novém místě.

Úprava tvaru

1.
2.
3.
4.

Přesuňte kurzor nad vrchol (vedle kurzoru se objeví symbol vrcholu zatížení lomené čáry).
Klikněte na levé tlačítko myši.
Přetáhněte vrchol do jeho nové pozice po stisknutí levého tlačítka myši.
Klikněte na levé tlačítko myši.
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Úprava hodnoty

1.
2.
3.
4.

Vyberte kurzorem zatížení (symbol zatížení se objeví vedle kurzoru).
Klikněte na levé tlačítko myši.
Zadejte nové hodnoty zatížení v dialogovém okně.
Klikněte na levé tlačítko Upravit k uplatnění změn a zavřete okno.

Hodnota zatížení může být také změněna v Prohlížeči tabulek.
Vyberte zatížení, které chcete odstranit a stiskněte klávesu Delete.

Odstranit

Úprava sítě oblasti zanechá liniové zatížení (aplikované na plochách) nezměněno.



4.10.9 Rovnoměrné zatížení na plochu

Intenzita rozneseného zatížení na plochu je konstantní.
Umožňuje použít rozdělné zatížení na vybraných plošných prvcích nebo oblastech.

 Úprava sítě oblasti zanechá liniové zatížení (aplikované na plochách) nezměněno.
Zatížení v Lokálním směru
(v lokálním souřadném systému)

Prvek

Zatížení v Lokálním směru
(v lokálním souřadném systému)

x

- -

y

- -

z

- -

Membrána

Deska
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x
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y

Y

z

Z

4.10.10Zatížení na části plochy
Vztahuje se na zatížení nezávislé na síťi plochy.
Typ prvku, který je pro danou oblast použit určuje typ zatížení a směr takto.
Pro membránovou oblastmusí být zatížení v rovině plochy. Pro deskovou plochu musí být zatížení
kolmé k rovině plochy. Pro skořepinovou oblast je jakýkoli směr zatížení přijatelný.
Zatížení může být Globální na povrch, Globální projekce nebo Lokální a složky budou interpretovány odpovídajícím způsobem.
Můžete vybrat mezi Konstantním nebo Lineárním zatížením a nastavit, zda zatížení vymizí nad otvory nebo je rozděleno na hraně otvoru.
První ikonu představuje možnost, že zatížení přes otvory nebude aplikováno na konstrukci. Druha
představuje možnost, že zatížení přes otvory je rozloženo na hrané otvoru.
Zatížení nedovolené / dovolené
nad otvory

Rovnoměrné zatížení

Kroky k definování zatížení v případě konstantního zatížení:

Obdélníkové zatížení

1. Zadejte složky zatížení (p x, py, pz)
2. Zadejte dva koncové body uhlopříčky obdélníku kliknutím nebo souřadnicemi. (Tato funkce je
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přístupná pouze v rovinách X-Y, Y-Z a X-Z)

Kosodélníkové
zatížení

1. Zadejte složky zatížení (p x, py, pz)
2. Zadejte tři strany obdélníku kliknutím nebo pomocí souřadnic.

Polygonálnízatížení

Plošné zatížení

1. Zadejte složky zatížení (p x, py, pz)
2. Zadejte vrcholy polygonu kliknutím nebo pomocí souřadnic. V tomto druhém případě stiskněte
navíc Enter po zadání poslední pozice. Pokud zadáte polygon kliknutím na oblast, zavřete polygon
opět kliknutím na první vrchol, nebo pomocí dvojkliku na poslední vrchol. K zadání vrcholů polygonu můžete také použít místo levého tlačítka myší Mezerník nebo Enter.
1. Zadejte složky zatížení (p x, py, pz)
2. Klikněte na plochu
Zatížení bude rozděleno na plochu. Tvar tohoto typu zatížení bude automaticky sledovat všechny
změny v geometrii plochy. Uvnitř zatěžovacího stavu můžete použít jen jedno zatížení tohoto typu
na plochu. Nově roznesené zatížení na plochu vždy přepíše předchozí.

Linearně
zatížení

proměnné

Kroky k definování zatížení v případě lineárního zatížení:

Rovina intenzity zatížení může být určena pomocí hodnoty intenzity zatížení (p 1, p2, p3) ve třech bodech [(1), (2), (3)] v rovině plochy. Tyto body jsou hodnoty zatížení referenčních bodů. Pokud chcete použít stejné referenční body a hodnoty na mnoho různých tvarů a polohy zatížení, můžete uzamknout referenční body a hodnoty kliknutím na tlačítko Zamknout hodnoty referenčních bodů. Zatížení se aplikují po zadání oblasti.
Definuje hodnotu zatížení referenčních bodů.
Uzamkne/odemkne hodnoty referenčních bodů.

Obdélníkové zatížení

Kosodélníkové
zatížení

Polygonálnízatížení

1. Zadejte hodnoty zatížení v referenčních bodech (p1, p2, p3).
2. Zadejte dva koncové body uhlopříčky obdélníku kliknutím nebo souřadnicemi. (Tato funkce je
přístupná pouze v rovinách X-Y, Y-Z a X-Z)
3. Zadejte tří referenční body kliknutím nebo pomocí souřadnic.
1. Zadejte hodnoty zatížení v referenčních bodech (p1, p2, p3).
2. Zadejte tři strany obdélníku kliknutím nebo pomocí souřadnic.
3. Zadejte tří referenční body kliknutím nebo pomocí souřadnic.
1. Zadejte hodnoty zatížení v referenčních bodech (p1, p2, p3).
2. Zadejte vrcholy polygonu kliknutím nebo pomocí souřadnic. V tomto druhém případě stiskněte
navíc Enter po zadání poslední pozice. Pokud zadáte polygon kliknutím na oblast, uzavřete polygon
opět kliknutím na první vrchol, nebo pomocí dvojkliku na poslední vrchol. K zadání vrcholů polygo-
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nu můžete také použít místo levého tlačítka myší Mezerník nebo Enter.
3. Zadejte tří referenční body kliknutím nebo pomocí souřadnic.
Zatížení ve tvaru výseku nebo kruhu zadané středem a dvěma body
Zatížení ve tvaru výseku nebo kruhu zadané třemi body
Zatížení pravidelným polygonem zadané středem a dvěma body
Zatížení pravidelným polygonem zadané třemi body
Zatížení ve tvaru polygonu s oblouky

Během definování polygonu s oblouky se objeví nabídková lišta s několika geometrickými funkcemi. Tyto funkce jsou: kreslení linie, tečny, oblouku středem, oblouku třemi body, oblouku z tečny,
oblouku z uživatelské tečny, převzetí existující linie.

Plošné zatížení

1. Zadejte hodnoty zatížení v referenčních bodech (p1, p2, p3).
2. Klikněte na plochu.
3. Zadejte tří referenční body kliknutím nebo pomocí souřadnic.
Uvnitř zatěžovacího stavu můžete použít jen jedno zatížení tohoto typu na plochu. Nově roznesené
zatížení na plochu vždy přepíše předchozí.

Upravit plochu zatížení

Poloha, tvar a intenzita zatížení nezávislého na síti lze změnit.

Upravit pozici

1.
2.
3.
4.

Upravit tvar

1. Umístěte kurzor nad vrchol polygonu zatížení (kurzor identifikuje vrchol polygonu zatížení jako
roh).
2. Stiskněte levé tlačítko myši a pohněte myší.
3. Najděte novou pozici zatížení pomocí pohybu myši nebo pomocí souřadnic.
4. Umístěte vrchol kliknutím levého tlačítka myší, nebo stisknutím Mezerníku nebo klávesy Enter.
Tvar zatížení se změní.

Upravit
zatížení

1.
2.
3.
4.

hodnotu

Umístěte kurzor nad obrys zatížení (kurzor identifikuje zatížení).
Stiskněte levé tlačítko myši a pohněte myší.
Najděte novou pozici zatížení pomocí pohybu myši nebo pomocí souřadnic.
Upusťte zatížení kliknutím na levé tlačítko myši nebo stisknutím Mezerníku nebo klávesy Enter.

Umístěte kurzor nad obrys zatížení (kurzor identifikuje zatížení).
Stiskněte levé tlačítko myši. Objeví se okno plošného zatížení.
Změňte hodnoty zatížení.
Klikněte na tlačítko Upravit pro potvrzení změn.

Touto cestou může být vybráno a upraveno vícero zatížení současně.
Intenzita a tvar plošného zatížení lze také změnit v Prohlížeči tabulek změněním odpovídající hodnoty
v tabulce zatížení.
Smazat
Vyberte zatížení, které chcete odstranit a stiskněte [Del]

Nezávislé zatížení na sítí nejsou ovlivněny odstraněním nebo znovu vytvořením sítě na plochách.
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4.10.11Roznesené zatížení na plochu
Homogenní plošné zatížení může být umístěno přes liniové prvky (příhradové pruty, nosníky a žebra).
Zatížení přes příhradové pruty bude převedeno na zatížení na koncové uzly příhradového prutu.
1. Klikněte na ikonu a vyberte rozsah odvození plošného zatížení v dialogu.
Auto rozděluje zatížení přes prvky pod zatížením.
Jakýkoli nový příhradový prut, nosník nebo žebro definovaný
pod zatížením rozloží zatížení.

Pouze k vybraným prvkům rozděluje zatížení jen přes vybraný
prvek. Vybrané čáry používají lištu výběru. Odvození zůstává
stejné, pokud je nový nosník, nebo žebro definováno pod zatížením.

2. Zatížení polygonu se definuje stejným způsobem jako pro konstantní nebo lineárně se měnící zatížení na plochu.

Směr zatížení může být Globální na povrchu, Globální projekce nebo Lokální. Lokální směry jsou
definovány jako automatické reference pro plochy, viz... 4.9.19 Reference.
Zadejte hodnoty zatížení do pole úprav. (pX, pY, pZ)
Polygon zatížení může být obdélník, zkosený obdélník
nebo jakýkoli uzavřený polygon. Čtvrtá metoda na liště
ikon je kliknutí na čáru uzavřeného polygonu nosníku/žebra. Tento způsob zatížení je asociativní. Přesun
prvků nebo jeho koncových uzlů změní příslušně polygon
zatížení.
Položka v nabídce Úpravy/Roznést plošná zatížení na nosníky převede zatížení vytvořené tímto způsobem na jednotlivá zatížení nosníku.

4.10.12Zatěžovací panely
Aby bylo možné definovat zatížení sněhem a větrem, musí být definováy na konstrukci zatěžovcí panely. Zatěžovací panely jsou zátěžové plochy, které se používají pro aplikování zatížení sněhem a
větrem. Jediná funkce zatěžovacích panel je roznést zatížení ploch, nosníků a žeber v rámci panelu.
Je možné zatěžovací plochu žeber a nosníků, ale všechny plochy v rámci panelu zatížení zvednou zatížení.
Chcete-li definovat zatěžovací panel, budete muset nakreslit jeho tvary přes prvky, nebo vybrané plochy, nebo vybrané obrysy několika rovinných oblastí. Vyberte tvar zatěžovacího panelu z panelu nástrojů.

Tvary
Obdélník
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Zkosený obdélník
Oblouk středem a dvěma body
Oblouk třemi body
Pravidelný polygon středem a dvěma body
Pravidelný polygon třemi body
Obecný tvar
Speciální příkazy
Zadat zatěžovací panely na všechny plochy
Tato funkce vytvoří zatěžovací panel na základě vybrané linie. Obrysy zatěžovacího panelu jsou určeny z obrysů, které leží ve stejné rovině, jako vybrané linie.
Rozložení zatížení
Po vybrání této možnosti bude zatížení na všech plochách, žebřech a nosnících rozneseno na liniové
prvky ze zatěžovacího panelu.
Zatížení bude rozneseno na vybrané liniové prvky ze zatěžovacího panelu.
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4.10.13 Zatížení sněhem
Chcete-li uplatnit na konstrukci zatížení sněhem podle Eurokódu nejprve
klikněte na tlačítko Skupiny zatížení a zatěžovací stavy a definujte Zatěžovací stav: Zatížení sněhem. Bude automaticky vytvořena skupina zatížení
sněhem. Požaduje-li norma mimořádnou kontrolu působení sněhu, bude
vytvořen mimořádný zatěžovací stav v mimořádné skupině zatížení sněhem.
Je vytvořeno 9 zatěžovacích stavů v rámci skupiny zatížení sněhem. První
z nich je stav bez navátého sněhu, ostatní představují stavy s navátým
sněhem, kdy se sníh hromadí v některých místech na střeše. V úvahu jsou
brány také směry větru X+, X-, Y+, Y- a směr 45° + n*90° (kde n = 0, 1,
2, 3), více informací viz... 4.10.1 Zatěžovací stavy, Skupiny zatížení.
Chcete-li nastavit parametry zatížení sněhem, zvolte jeden ze zatěžovacích stavů zatížení sněhem jako aktuální zatěžovací stav. Tento krok povolí ikonu zatížení sněhem na kartě Zatížení.
Pokud nebyly vytvořeny žádné zatěžovací panely, nakreslete zatížovací panely podle 4.10.12 Zatěžovací panely.
Chcete-li zadat parametry zatížení sněhem, klikněte na ikonu zatížení sněhem na kartě Zatížení.
Dialog umožňuje zvolit zatěžovací panely pro šikmé (nebo ploché) střechy, nebo válcové střechy a
nastavit parametry zatížení.
Na zatěžovací panely lze přiřadit dva typy střech.
Klikněte na ikonu a vyberte zatěžovací panelpatřící
ke střeše.
Šikmé (nebo ploché) střechy

Parametry zatížení
sněhem

Válcová střecha
Parametry zatížení sněhem:
Nadmořská výška
Charakteristické zatížení sněhem na zemi závisí na
klimatické oblasti a nadmořské výšce lokality. Vyšší
nadmořská výška znamená vyšší zatížení. Program
počítá intenzitu zatížení sněhem ze zadaných parametrů.
Součinitel expozice
V případě výjimečných okolností a jiné hodnoty
součinitele expozice než 1.0, lze nastavit v závislosti
na topografii (otevřená, normální, chráněna).Může
být také zadáa uživatelksá hodnota Ce. V tomto případě program požádá o potvrzení a poté používá
vlastní hodnotu při výpočtu zatížení sněhem a vyjímečného zatížení sněhem.
Tepelný součinitel
Tepelný součnitel Ct může být nastavena na jinou hodnotu než 1.0 pouze v případě, že inženýr provádí výpočty tepelných prostupů pro střeše (tepelná ztráta může způsobit roztátí). V tomto případě program požádá o potvrzení a poté používá vlastní hodnotu.
Součinitel pro mimořádné zatížení sněhem
V zemích, kde norma vyžaduje kontrolu mimořádného zatížení sněhem se vypočítá mimořádná intenzita zatížení vynásobením normální intenzitu hodnotou Cesl. Lze zadat i uživatelská hodnota. V tomto
případě program požádá o potvrzení a poté používá vlastní hodnotu.
V zemích, kde není vyžadována žádná takováto kontrola je honota Cesl je nastavena na 1,0. Mimořádné zatížení sněhem může být vytvořeno, zvýšením této hodnoty.
Zóna
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V zemích, kde charakteristické zatížení sněhem závisí na zeměpisné poloze rozděluje národní příloha
země do zón. Vybraná zóna ovlivňuje charakteristické zatížení sněhem.
Součinitel významu
Součinitel významu lze zadat v závislosti na klasifikaci budovy, pokud je to požadováno podle normy. Nestandardní hodnoty lze také zadat s potvrzením.
Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi
AxisVM vypočítá hodnoty sk a sAd z výše uvedených parametrů. Ty mohou být přepsány vlastní honotou intenzity, ale v tomto případě změna parametrů neovlivňuje hodnotu.
AxisVM vypočítá koeficienty zatížení sněhem pro střechy přiléhají zdi, v blízkosti vyšších staveb a
nebo konstrukcí s atikou, které působí jako překážka.
Parametry jsou uloženy k hranamám, takže různé střešní hrany mohou mít různé parametry.
Vybrat hranu přilehlé zdi
Chcete-li definovat okraje střechy, kde jsou umístěné stěny zadejte parametry hw, α, b1,
pak klikněte na tuto ikonu a vyberte příslušné linie.
Vybrat hranu atiky
Chcete-li definovat atiku, zadejte parameter hp a poté klikněte na ikonu a vyberte linie.
Výška přilehlé zdi [m]
Výška přilehlé zdi hw , vzhledem k úrovni střechy.
Úhel střechy nad přilehlou stěnou
α je úhel střechy nad přiléhající zdí. To určuje množství sněhu padající z vyšší střechy.
Šířka vyšší konstrukce
b1 je šířka vyšší konstrukce, měřena kolmo na zeď.

Výška atiky
hp je výška atiky nebo jiné překážky vztažené k úrovni střehy.
Smazat
Vlastnosti hran lze smazat kliknutím na ikonu pro odstranění a výběrem hran.
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4.10.14 Zatížení větrem
Chcete-li uplatnit na konstrukci zatížení větrem podle Eurokódu nejprve klikněte na tlačítko Skupiny zatížení a zatěžovací stavy a definujte Zatěžovací
stav: Zatížení větrem. Bude automaticky vytvořena skupina zatížení větrem.
Jako první krok je vytvořeno dočasné zatížení větrem ve skupině zatížení Vítr
a jeho název lze měnit. Po definování Zatěžovacích panelů a nastavení parametrů zatížení, programu nahradí dočasný zatěžovací nutnými zatěžovacími
stavy pro zatížení větrem.
Zatěžovací stavy pro zatížení větrem jsou generovány s názvem popisující
situaci zatížení. První dva znaky za názvem dočasného zatěžovacího popisují
směr větru (X +, X-, Y +, Y-). Další jeden nebo dva znaky značí typ akce větru. Písmeno P značí tlak a S značí sání. U šikmých střech vyžaduje norma,
aby byly zkontrolovány všechny kombinace od větru na obou stranách střechy. Takže pro šikmé střechy jsou vytvořeny zatěžovací stavy Pp, Ps, Sp a Ss.
První písmeno se týká větrné strany, druhé se vztahuje ke kryté straně. Pro
speciální kroucení se používají písmena T + a T- odkazující se na dva různé
směry kroucení.
Poslední písmeno se vztahuje k typu vnitřní akce větru. Pokud je poslední
znak O, vnitřní akce větru jsou ignorovány, P znamená vnitřní tlak, S znamená vnitřní sání. Tyto zatěžovací stavy jsou potřebné, pokud budeme používat
aproximaci popsanou v normě pro případy, kde nejsou žádné další informace
k dispozici a musí být použita pozitivní a negativní kritická hodnota. Pokud je
poslední písmeno C, byl vytvořen zatěžovací stav definovaný uživatelem
pomocí hodnoty μ, která závisí na otvorech konstrukce. Pokud je vytvořen
zatěžovací stav C pro daný směr zatěžovací stavy P a S nejsou nutné.
Nejsou vytvořeny zbytečné zatěžovací stavy.
Chcete-li specifikovat parametry pro zatížení větrem vyberte zatěžovací stav Zatížení větrem. To
umožní ikonu zatížení větrem na kartě Zatížení. Pokud nebyly vytvořeny žádné zatížovací panely, nakreslete zatížovací panely pro stěny a střechy podle 4.10.12 Zatěžovací panely. Kliknutím na tuto ikonu se dostanete do dialogového okna pro nastavení parametrů zatížení větrem.
Parametry zatížení
větrem

Nastavte parametry a klikněte na Vyberte stěnové a střešní zatěžovací panely pro uplatnění zatížení.
Nadmořská výška
Výška je jedním z faktorů, které mají vliv na základní rychlost větru.
Součinitel významu
Součinitel významu lze zadat v závislosti na klasifikaci budovy, pokud je to požadováno podle nor-
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my. Nestandardní hodnoty lze také zadat s potvrzením.
Zóna
V zemích, kde charakteristické zatížení větrem závisí na zeměpisné poloze rozděluje národní příloha
země do zón. Vybraná zóna ovlivňuje charakteristické zatížení větrem.
Základní rychlost větru
vb0 se automaticky vypočítá z výše uvedených parametrů. Tato hodnota může být nahrazena uživatelskou hodnotou.
Součinitel ročního období
Norma může povolit snížení větrné akce prostřednictvím součinitele pro dočasné stavby cseason. Bere v
úvahu, že nedochází k vypočtená rychlosti větru v průběhu životnosti konstrukce. Skutečná hodnota
je ponechána na úsudku a zodpovědnosti projektanta.
Součinitel orografie
Součinitel co bere v úvahu účinek orografie (kopce atd.) na rychlost větru. Nosmy poskytují rady, kdy
a jak používat tento součinitel.
Kategorie terénu

Vyberte kategorii terénu z rozbalovacího seznamu.
Pokud je kategorie terénu různá v různých směrech, lze
zaškrtnout Různé v jednotlivých směrech a nastavit kategorii terénu pro různé směry větru.

Checking the option Custom directional factors enables four cdir directional factors which take into
account the effect that there is a dominant wind direction on the site, so the wind speed is not the same in all directions.
Zaškrtnutí políčka Uživatelské hodnoty součinitelů směrů, umožňuje zadat čtyři hodnoty součinitele
směru cdir , které berou v úvahu vliv, že jeden směr větru je dominantní, takže rychlost větru není stejná ve všech směrech.
Geometrie střechy
Vyberte ikonu popisující geometrii střechy. Dostupné typy: plochá, pultová, sedlová, valbová a válcová střecha.

Hrana střechy pro plochou střechu
Je-li definována plochá střecha okraj střechy má velký vliv na intenzitu větrného zatížení. K dispozici
jsou čtyři možnosti: rohový (žádné parametry), s atikou (zadejte její výšku), zaoblené hrany (zadejte
poloměr zaoblení), mansardpový okap (zadejte sklon střechy).
Krouticí účinek
Eurokód vyžaduje kontrolu kouticího učinku větru pro stavební konstrukce, které jsou citlivé na kroucení. Je-li zaškrtnuta tato volba bude vytvořen další případ zatížení pro krouticí zatížení větrem.
Výpočet vnitřního tlaku
Jsou k dispozici dvě možnosti pro určení vnitřního tlaku. První z nich je přibližná metoda. Týká se
kritického tlakového a sacího zatížení doporučeno Eurokódem a je v samostatných zatěžovacích stavech. Druhá možnost vyžaduje zadání součinitele μ týkajícího se oblastí otvorů v různých směrech, a
podle toho se vypočítá vnitřní tlak. Pokud je μ = 0 program používá přibližné metody v tomto směru.
Vyberte stěnové a střešní zatěžovací panely
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Po kliknutí na toto tlačítko vyberte zatěžovací panely představující stěny a střechy konstrukce. Zatěžovací panely jsou automaticky označeny jako stěny nebo střechy jejich geometrií.

4.10.15Zatížení kapalinou
Umožňuje použít tlakovézatížení charakteristické pro kapaliny na vybraný deskový
nebo skořepinový prvek. Skutečné zatížení
se spočítá z hodnot vypočtených na rozích
prvků.
Se zatížením kapalinou vytvořeným stejným
způsobem bude nakládáno jako s jedním
zatížením. Takže pokud zadáte zatížení kapalinou na více než jeden prvek a kliknete
na obrys zatížení na jakýkoli z těchto prvků,
zatížení bude vybráno na všechny a můžete
snadno změnit parametry zatížení.
Chcete-li změnit zatžení kapalinou, pouze
na některé prvky, použijte částečný výběr,
tj. nakreslete rámeček kolem vybraných
pvků.

4.10.16Vlastní tíha
Umozňuje přijmout vlastní hmotnost prvků (které mají přiřazeny materiál) a ploch, které vezme
v úvahu v analýze. Vlastní tíha se počítá na základě průřezu, objemové hmotnosti materiálu, gravitačního zrychlení g a délky nebo oblasti prvku. Zatížení je aplikováno jako roznesené zatížení ve
směru vektoru gravitace.
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 Kolem obrysů liniových prvků nebo ploch/oblastí je nakreslena přerušovaná čára. Je li v záložce popisy zapnuta zapnuta položka Hodnota zatížení, objeví se světle modré G.

4.10.17Výrobní délková nepřesnost
Tento typ zatížení se používá, když je stavební prvek
kratší, nebo delší než je požadováno v důsledku stavebních poruch výroby.
Umožňuje použít zatížení, které je potřebné ke zkrácení/prodloužení nosníků, tak aby jejich délka odpovídala vzdálenosti uzlů vybraných prvků. Je třeba
zadat hodnotu výrobní poruchy dL [m]. Kladná
hodnota dL znamená, že nosník je delší o dL.
Zatížení ma stejný účínek jako dT   dL   L teplotní zatížení.

4.10.18Tah/Tlak
Umožnuje definovat počáteční osové vnitřní síly
v příhradových/nosníkových prvcích. Zatížení ma
stejný účínek jako dT    P   E A  teplotní zatížení.

4.10.19Teplotní zatížení na linii
Umožňuje použít teplotní zatížení na vybrané liniové prvky (přuhradový prut, nosník
a/nebo žebro). Je třeba zadat hodnoty následujících parametrů.

Příhradovina

Tref-referenční teplota (odpovídá počátečnímu stavu bez napjatosti)
T -teplota předpokládaná pro analýzu
dT= T - Tref je změna teploty, která je brána v úvahu při analýze. Kladná hodnota dT znamená zahřátí příhradového prutu.

Nosník/Žebro

Tref -referenční teplota (odpovídá počátečnímu stavu bez napjatosti)
T1: - teplota horních vláken (v příslušném místě směru)
T : - teplota dolních vláken (v příslušném místě směru)
2

dT==T - Tref je rovnoměrná změna teploty, která je brána v úvahu při analýze, kde T je teplota průřezu v jeho těžišti.
v lokálním směru osy y
v lokálním směru osy z
kde,
yG, zG, a Hy, Hz jsou vlastnosti průřezu
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Kladná hodnota dT= znamená zvýšení teploty nosníku.
dT#=T1 - T2 je nerovnoměrná změna teploty, které je brána v úvahu při analýze.

4.10.20Teplotní zatížení na plochu
Umožňuje použít teplotní zatížení na vybrané plošné prvky. Je třeba zadat hodnoty následujících parametrů.

Tref -referenční teplota (odpovídá počátečnímu stavu bez napjatosti)
T1: - teplota horních vláken (v příslušném místě směru)
T : - teplota dolních vláken (v příslušném místě směru)
2

dT==T - Tref je rovnoměrná změna teploty, která je brána v úvahu při analýze, kde T je teplota průřezu v jeho těžišti.
dT#=T1 - T2 je nerovnoměrná změna teploty, které je brána v úvahu při analýze.
Referenční bod

T1

T2

 Pro membrány je brána v úvahu jen dT=. Pro desky je brána v úvahu jen dT#.
4.10.21Zatížení posunem podpory
Umožňuje požít vynucená posunutí na vybrané
podporové prvky. Je třeba zadat hodnoty složek
vynucených posunutí (translační e [m] ; rotační:
 [rad]).
AxisVM zjednodušuje problém použitím síly
Psupport ve směru podporového prvku tak, aby vyvolal vynucené posunutí e.
Psup port  K sup port  e , kde Ksupport je odpovídající tuhost podpory.

Je-li tuhost podporového prvku dostatečné velká, budou sekundární průhyby od ostatních zatížení zanedbatelné. Proto můžete
použít vynucená posunutí jen u podpor dostatečně tuhých vzhledem k tuhosti konstrukce (nejméné 103 krát větší)
v odpovídajícím směru.
Zkontrolujte vždy tento předpoklad kontrolou výsledných posunutí a ověřením posunutí příslušného uzlu.
Kladné vynucené posunutí pohybuje s uzlem v kladném směru
lokální osy.
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4.10.22Příčinková čára
Umožňuje použít zatížení realtivním posunutím
k získání příčinkové čáry složky vnitřní síly na
vybraných příhradových/nosníkových prvcích.
Je třeba zadat hodnotu relativního posunutí e jako +1,nebo –1.

 Zatížení pro vytvoření příčinkové čáry můžete definovat jen v zatěžovacím stavu typu příčinková
Příhradovina

čára.
Viz... 4.10.1 Zatěžovací stavy, Skupiny zatížení
Můžete specifikovat hodnotu relativního posunu ex jako +1,nebo –1.

Nosník Můžete
specifikovat
jako +1,nebo –1.

hodnotu

relativního

posunutí

ex/ey/ez/x/y/z

4.10.23Zatížení seizmicitou
Zatížení seizmicitou se berou v úvahu podle metody
Analýzy spekter odezvy. Tato metoda vyžaduje předem
vypočítaný počet frekvencí při volném netlumeném kmitání a odpovídající počet vlastních tvarů.

Normy

Na základě těchto vlastních tvarů generuje AxisVM ekvivalentní statické zatížení (pro každý vlastní
tvar kmitání), které jsou aplikovány na model ve statické analýze. Pak se výsledné vnitřní síly získané pro každý vlastní tvar sečtou pomocí metody popsané v normě.
Seizmická analýza může být provedena podle těchto norem:
Eurocode 8 (EN 1998-1:2004)
Švýcarská norma (SIA 261:2003)
Německá norma (DIN 4149:2005-04)
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Itallská norma (OPCM 3274)
Program provádí pouze analýzu popsanou níže. Jakékoli další doplňující analýzy vyzadované podle
normy musí být vylněny uživatelem. AxisVM umí spočítat přídavné krouticí momenty v důsledku
náhodných excentricit hmot a zkontrolovat citlivost pater na účinky druhého řádu.
Seizmické zatížení,
nastavení parametrů

Toto jsou kroky pro vytvoření seizmického zatížení a nastavení parametrů spekter odezvy:
1. Vypočítejte první n vlastních tvarů a frekvenci.
Zkontrolujte tabulku seizmických koeficientů ekvivalence ve směrech X, Y, Z v Prohlížeči tabulek.
Výsledky kmitání se objeví jen pokud je vybrána tabulka Kmitání.

 Každá norma vyžaduje, že vlastní tvary musí představovat určitý poměr z celkové hmostnosti.

Např. v Eurocode 8 je požadavek ε ≥ 0.9 (součat koeficientů musí představovat alespoň 90%
v každém směru) a každý typ tvaru má koeficient větší než 5% musí být zahrnutý v každém směru.
Jednotlivé vlastní tvary lze zapnout nebo vypnout. Vlastní tvary, které jsou vypnuty, nejsou požity
ve výpočtu seizmického zatížení.
Po kliknutí pravým tlačítkem na libovolnou buňku
v sloupci Aktivní se objeví panel nabídek, po kliknutí na
Vlastní tvary kmitů se dostanete k dialogu napravo.
Je možnéZapnout/Vypnout vlastní tvarya Vypnout vlastní tvarykmitů v rozmezí hodnot zadaných uživatelem.
Program umí automaticky znovu nastavit filtrování na
základě X, Y a Z po každé analýze kmitání.

2. Vytvoření nového seizmického zatěžovacího stavu.
Program vytvoří více zatěžovacích stavů.

Uživatelský manuál
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a.) Bez dalších krouticích účinků:
Zatěžovací stavy s koncovkou X, Y a Z. Výsledky těchto stavů budou obsahovat maximální posunutí a síly shrnuté ze seizmických účinků ve směru X, Y a Z.
Zatěžovací stavy s koncovkou + a -. Výsledky těchto stavů budou obsahovat kladné a záporné
maximální posunutí a síly shrunuté ze seizmických účinků ve směru X, Y a Z.
b.) S dalšími krouticími účinky:
Zatěžovací stav s koncovkou Xa, Xb, Ya, Yb. Výsledky těchto stavů budou obsahovat maximální síly a posunutí vypočtené ze seizmických účinků ve směru X nebo Y a krouticích účinků s
+ excentricitou (Xa a Ya) nebo s – excentricitou (Xb a Yb).
Zatěžovací stav s koncovkou Z. Výsledky těchto stavů budou obsahovat maximální síly a posunutí vypočtené ze seizmických účinků ve směru Z.
Zatěžovací stavy s koncovkou 1+ a 1-. Výsledky těchto stavů budou obsahovat maximální síly a
posunutí vypočtené ze součtu Xa, Ya a Z se znakem + nebo –.
Zatěžovací stavy s koncovkou 2+ a 2-. Výsledky těchto stavů budou obsahovat maximální síly a
posunutí vypočtené ze součtu Xa, Yb a Z se znakem + nebo –.
Zatěžovací stavy s koncovkou 3+ a 3-. Výsledky těchto stavů budou obsahovat maximální síly a
posunutí vypočtené ze součtu Xb, Ya a Z se znakem + nebo –.
Zatěžovací stavy s koncovkou 4+ a 4-. Výsledky těchto stavů budou obsahovat maximální síly a
posunutí vypočtené ze součtu Xb, Yb a Z se znakem + nebo –.
Účinky seizmických sil ve směru Z budou brány v úvahu pouze tehdy, pokud je definována svislá
osa spektra odezvy.
3. Nastavení parametrů seizmicity.
Kliknutím na toto zlačítko můžete nastavit spektra odezvy a ostatní parametry.
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 Požadované parametry zavisí na současné normě (viz níže).
Zavřením tohoto dialogu budou vytvořeny další zatěžovací stavy:
Zatěžovací stav s koncovkou 01X, 02X, ....nX, 01Y, 02Y, ....nY, 01Z, 02Z, ....nZ.
Jedná se o seizmické síly ve směru X, Y nebo Z přicházejících z jednotlivých vlastních tvarů.
Zatěžovací stav s koncovkou 01tX, 02tX, ....ntX, 01tY, 02tY, ....ntY.
Jedná se o další krouticí síly vzhledem k seizmickým účinkům ve směru X, Y nebo Z.
Koeficient pro seizmické síly

V některých návrhových metodách Eurokód umožňuje zvýšení seizmických sil prostřednictvím součinitele fse při hledání kritických kombinací.Účelem toho je kontrolovat druhy poruch a vyhnout se
nebezpečnému kolapsu mechanismů. Viz...
6.5.1 Výztuž plošných prvků
6.5.6.1 Check of reinforced columns according to Eurocode 2
6.5.7.3 Beam reinforcement according to Eurocode 2
6.5.8.1 Punching analysis according to Eurocode 2
6.5.9 Návrh základů
6.6.1 Posudek ocelových prvků podle Eurokódu 3
6.6.3 Návrh šroubových přípojů ocelových prvků

4.10.23.1 Seizmický výpočet podle Eurokódu 8

Eurocode 8
(EN 1998-1:2004)

Návrhové spektrum pro vodorovné složky seizmického zatížení - Sd(T)
Program používá 2 různá návrhová spektra pro vodorovné a svislé seizmické účinky.
Spektrum odezvy lze vytvořit 2 způsoby:
1. Zadáním uživatelského spektra
2. Zadáním parametrického spektra podle EC8 EN1998-1 (4.2.4.)
Parametrické návrhové spektrum odezvypro vodorovné seizmické účinky:
Sd
[m/s2 ]

T [s]
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0 ≤ T <TB :

 2 T  2.5 2  

Sd (T )  ag  S  
  

 3 TB  q 3  

TB≤ T <TC :

Sd (T )  ag  S 

2.5
q

TC≤ T <TD :

Sd (T )  ag  S

2.5  TC 
   ag
q  T 

TD≤ T :

Sd (T )  ag  S

2.5  TC  TD 
   ag
q  T 2 

kde

Sd(T)

je spektrum pružné odezvy

T

perioda vlastníchkmitů lineární soustavy s jedním stupněm volnosti

TB

nemenší perioda kmitů, které přiluší konstantní hodnota spektra pružného
zrychlení

TC

největší perioda kmitů, které přiluší konstantní hodnota spektra pružného
zrychlení

TD

doba kmitu, při níž začíná obor konstantní hodnoty spektra pružného
posunu

S

součinitel podlozí

Hodnoty parametrů popisujících spektrum pružné odezvy typu 1 a 2 – v normě viz tab 3.2 a 3.3



Třída
podloží
A
B
C
D
E

S

Třída
podloží
A
B
C
D
E

S

1,0
1,2
1,15
1,35
1,40

1,0
1,35
1,50
1,80
1,60

Typ 1
TB
[s]
0,15
0,15
0,20
0,20
0,15
Typ 2
TB
[s]
0,05
0,05
0,10
0,10
0,05

TC
[s]
0,4
0,5
0,6
0,8
0,5

TD
[s]
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

TC
[s]
0,25
0,25
0,25
0,30
0,25

TD
[s]
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Hodnoty parametrů lze v tabulce měnit.
ag : návrhové zrychlení podloží typu A
β: spodní mez součinitele pro vodorovné návrhové spektrum. Hodnota součinitele β je uvedena v
národní příloze. Jeho doporučené hodnota je 0,2.
q : součinitel duktility představuje přibližně poměr seizmických sil, kterým by konstrukce musela
odolávat ve stavu dokonale pružném při útlumu 5 %, k seizmickým silám, které lze použít pro výpočet nakonvenčním pružném modelu, a při nichž konstrukce bezpečně vyhoví. Hodnoty součinitele
duktility q, které současně zahrnují i vliv viskózního tlumení odlišného od 5 %, jsou pro různé materiály a nosné systémy, charakterizované jejich třídou duktility, uvedeny v různých částech EN 1998.
Hodnota součinitele duktility se může v různých vodorovných směrech konstrukce lišit, přestože třída duktility musí být pro jednu konstrukci ve všech směrech shodná.
Návrhové spektrum pro svislou složku seizmického zatížení podle EC8 EN 1998-1 (3.2.2.5.)
Návrhové spektrum pro svislé seizmické zatížení je spočítáno z vodorovného zatížení s tím, že
ag a q je nahrazeno parametry agv a qv,
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výchozí hodnoty S, TB, TC, TD jsou (odpovídá tabulce 3.4 v normě):
Typ 1
avg/ag
S
TB
TC
TD
[s]
[s]
[s]
0,90
1,0
0,05 0,15
1,0
Typ 2
avg/ag
S
TB
TC
TD
[s]
[s]
[s]
0,45
1,0
0,05 0,15
1,0
agv : zrychlení podloží ve svislém směru
qv : Součinitel duktility pro svislou složku seizmického zatížení
Torzní účinky (v Axisu lze zvolit, zda je brát v úvahu)EC8 EN 1998-1 (4.3.3.3.3.)
AxisVM počítá přídavné torzní síly kolem svislé osy kvůli náhodné excentricitě hmoty pro každé
podlaží a vlastní tvar na základě maximálních rozměrů ve směru X a Y:

Přídavné torzní momenty kvůli seizmickému zatížení ve směru X nebo Y jsou:
M tXi  FXi  ( 0.05 H Yi )
M tYi  FYi  ( 0.05 H Xi )

kde
FXi a FYijsou vodorovné síly, které náleží vlastnímu tvaru i-tého podlaží kvůli seizmickým účinkům
ve směru X a Y. Torzní momenty budou brány do úvahy s oběma známenky (+ a-), ale vždy se stejným znaménkem pro všechna podlaží.
Seizmické síly
Pkr  SD (Tr )  mk  kr

kde
ηkr is the mode shape ordinate reduced according to its seizmic coefficient
k: index stupně volnosti
r: index vlastního tvaru
Výpočet
Seizmické účinky jsou spočítány v globálních směrech X a Y (vodorovných) a podle zvoleného nastavení i globálním směru Z(svislém).


Seizmické účinky ve směrech X a Y se uvažují jako společně působící a statisticky nezávislá zatížení.
Kombinace odezvy v různých tvarech,EC8 EN 1998-1-2 (3.3.3.2.)
Silové a deformační maximální hodnoty lze počítat podle dvou metod. Jestliže všechny významné
tvary kmitání odezvy mohou být považovány za vzájemně nezávislé, maximální hodnota E účinku
seizmického zatížení může být vyjádřena:
SRSS metoda
CQC metoda
(Square Root of Sum of Squares):
(Complete Quadratic Combination):
E

 Ei2
i

E

 Ei  rij  E j
i

j

kde
EE je uvažovaný účinek seizmického zatížení (síla, posun, atd.); EEi hodnota účinku seizmického zatížení při kmitání v i-tém tvaru
Jestliže není splněna podmínka nezávislosti jednotlivých významných tvarů kmitání odezvy příslušné periody Ti a Tj, (při Tj ≤ Ti), nesplňují následující podmínku:
Tj ≤ 0,9Ti,
musí být použit přesnější způsob výpočtu kombinace modálních maxim, např. úplná kvadratická
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kombinace - CQC metoda.
Kombinace prostorových složek
Výslednice maximálních posunutí a sil lze spočítat ze současně působících účínků ve směrech X,Y a
Z podle dvou různých metod:
1. Obecná kvadratická rovnice:
E

2
2
EX
 EY
 EZ2

2. Kombinace s rozdělením na 30%:
 EX ""0.3EY ""0.3EZ 


E  max 0.3EX "" EY ""0.3EZ 
 0.3E ""0.3E "" E 
X
Y
Z


kde

EX, EY, EZ jsou maximální hodnoty nezávislých seizmických účinků ve směrech X, Y, a Z.
Výpočet posunutí
Posunutí vyplívající z nelineárního chování jsou spočítány tímto způsobem:
Es  qd  E

kde
qd: součinitel duktility pro výpočet posunu,
E:posun bodu konstrukce, stanovený lineárním výpočtem na základě návrhového spektra


odezvy
Obvykle je qd=q.
Kontrola seizmické citlivosti na účinky 2. řádu EC8 EN 1998-1 (4.4.2.2.)
Na konci každého výpočtu seizmicity je provedena kontrola podmínky na citlivost na účinky 2. Řádu
pro každé podlaží. Účinky 2. řádu (P-Δ účinky) nemusí být ve výpočtu uvažovány, jestliže je následující podmínka splněna:



Ptot  dr
≤ 0,1
Vtot  h

P tot celková tíha na podlaží a nad ním, uvažovaná v seizmickém návrhu
dr návrhový mezipodlažní posun, vyjádřený jako rozdíl
průměrného příčného posunu ds vrchní a spodní úrovně
podlaží.
Vtot celková seizmická smyková síla v podlaží.
h výška podlaží
Program vyšetřuje řezy stěnami v jednotlivých podlažích a pak počítá středy smyku (S) stejnou metodou jakou používá pro výpočty průžezů. Převádí zatížení ze zatěžovacích stavů pro výpočet kmitání na hmoty a pak hledá jejich těžiště pro každé podlaží (Gm). Vypočítá celkovou hmotu podlaží (M)
a momenty setrvačnosti v těžišti kolem osy Z (Imz ). Výsledky je možné najít v tabulce Seizmická citlivost podlaží.
Tato tabulka je dostupná, pokud je nastaven Výpočet v horním menu záložek.
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Seizmické parametry podle EC 8
Referenční
hodnota
zrychlení
podloží

Součinitel významu
Součinitel duktility

Třída podloží

Parametry návrhového spektra odezvy

Editor spekrální
funkce

Seizmické parametry, spektra odezvy a metody kombinace lze uložit.
Editor spektrální
funkce

Nastavením
návrhového
spektra
z možnosti parametrické na Uživatelské a kliknutím na Editor spektrální
odezvy se objeví editační dialog. Spektrum odezvy lze vytvořit/upravit jako
funkce složená z lineárních částí. Body
linárních částí zobrazené v tabulce
vlevo lze editovat.

Na třetí záložce jsou nastavení pro výběr metody kombinace.
Metody kombinace

Kombinace odezev kmitání
Jednou možností je, aby sám program vybral kombinační metodu pro odezvy kmitání tak, že se zvolí
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volba Automaticky. Pokud platí Tj / Ti< 0.9 pro všechny tvary kmitání (lze vlastní odezvy uvažovat
jako nezávislé) pak program vybere SRSS metodu. V ostatních případech bude vybrána metoda
CQC.
Kombinace složek seizmických účinků
Kvadratická rovnice nebo metoda-30% může být vybrána.

4.10.23.2 Seismic calculation according to Swiss Code
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.23.3 Seismic calculation according to German Code
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
4.10.23.4 Seismic calculation according to Italian Code
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.24Pushover loads
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.25Global imperfection
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.26Tensioning
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.27Moving loads
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.27.1 Moving loads on line elements
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.27.2 Moving loads on domains
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
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4.10.28Dynamické zatížení (pro řešení časového průběhu)
Funkce dynamického uzlové zatížení a zrychlení může být definována pro řešení časového průběhu.
Funkce zrychlení může být použita pro výpočet seizmicity. V tomto případě je doporučeno připravit
vhodné akcelerogramy a zadat tyto funkce na uzlové podpory pro výpočet účinků zemětřesení. Tato
metoda poskytuje přesnější výsledky než metoda spektrální odezvy a může být použita i pro modely
s nelineárními prvky (nelineární podpory, prvky přenášející jen tah, atd.). Nevýhodou je, že toto zatížení nelze použít v kombinacích s ostatními typy zatěžovacích stavů.


Pro zadání funkce uzlového zatížení nebo zrychlení je nutné definovat pro aktuální zatěžovací stav
dynamický zatěžovací stav. Viz... 4.10.1 Zatěžovací stavy, Skupiny zatížení

Definice funkce

Dynamické zatížení a zrychlení je definováno funkcemi, které popisuje parametr v čase. Editor funkce je dostupný v dialogu pro definici dynamického zatížení.
Funkce je nutné zadat 2 hodnotami v tabulce. Tlačítko + přidá nový řádek v tabulce. Křížkem smažete
vybrané. Funkce se vykreslí automaticky při zadávání a je možné ji vytisknout. Funkce je možné
ukládat do knihovny a znovu použít. Uložené funkce se načtou a lze je měnit a ukládat pod novými
jmény. Funkce se ukládají do samostatného *.dfn souboru v dfn složce v hlavním adresáři nainstalovaného programu AxisVM.

Editační funkce
Přidá nový řádek v tabulce.
Smaže vybrané řádky.
Zkopíruje obsah vybraných buňek do schránky.
Vybere obsah ze schránky do tabulky.
Editor funkce.
f(t) je funkce definovaná vzorcem. Následující operátory a logické znaky je možné použít: +, –, * , /, (, ),
sin, cos, tan, exp, ln, log10, log2, sinh, cosh, tanh,
arcsin, arccos, arctan, arcsinh, arccosh, arctanh, int,
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round, frac, sqr, sqrt, abs, sgn, random.
random(t) vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
Stroj rotující kolem osy Y má dynamickou funkci zatížení s těmito X a Z složkami:
fx(t) =a* cos(t+) and fz(t) =a* sin(t+)
Protože jsou funkce reprezentovány sadou hodnot po
t krocích, je nutné definovat celkový čas Tmax .

Funkce pro kreslení grafu funkce a dokumentu
Vytiskne graf funkce a tabulku.
Zkopíruje graf a tabulku do schránky.
Spustí editor Dokumentu.
Uloží obrázek grafu do Galerie. Viz... 2.10.4 Galerie
Funkce dyn. zatížení uložená do knihovny, může být načtena ze seznamu všech uložených funkcí.
Přejmenuje aktuální funkci.
Uloží aktuální funkci do knihovny.
Načte aktuální funkci.



První bod funkce musí být definován v čase t=0.Tato hodnota nemůže být smazána nebo změněna.
Pokud je zatížení zadáno pouze v čase T > 0, funkční hodnota musí být nulová mezi 0 a T.

222

Dynamické
uzlové zatížení




Uzlové dynamické zatížení se definuje ve
vybraných uzlech nastavením parametrů
v dialogu. Pro každou složku je možné
zadat intenzitu a funkci dynamického zatížení popisující časovou závislost součinitele zatížení.
Použití existující funkce z knihovny je
možné kliknutím na první ikonu vedle vybíracího seznamu. Upravit funkci zatížení
je možné po kliknutí na druhou ikonu.
Směry zatížení je možné definovat
v globálním X, Y, a Z směru nebo směr
může být definován pomocí referenční
osy. V tomto druhém případě jsou dostupné pouze složky pro jednu sílu a moment.

Je možné definovat konstantní (časově nezávislé) zatížení tím, že se vybere možnost <Statika> ze seznamu Dynamická funkce zatížení.
Aktuální hodnota složky zatížení v čase t bude spočtena jako Fi (t )  Fi  f (t ) , např. intenzita zatížení
je vynásobena součinitel časově závislého.
Pokud je dynamické zatížení pro podporu s existujícím dynamickým zatížením, existující zatížení
bude přepsáno.
Dynamické zatížení lze upravit, nebo smazat stejným způsobem, jako statické zatížení.

Upravit, smazat



Dynamické zatížení jsou zobrazena žlutými plnými šipkami.

Dynamické zrych- Funkce zrychlení může být zadána ke kterékoliv
lení v podpoře uzlové podpoře v modelu. Pro každou složku lze
zadat intenzitu zrychlení a dynamickou funkci
zatížení popisující časovou závislost součinitelle
zatížení.
Aktuální hodnota zrychlení v čase t může být
spočítána jako:
ai (t )  ai  f (t ) ,
Např. zrychlení je vynásobeno součinitelem časově závislého zatížení.



Zrychlení působí na spodku pružné podpory. Zrychlení podporového uzlu může být odlišné
v závislosti na tuhosti v podepření.



Pokud je zrychlení definováno pro podporu s existujícím zrychlením, bude exitující zatížení zrychlením přepsáno.



Pokud je k uzlu připojeno více uzlů, bude zrychlení působit na všechny podpory.
Dynamické zrychlení v podpoře lze upravit, nebo smazat stejným způsobem, jako statické zatížení.

Upravit, smazat



Dynamické zrychlení v podpoře je zobrazeno kroužkem a žlutými plnými šipkami.

Uživatelský manuál
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Funkce zrychlení může být zadána ke
kterékoliv uzlové podpoře v modelu. Pro
každou složku lze zadat intenzitu zrychlení a dynamickou funkci zatížení popisující časovou závislost součinitelle zatížení.
Aktuální hodnota zrychlení v čase t může být spočítána jako:

ai (t )  ai  f (t ) ,
Např. zrychlení je vynásobeno součinitelem časově závislého zatížení.


Pokud je zrychlení definováno pro podporu s existujícím zrychlením, bude exitující zatížení zrychlením přepsáno.



Pro zadání zrychlení podloží v seizmickém výpočtu je nutné definovat uzlové zrychlení v podporách.
Dynamické zrychlení v uzlu lze upravit, nebo smazat stejným způsobem, jako statické zatížení.

Upravit, smazat



Dynamické zrychlení v uzlu je zobrazeno kroužkem a žlutými plnými šipkami.

4.10.29Nodal mass
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.30Modify
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.10.31Delete
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.11 Mesh
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.11.1 Mesh generation
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.11.1.1

Meshing of line elements
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.11.1.2

Meshing of domains
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
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Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.11.2 Mesh refinement
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

4.11.3 Checking finite elements
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
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Výpočet

5

Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

5.1

Statický výpočet
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

5.2

Kmitání

Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

5.3

Dynamická analýza

Dynamickým výpočtem provádíme analýzu časově závislých posunutí a sil způsobených dynamickým zatížením nebo uzlovými zrychleními.
Dynamický výpočet může být proveden na lineárních nebo nelineárních modelech.

Zatěžovací stavy Statický zatěžovací stav nebo kombinace
Vybraný statický zatěžovací stav nebo kombinace je aplikována během výpočtu. Pokud je
vybraný stav typu 'Žádný' aplikuje se pouze dynamické zatížení.
Dynamický zatěžovací stav nebo kombinace
Vybírá se dynamický zatěžovací stav nebo kombinace.
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Kontrola řešení

Výpočet může být aplikován v rovnoměrných přírustcích nebo podle uživatelsky definované přírůstkové funkce. Předdefinované funkce lze načíst nebo novou funkci lze vytvořit v editoru funkce.
Pokud je zvoleno Rovnoměrné přírůstky jsou požadovány 2 parametry: Časový přírůstek aCelkový čas. Do výpočtu je uvažován Časový přírůstek jako přírůstek mezi časovými kroky a Celkový čas
definuje celkový čas výpočtu.
Pomocný uzel:
Posunutí vybraného uzlu v daném směru se vynese v průběhu analýzy.
Rayleigho konstanty tlumení (a, b)
Matice tlumení je definována z konstant tlumení podle následujících rovnic:
M u  Cu  K u  P(t )

C  aM  bK
Pokud je zvoleno Uvažovat staticá zatížení a hmoty v ulzech bude přidána jiná matice do M reprezentující zatížení a uzlové hmoty.
Vzhledem k velikosti výsledkového souboru jsou představeny následující možnosti pro ukládání souboru: Pokud je zvoleno Uložit všechny kroky znamená to, že budou uloženy všechny kroky. Pokud
je zvoleno Uložit v pravidelných intervalech, budou uloženy výsledky pouze v určitých časových
uzlech, což zredukuje velikost souboru.
Uzlové hmoty
Typ matice tuhosti
Nelinearita

Uzlové hmoty budou brány do úvahy podobně jako u výpočtu Kmitání.
Dynamická analýza používá Diagonálnímatici tuhosti.
Sledovat nelineární chování materiálů
Pokud jsou v modelu zadány nelineární prvky (např. prvky přenášející jen tah) lze zvolit, zda
se prvek chová nelineárně.
Sledovat geometrickou nelinearitu nosníků, příhradovin, žeber a skořepin
Pokud je tato volba zvolena bude zatížení aplikováno na deformovou konstrukci v každém
kroku.

Konvergenční
kriteria

Pokud je zaškrtnuto Provést s iteracemi rovnováhymusí být nastavena konvergenční kritéria a musí
být brány v potaz v nelineární statické analyze. V opačném případě jsou srovnávány skutečné hodnoty
E(U), E(P) a E(W) (jejich konečné hodnoty se zobrazí v informačním okně) s referenčními hodnotami
stanovenými zde.

Metoda řešení

Linearní nebo nelineární or nonlinear řešení rovnice je provedeno pomocí Newmark-beta metody.
Pokud t je časový přírůstek, v čase t+t dostaneme:

K  U t  t  C  U t  t  M  U
t  t  P(t ) ,

kde C je matice tlumení, M je matice hmoty, K je matice tuhosti.



t2
U t  t  U t   t  U t 
(1  2 ) U t  2 U t  t
2
   U

U t  t  U t  t (1   ) U
t
t  t .







AxisVM používá  = 1/4,  = 1/2.
Diferenciální pohybová rovnice je vyřešena metodou konstantního zrychlení. Tato krok-za-krokem
integrace je nepodmíněně stabilní a její přesnost je dostatečná.
AxisVM předpokládá, že dynamické zatížení není aplikováno v čase t=0. Časově závislé zatížení se
objeví v čase t>0.
C je spočteno z tlumících Rayleigh konstant:

C  a M  b K
Kde a a b by měly být spočteny z intervalu utlumené frekvence (mezi i a j) a poměr tlumení podle
následujícího grafu:
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a

b

5.4

2i  j

 i  j
2
 i  j

Buckling
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

5.5

Finite elements
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

5.6

Main steps of an analysis
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

5.7

Error messages
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
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6

6.1

Postprocesor
Výpočet

Umožňuje zobrazit výsledky statického výpočtu. (6.1)

Kmitání

Umožňuje zobrazit výsledky analýzy kmitání. (6.2)

Stabilita

Umožňuje zobrazit výsledky výpočtu stability. (6.3)

Beton

Umožňuje zobrazit výsledky posouzení železobetonu. (6.4)

Ocel

Umožňuje zobrazit výsledky posouzení ocelových konstrukcí. (6.5)

Dřevo

Umožňuje zobrazit výsledky posouzení dřevěných konstrukcí. (6.6)

Statická analýza
Položky v menu Výpočet slouží pro zobrazování výsledků statických výpočtů.
Zobrazení diagramů
nelineárního výpočtu

Parametry
zobrazení
Spustí nelineární
výpočet
Spustí lineární
výpočet

Měřítko
zobrazení
diagramů

Dostupné složky
výsledků

Způsob prezentace
Zatěžovací stav,
kombinace, obálky

Animace

Min-max
hodnoty

Lineární výpočet

Viz... Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Nelineární výpočet

Viz... Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Parametry zobrazení
výsledků

Umožňuje nastavit možnosti grafického zobrazení výsledků.
Můžete si vybrat výsledky zatěžovacího stavu/kombinace, nebo kombinace kritického zatížení.
Dialogové okno Zobrazit parametry nabízí následující možnosti:

Typ Anylýzy

V závislosti na provedené analýze lze vybrat výsledky lineární, nebo nelineární statické analýzy.
Každý typ analýzy lze dále definovat:
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Stav
Umožňuje zobrazit výsledky jakéhokoli zatěžovacího stavu/kombinace.
Obálka
Umožňuje zobrazit obálku výsledků z vybraných zatěžovacích stavů a/nebo kombinací zatížení.
Program vyhledá minimální a/nebo maximální hodnoty v každém místě vybrané složky výsledku.
Kritická
Umožňuje vyhledat kritické kombinace vyvozující extrémy pro vybrané složky výsledků. Kritické
kombinace se vyhledávají z programem generovaných normových kombinací a jsou vyhodnocovány až po provedené statické analýze. Generované normové kombinace jsou vytvořeny podle definic zatížovacích skupin (na kartě Zatížení>Zatěžovací stavy Skupiny zatížení). Seznam veškerých generovaných kombinací je uveden v Prohlížeči tabulek položka Automaticky generované
normové kombinace.
Obálka

AxisVM umožňuje definovat a používat různé obálky se jmény. Na levé straně je uveden seznam
dostupných obálek. Některé základní obálky jsou automaticky vytvořeny (obálku všech zatěžovacích
stavů, všech kombinací zatížení, nebo některé typy kombinací (např. MSÚ, MSPKvazistálé). Složení
vybrané obálky se zobrazí ve stromu zatěžovacích stavů a kombinací. Změnou složení obálek při vytváření nové vytvoříte uživatelskou obálku. Vybráním uživatelské obálky a kliknutím na její název
lze název upravovat.
Pokud je hlavní okno programu AxisVM rozděleno do dílčích oken, může být vybrána jiná obálka
pro každé z oken. Název vybrané obálky se také zobrazí ve stavovém okně. Kresby a tabulky dokuemntu budou rovněž obsahovat a zobrazovat informace o obálce.
Vytvoří novou obálku
Smaže obálku(mohou být smázany jeno obálky vytvořené uživatelem)
.

 Ve stromu zatěžovacích stavů a kombinací je povolen vícenásobný výběr. Pro zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí celé řady zatěžovacích stavů klikněte na první zatěžovací stav (ne na zakškrtávací
políčko) a poté Shift + levé tlačítko myši a vyberte poslední zatěžovací stav, který chcete vybrat.
.

Zobrazené obálky

Vybere zobrazení obálek z rozevíracího seznamu pod seznamem obálek. Tímto způsobem můžete
určit z rozevíracím seznamu, které obálky budou k dispozici pro vyhodnocení výsledků zatěžovacích
stavů a kombinací.
.

Pouze vybrané obálky

Bude vybrána jen jedna obálka.

Pouze uživatelské obálky

Budou vybrány všechny uživatelské obálky

Všechny obálky

Budou vybrány všechny (základní i uživatelské) obálky.
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Kritická

Vyšetřit všechny
kobinace vedoucí
ke stejné maximální hodnotě

Ve výchozím nastavení je tato volba vypnuta. AxisVM bere v úvahu kombinace vedoucí k extrému
pro jakoukoli složku výsledku. V některých normách však kombinace, která neprodukuje žádné extrémy, může být tou nejvíce nepříznivou.
Pro tyto případy slouží tato volbu.
Při výpočtu návrhu a posouzení bude AxisVM tvořit všechny možné kombinace a kontrolovat je v
souladu s požadavky normy. Počet kombinací může být velmi vysoký, tato volba se doporučuje pouze v případě modelu, kde je velikost a počet zatěžovacích stavů je malý.

Metody kombinace

Pokud je Vzorec kritické kombinace nastaven na Automaticky,
AxisVM určí max./min. hodnoty prokombinaci MSÚ (mezní stav
únosnosti) pro vybranou složku výsledku.
Pokud je Vzorec kritické kombinace nastaven na Uživatelský, budou dostupné výsledky všech kombinačních metod v rozevíracím
seznamu zatěžovacích stavů a kombinací (viz obrázek).
V případě Eurokódu, DIN 1045-1, SIA 262 a dalších norem založených na Eurokódech může být vybrán vzorec pro vytváření
MSP kombinací.

Zobrazení hodnot

Pokud jste vybrali možnost Obálka nebo Kritická, můžete si vybrat z následujících možností:
Min+Max
Zobrazí minimální a maximální hodnoty aktuální zobrazované výsledkové složky.
Min
Zobrazí minimální hodnoty aktuální zobrazované výsledkové složky.
Max
Zobrazí maximální hodnoty aktuální zobrazované výsledkové složky.

Zobrazit Tvar

Způsob zobrazení

Nedeformovaná
Zobrazí nedeformovaný tvar (původní topografie) modelu.
Deformovaná
Zobrazí deformovaný tvar modelu.
Diagram
Umožňuje zobrazení aktuální složky výsledku ve formě barevného diagramu.
Číselné hodnoty se zobrazí v případě, že je povolena možnost Zobrazit hodnoty v (uzly, linie,
podpory).
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Diagram+průměrné hodnoty
Tento způsob zobrazení je k dispozici pouze tehdy, jsou-li zobrazeny reakce liniových podpor.
Pokud je toto zobrazení zvoleno, jsou k diagramům reakcí liniových podpor přidány průměrné
hodnoty. Nad spojitými podporami se provádí průměrování. Podpory jsou považovány za spojité, pokud mají stejnou tuhost a jejich úhel je menší než hodnota považovaná za malou.
Řez
Umožňuje zobrazit aktuální složku výsledku, pokud jsou definovány a aktivní řezy. Číselné
hodnoty se zobrazí v případě, že je povolena možnost Zobrazit hodnoty v (uzly, linie, podpory).
Řezy se definují na levém krajním panelu pomocí příkazu Řezy
Isolinie
Umožňuje zobrazit aktuální složku výsledku barevnou obrysovou čarou.
Hodnoty, které jsou zastoupeny izolinií, jsou uvedeny v okně Legenda barev. Můžete nastavit
parametry okna Legendy barev. Číselné hodnoty se zobrazí v případě, že je povolena možnost
Zobrazit hodnoty v (uzly, linie, podpory).

Řezy

Složka

Měřítko

Isopovrchy 2D nebo 3D
Umožňuje zobrazit aktuální složku výsledku barevnou obrysovou čarou s výplní.
Intervaly, které jsou zastoupeny isopovrchy jsou uvedeny v okně Legenda barev. Můžete nastavit parametry okna Legendy barev. Číselné hodnoty se zobrazí v případě, že je povolena možnost Zobrazit hodnoty v (uzly, linie, podpory). Viz... 2.18.4 Okno legendy barev
Žádný
Aktuální složka výsedku není zobrazena.
Umožňuje nastavit aktivní řezy, roviny a segmenty. Je-li režim zobrazení nastaven na Řezy,
diagramy budou vykreslovat jenom aktivní (zaškrtnuté) řezy. Symbol pro roviny řezů může být
zobrazen pomocí tlačítka Kreslit rovinu obrysu
průřezu. Zapnutím možnostíKreslit diagram
v rovině prvku se změní vzhled všech řezů diagramů. Chcete-li změnit tento parametr samostatně, použijte dialog Řezy.
Viz... 2.16.15 Řezy

Umožňuje zvolit, která aktuální složku výsledku má být zobrazena.

Umožňuje nastavit měřítko vykresleného diagramu.Výchozí hodnota je 1, pokud je maximální souřadnice zastoupeny jako 50 pixelů.

Zobrazit Uzly
Zobrazí hodnoty aktuální složky výsledků v uzlech.
hodnoty v:
Linie
Zobrazí hodnoty aktuální složky výsledků v liniovým prvcích.
Povrchy
Zobrazí hodnoty aktuální složky výsledků u plošným prvků. Zobrazí se maximální absolutní
hodnota z devíti hodnot vypočtených v uzlu každého konečného prvku a příslušný uzel se označí
malým černým kruhem.
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Pouze Min./Max.
Writes the local min/max values only of the current result component to the nodes, lines and
surfaces.
Zobrazí lokální min/max hodnoty pouze z aktuální složky výsledku na uzlech, liniích a površích.

my složka momentu

Rz složka reakce v podpoře

Po kliknutí na tlačítko Různá nastavení… se zobrazí následující možnosti:

Parametry pro
vyhlazení
výsledků

Referenční
hodnota intenzity
Vyhladit momentové špičky nad
sloupy
Přepínač zobrazení
stavů

Žádný
Hodnoty vnitřních sil na plošných prvcích vypočtené v uzlech nejsou zprůměrovány.
Výběrový
Hodnoty složek vnitřních sil plošných prvků vypočtené v uzlech jsou zprůměrovány výběrovým
způsobem v závislosti na lokálních souřadnicových systémech, podmínkách podepření a zatížení
prvků, které jsou připojeny k uzlu.

Všechnyhodnoty
Hodnoty všech složek vnitřních sil plošných prvků vypočtené v uzly jsou zprůměrovány.
Umožňuje zobrazit proměnlivost aktuální složky vnitřních sil na plošných prvcích barevnou obrysovou čarou s výplní. Číselné hodnoty se zobrazí v případě, že je povolena možnost Zobrazit hodnoty v
(uzly, linie, podpory). Viz... 6.1.9 Surface element internal forces
Pokud byla síť na plochách vytvořena s možnosti Prizpůsobit síť nad sloupy, momentové obrazce
mohou být zprůměrovány a zmenšeny nad sloupy pomocí tohoto zaškrtávacího pole.
Viz... 6.1.9 Surface element internal forces

Uživatelský manuál
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Je možné zobrazit tyto stavy ze seznamu:
Zatěžovací stav, zatěžovací kombinace
k-tý přírůstek nelineární analýzy
Obálka
Kritické kombinace
Dostupné složky výsledků

Posunutí (eX, eY, eZ fX, fY, fZ,eR, fR)
Vnitřní síly na nosníku (Nx, Vy, Vz, Tx, My, Mz)
Napětí na nosníku (Smin, Smax,Tymean, Tzmean)
Plošné vnitřní síly (nx, ny, mx, my, mxy, vxz, vyz, vSz, n1, n2, an, m1, m2, m, nxD, nyD, mxD,
myD)
Plošná napětí (Sxx, Syy, Sxy, Sxz, Syz, Svm, S1, S2)
Reakce podpoře uzlu (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz)
Reakce v liniové podpoře (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz)
Reakce v plošné podpory (Rx, Ry, Rz)
Vnitřní síly pružiny (

Prvek typu uzel-uzel) (Rx, Ry, Rz, Rxx, Ryy, Rzz)

Vnitřní síly kontakního prvku

(Nx)

Je možné zobrazit tyto režimy zobrazení ze seznamu:

Režim zobrazení



If Min,Max envelope or critical load combination is selected, the Isoline
and Isosurface 2D cannot be selected.

Zobrazení meřítka

Umožňuje zobrazit měřítko diagramů.

6.1.1

Minimální a maximální hodnoty
Umožňuje vyhledat minimální a maximální hodnotu aktuální
složky výsledků. Pokud pracujete v řežimu aktivovaných Částí konstrukce, bude vyhledávání omezeno na aktivní Části.
AxisVM označí všechny nalezené minimální/maximální hodnoty.



Pokud jsou zobrazeny Části konstrukce, extrémní hodnoty
jsou určeny jen ze zobrazených častí.
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Pokud je použita tato funkce při zobrazování kritické kombinace aktuální kritické kombinace způsobující extrém mohou
být přidány do souhrného seznamu do schránky (žádné duplicity se ne objeví).
Kombinace v tomto seznamu mohou být přidány do tabulky
kombinace zatížení.
Viz... 4.10.2 Kombinace zatížení

6.1.2

Animace

Uložit jako AVI soubor

Kontrolní tlačítka

Rychlost

Parametry nastavení

Umožňuje zobrazit posunutí, vnitřní síly a vlastní tvary v podobě animace (snímek po snímku). Animace se skládá ze sekvence snímků, které jsou generovány lineární interpolací mezi počátečními hodnotami (snímek 0) a skutečnými hodnotami současné složky výsledku (snímek n), v závislosti na počtu snímků (n).

Uživatelský manuál
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Jednosměrné přehrání
Přehrává snímky počínaje snímkem číslo nula a konče
snímkem číslo n.

Parametry animace

Obousměrné přehrání
Přehrává snímky počínaje snímkem číslo nula a konče
snímkem číslo n a poté naopak.

Možnosti nahrávání

Video soubor

Snímky
Umožňuje nastavit počet vykreslených snímků. Je nutné zadat hodnotu mezi 3 a 99. Více snímků vytváří plynulejší, ale pomalejší animaci.
Jednotná barevná mapa
Každý snímek se skládá z rederovaného zobrazení.
Můžete vytvořit video soubor, jméno.avi.
Klikněte na tlačítko Uložit pro uložení parametrů video souboru.
Můžete nastavit délku zobrazení snímku. Kratší doba trvání bude mít za následek větší počet snímků.
Počet 30 snímků za sekundu je obvyklý, a proto byste neměli běžně zadat kratší než 30 ms pro celou
dobu snímku.

6.1.3

Zobrazení diagramu
Tento dialog zobrazuje dynamické nebo nelineární výsledky jako diagramy. Současně mohou být
zobrazeny dva diagramy. Každý diagram má složku výsledku na ose X a Y. Body představující po
sobě jdoucí hodnoty dvojic jsou spojeny. Výpis souřadnic lze změnit přetažením přerušované čáry
nebo černé značky spodního posunovátka. Body diagramu mohou být zobrazeny jako tabulky a mohou být exportovány do aplikace Excel pomocí schránky.
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V případě dynamické analýzy dolní posunovátko zobrazuje čas místo číselného přírůstku.

Nástrojová lišta

Kopírovat vybrané buňky do schránky
Pokud je tabulka vidět její vybrané buňky jsou zkopírovány do schránky.
Tisknout kreslení
Vytiskne diagram (a tabulku, pokud je zobrazena)
Kopírovat do schránky
Kopíruje diagram do schránky.
Přidat obrázek do galerie
Ukládá obrázek do knihovny kreslení, aby byl k dispozici pro dokument.

Uživatelský manuál
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Parametry zobrazení
Složky, které mají být zobrazeny, lze vybrat ze seznamu.
Je-li složka výsledku vybrána, kliknutí na tlačítko
Uzel umožní výběr uzlu, kde je výsledek zobrazen
x1-y1 diagram je v modrý, s popisem na levé a spodní ose.
x2-y2 diagram je v červený, s popisem na pravé a
horní ose.
Po zapnutí tlačítka Zobrazit značky jsou datové body
označeny malými obdélníky.

Tabulka
Zapne/vypne zobrazování číselných hodnot v tabulce.
Stejný interval na dvě osy X
Je-li vybrána stejná složka osy X pro dvě horizontální osy, může být jejich rozsah nastaven stejně.
Stejný interval na dvě osy Y
Je-li vybrána stejná složka osy Y pro dvě vertikální osy, může být jejich rozsah nastaven stejně.
Přizpůsobit s pohledem ve směru X
Nastaví horizontální rozsah mezi minimální a maximální hodnoty osy X.
Přizpůsobit s pohledem ve směru Y
Nastaví horizontální rozsah mezi minimální a maximální hodnoty osy Y.
Kontrola intervalů
Zapne/vypne zelené obdélníkové intervalové ovladače v dolní posunovací liště. Přetažením změníte
zobrazený rozsah přírůstků nebo času.

6.1.4

Pushover capacity curves
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.4.1

Capacity curves according to Eurocode 8
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.4.2

Acceleration-Displacement Response Spectrum (ADRS)
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.4.3

Drift
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
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Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.5

Result tables
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.5.1

Section segment result tables
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.6

Displacements
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.7

Truss/beam internal forces
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.8

Rib internal forces
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.9

Surface element internal forces
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.10 Support internal forces
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.11 Internal forces of line to line link elements and edge hinges
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.12 Truss/beam/rib stresses
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
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6.1.13 Surface element stresses
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.14 Influence lines
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.1.15 Unbalanced loads
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.2

Vibration
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.3

Dynamic
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.4

Buckling
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5

6.5.1

Posudek betonu

Výztuž plošných prvků
Eurokód 2:
DIN:
SIA:

Návrhové normy

EN 1992-1-1:2004
DIN 1045-1:2001-07
SIA 262:2003

Výpočet plošného vyztužení může vycházet z Eurokódu 2. Výpočet výztuže deskostěnových, deskových, stěnových prvků je založen na předpokladech uvedených v příloze F. Směry vyztužení odpovídají směrům lokálních os x a y. Působící ohybový moment a odpovídající normálové napětí na mezi únosnsoti jsou určeny na základě optimalizovaného návrhu pro vymezený směr.


Minimální vyztužení není spočteno. Pokud je napočítané množství výztuže menší něž minimální,
jsou spočítané hodnoty pouze informativní a nejsou založeny na předpokladech návrhu výztuže.
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Složky výsledků

Parametry výztuže

Materiály

mxD, myD,
nxD, nyD:
axb:
ayb:
axt:
ayt:
xb:
yb:
xt:
yt:
xb–axb:
yb–ayb:
xt–axt:
yt–ayt:
vRd,c:
vSz–vRd,c:
wk(b)
wk(t)
wk2(b)
wk2(t)
wR(b)
wR(t)
Následující
čtu:

návrhové síly
vypočítaná plocha výztuže dolní ve směru x
vypočítaná plocha výztuže dolní ve směru y
vypočítaná plocha výztuže horní ve směru x
vypočítaná plocha výztuže horní ve směru y
aktuální (zadaná) výztuž dolní ve směru x
aktuální (zadaná) výztuž dolní ve směru y
aktuální (zadaná) výztuž horní ve směru x
aktuální (zadaná) výztuž horní ve směru y
rozdíl ve vyztužení dolní ve směru x
rozdíl ve vyztužení dolní ve směru y
rozdíl ve vyztužení horní ve směru x
rozdíl ve vyztužení horní ve směru y
smyková únosnost
rozdíl mezi výslednicí smykové síly kolmé k povrchu a smykové únosnosti
šířka trhlin v ose dolní výztuže
šířka trhlin v ose horní výztuže
šířka trhlin při dolním povrchu
šířka trhlin při horním povrchu
směr trhlin při dolním povrchu
směr trhlin při horním povrchu
parametry výztužení je nutné definovat a zadat plošnému prvku před provedením výpo-

Musí být specifikován materál betonu a výztuže.
Požadované minimální krytí výztuže se určí z
konstrukční třídy a prostředí na horní a spodní
části povrchu.
Pro výpočet minimální vzdálenosti výztuže berou
v úvahu všechny normy maximální celkovou velikost. Švýcarskáý norma (SIA) také kontroluje
tuto hodnotu pro minimální krytí.

Uživatelský manuál
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hje celková tloušťka použitá ve výpočtu.
V případě návrhu podle Eurokódu 2 se přidává
vliv Nepříznivé excentricity k aktuální hodnotě
(vypočtené z normálových sil a momentů), ke
zvýšení absolutní hodnoty excentricity.
Horní a dolní průměr výztuže (dxT, dxB, dyT, dyB)
mohou být uvedeny v lokálních směrech x a y.
AxisVM bere v úvahu režim Roznos zatížení při
výpočtu minimální a maximální vzdálenosti výztuže, podle normy a příslušné národní přílohy.
Pokud by vypočtené množství výztuže mělo větší
vzdálenost než je maximum, byla by použita maximální hodnota. Pokud by byla hodnota pod minimální vzdálenosti deska nemůže být vyztužena.

Zatímco starší verze programu AxisVM vyžadovaly zadání explicitní pozice výztuže, jelikož
AxisVM11 používá cT a cB horní a spodní krytí betonu (to je nejmenší vzdálenost mezi povrchem vložené výztuže a vnějším povrchem betonu).
Primární směr výztuže určuje, která řada výztuží (x nebo y) bude umístěna blíže k povrchu.
Trhliny

6.5.1.1

Na této záložce lze nastavit trvání zatížení. Tento parametr
se používá k analýze trhlin.

Výpočet podle Eurokódu 2
Pokud jsou mx, my, mxy vnitřní síly na desce v daném bodě, pak jsou momenty na mezi únosnosti stanoveny následujícím způsobem:
m2  0
m  my
- optimální hodnota momentu:
m1  min ! x

Deska

mx  mxy
Yes

No

mxf  mx  mxy
f

my  my  mxy

mxf  0
f

my  my 

2
mxy

mx

my  mxy
Yes

mxa  mx  mxy
mya  my  mxy

Výsledky
Stěna

No

mxa  mx 

2
mxy

my

mya  0

AxisVM počítá tahovou a/nebo tlakovou výztuž (pro obouose symetrické průřezy).
Pouze prvky s rovinnou napjatostí lze vyztužovat.
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Pokud jsou nx, ny, nxy vnitřní síly v daném bodě, pak únosnost normálových sil určena následujícím
způsobem:
n2  0
- optimum osové síly je:
n1  min !

n y  nx

nx  nxy
Yes

Výsledky

No

nx  nx  nxy

nx  0

ny  ny  nxy

ny  ny 

2
nxy

nx

AxisVM počítá s tahovou nebo tlakovou výztuží. Tlačená výztuž je spočtena pouze v těch bodech,
kde je osová tlaková únosnost nevyztuženého průřezu v tlaku je menší než návrhová tlaková osová
síla.
Pokud jsou nx, ny, nxy, mx, my, mxy vnitřní síly v daném bodě, pak jsou osové síly a momenty na mezi
únosnosti stanoveny na základě rezervy optimalního využití osové a momentové únosnosti tak, jak
bylo uvedeno výše u deskových a stěnových prvků.

Deskostěna

Program spočítá nutnou tahovou a tlakovou výztuž.
Výsledky

Následující hodnoty vyztužení jsou dostupné: axb, axt, ayb, ayt
Celkové vyztužení ve směru x: Ax = axb+axt
Celkové vyztužení ve směru y: Ay =ayb+ayt


Celková nutná plocha výztuže se rovná Ax + Ay.



Chybové hlášení: Průřez nelze vyztužit se objeví tehdy, když:

Ax  0,04Ac , or Ay  0,04Ac
kde Ac je plocha průřezu.
Tabulky
6.5.1.2

6.5.2

Následující symboly jsou použity v tabulce:
(-)tlačená výztuž

Calculation according to DIN 1045-1 and SIA 262
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

Skutečná (aktuální) výztuž

Aktuální výztuž

Definování skutečné výztuže na plošné prvky je závislé na výpočtené nutné ploše výztuže.
Zadáním aktuální výztuže je možné provést nelineární výpočet průhybů pro deskové prvky.
Výpočet nelineárních průhybů u děskostěnových prvků není v AxisuVM podporován.
Aktuální výztuž je možné zadat 2 způsoby:
1. výběrem deskových prvků, ploch a kliknutím na tlačítko na kartě Posudek Betonu
2.kliknutím na tlačítko aktuální výztuž před výběrem prvků, specifikováním parametrů vyztužení
a grafickým vykreslením plochy vyztužení

Výkaz výztuže

Aktuální množství zadané výztuže lze zkontrolovat v Prohlížeči tabulek v položce Výkaz výztuže ve
Výkazu materiálu. Tato tabulka ukazuje celkovou délku a množství výztuže a celkovou plochu a objem včetně hmotnost výztuže na jednotku hmotnosti betonu.

Uživatelský manuál
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Výztuž na plošné prvky
První záložka zobrazuje parametry
požadované normou pro výpočet
trhlin.
Aktuální krytí betonu a základní
pokyny se mohou lišit od těch, které slouží pro určení požadovaného
množství výztuže (viz... 6.5.1 Výztuž plošných prvků)

Parametry

Min. Tloušťka

Min. tloušťka představuje minimální tloušťku zadanou jako parametr vyztužení pro vybrané prvky,
nikoliv jako minimální tloušťku prvku.

Výztuž

Aktuální výztuž vybraných plošných prvků je zobrazena ve stromu vlevo. Vybráním výztuže pro daný povrch (horní, dolní) a směr (x,y) je možné upravovat parametry výztuže vpravo. Přepsáním hodnoty vpravo (průměr, rozestup,pozice výztuže) se přepší hodnoty ve stromu.

 Pozice výztuže je definována jako vzdálenost vnějšího
povrchu prvku a osy výztuže.

Přidat a Smazat

Použitá výztuž je uvedena ve stromu na levé straně. Výběrem výztuže, můžete změnit její parametry
na pravé straně. Výběrem umístění (např. Směr x / Horní výztuž), můžete nastavit novou výztuž na
pravé straně a přidat ji.
Smazání výztuže je možné pomocí tlačítka Delete (nebo klávesy [Del]) a přidání výzužee je možné
pomocí tlačítka Add (tlačítko nebo [Ins]). Pokud vyberete skupinu ze stromuvlevo, tlačítko Delete
(nebo klávesa [Del]) odstraní všechny výztuže v rámci této skupiny.Tlačítko Add (nebo [Ins]) přidá
výztuž do odpovídající skupiny.
Výztuž definována v dialogu může být aplikován na vybrané prvky nebo může být použita dolní lišta
k umístění skutečné výztuže na konstrukci. Může být definována výztuž nezávislá na síti.
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Zobrazí panel nástrojů pro výběr existujících ploch. Aktuální výztuž je aplikována, pokud je výběr
dokončen.
Možnost kreslit obdélníkovou oblast vyztužení.
Možnost kreslit zkosennou obdélníkovou oblast vyztužení.
Možnost kreslit polygonální oblast vyztužení.
Možnost použít výztuž do plochy pouhým kliknutím na ni.
Výztuž je použita pouze tam, kde výztuž plochy připadá plošným prvkům.
6.5.2.2

Výztuž nezávislá na plošné síti
Kliknutím na tlačítko Aktuální výztuž se definují parametry nezávislé vyztužení na síti plošného
prvku. Po kliknutí se vykreslí obdélníková nebo polygonální oblast výztuže.
Pokud není vybraná žádná plocha, objeví se následující dialog pro definování parametrů výztuže:

Výztuž lze zadat nebo smazat tak, jak je uvedeno výše.
Dialog lze zmenšit po kliknutí na ikonku vpravo nahoře se dialog zmenší na úzkou lištu nebo se po
opakovaném kliknutí vrátí do původní velikosti. Množství aktuální výztuže je schématicky znázorněno pomocí symbolů. Množství horní a dolní výztuže ve směru y je znázorněno nad a pod svislou
linkou. Množství horní a dolní výztuže ve směru x je znázorněno nad a pod vodorovnou linkou.

Ikony jsou popsány výše.
Výztuž je použita pouze tam, kde výztuž plochy připadá plošným prvkům.
Obrys oblasti výztuže je identifikován po najetí kurzorem. Kliknutím na tuto oblast je možné provést
změny ve vyztužení. Podržením klávesy [SHIFT] a kliknutím je možné vybrat více oblastí výztuže a
provádět změny vyztužení současně pro více ploch vyztužení. Jde o stejnou metodu jako v případě
nezávislého zatížení.
Graficky jsou vyztužené oblasti znázorněny hnědými čarami. Je
zobrazeno množství výztuže pro daný směr.

Při úpravách existující výztuže jsou možné dva způsoby:
Přepsat

Nové vyztužení přepíše existující.

Uživatelský manuál
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Nové vyztužení je přidáno k existujícímu.

Výpočet šířky trhlin
Eurokód 2:
DIN:

Dostupné normy

EN 1992-1-1:2004
DIN 1045-1:2001-07

Po zadání aktuální výztuže program spočítá šířku a směr trhlin pro
stěnové, deskové a deskostěnové prvky.
Směr výztuže je relativní k lokálním osám x a y plošného prvku.
Program zobrazí šířku trhlin v paletě barev, zobrazuje mapu trhlin a
úhly trhlin.

Výsledky

V tabulce výsledků jsou následující informace k dispozici:
Aax, Aay aktuální výztuž ve směru x a y
wk šířka trhlin v ose výztuže
wk2 šířka trhlin při povrchu prvku
xs2 pozice neutrálné osy relativně k tlačenému povrchu prvku
s2 napětí ve výztuži
wR úhel trhliny relativně k lokální ose x
nx, ny, nxy, mx, my, mxy plošné vnitřní síly a momenty

 Chybová hláška se zobrazí, pokud je spočítané napětí ve výztuži větší než je charakteristická mez
kluzu.
Výpočet šířky trhlin vychází ze skutečné výztuže
zadané plošnému prvku.

6.5.3.1

Výpočet šířky trhlin podle Eurokódu 2
wk  sr ,max  ( sm   cm) , kde sr,max je maximální šířka trhliny, εsm je poměrné přetvoření ve výztuži,

εcm je přetvoření v betonu mezi trhlinami.

 s2  kt
 sm   cm 

fctm

  ,eff

(1 

Es
  ,eff )
Ecm

Es

sr ,max  3,4  c  0,425 k1  k2


c
k1
k2
kt


 0,6  s2
Es


, where
  ,eff

je průměr prutu (zprůměrovaná hodnota pokud je v průřezu více různých průměrů),
je krytí podélné výztuže,
součinitel, kterým se zohledňují vlastnosti soudržné výztuže,
součinitel, kterým se zohledňuje rozdělení poměrného přetvoření,
součinitel závisící na době trvání zatížení
kt = 0,6 pro krátkodobé zatížení,
kt = 0,4 pro dlouhodobé zatížení

As
  , eff 
je efektivní poměr vyztužení.
A c, eff

Pokud vzdálenost soudržné výztuže překročí 5  ( c   / 2) nebo je použita plochá výztuž nebo se výztuž nenachází v tažené oblasti, pak sr ,max  1,3  (h  x2 ) .
Program zohledňuje skutěčnost, že trhliny nejsou kolmé ani k jednomu směru vyztužení a počítá
s relativním úhlem k ose x
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6.5.3.2

6.5.4

Calculation according to DIN 1045-1
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

Nelineární průhyby ŽB desek
V případě lineárního statického výpočtu je průhyb na desce spočítán podle teorie pružnosti. Chování
žb desek je však nelineární vzhledem k následujícím opačně působícím jevům:
- Aktuální (skutečná) výztuž zvyšuje ohybovou únosnost
- Trhliny ohybovou únosnost snižují.
Výpočet nelineárních průhybů ŽB desek v Axisu sleduje tyto 2 jevy s aktuální (skutečnou) výztuží.
Program provádí nelineární výpočet iterativním výpočtem s pomocí diagramů ohybových čar žb průřezů. Tahové zpevnění betonu je také uvažováno.
Tato nelineární analýza je dostupná pro Eurokód, DIN 1045-1 (Německo), SIA-262 (Švýcarsko),
NEN (Holandsko), MSz (Maďarsko) and STAS (Rumunsko).
Hlavní kroky pro výpočet průhybů desek jsou:
1.) lineární statický výpočet desky
2.) výpočet nutných ploch výztuže
3.) zadání skutečné výztuže
4.) nelineární statický výpočet desky

 Pokud je spuštěn nelineární výpočet, je nutné zaškrtnout volbu Použít aktuální výztuž pro výpočet..
Průhyby desek:

Lineární (pružný) výpočet

6.5.5
Normy

Nelineární výpočet

Smyková únosnost deskových a deskostěnových prvků
Eurokód 2:
DIN:
SIA:

EN 1992-1-1:2004
DIN 1045-1:2001-07
SIA 262:2003

AxisVM počítá smykovou únosnost vyztužených desek nebo deskostěn bez smykové výztuže, smykovou sílu a rozdíl mezi nimi.
2
2
vSz  v xz
 v yz

je výslednice smykové síly, kde vxz, a vyz jsou smykové síly v rovinách

s normálami ve směrech x a y.

  arctan( v yz / v xz ) je normálový úhel k rovině, ve které výslednice smykové síly qRz působí.
d  (dx  dy ) / 2 je průměrná účinná výška.
 l   x  cos4    y  sin 4  je stupeň vyztužení kolmo k rovině, kde působí qRz.

x a y jsou poměry výztuže spočítané z tažené výztuže ve směru x a y.

 Výpočet smykové únosnosti vychází z aktuální plochy výztuže zadané na plošný prvek.
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Výpočet podle Eurokódu 2
Smyková únosnost VRd,c je vypočtena jako:





VRd ,c  C Rd ,c  k  (100   l  f ck )1 / 3  k1   cp  d  (vmin  k1   cp )  d , where
CRd,c  0.18 /  c , k  1  (200/ d)  2.0 , k1  0.15
N Ed
1/ 2
 0.2  fcd , v min  0.035 k 3 / 2  fck
Ac
NEd je normálová síla v deskostěně kolmo k rovině působící síly qRz.
NEd je kladná pro tlak.

 cp 

Poměr vyztužení je  l  0.02 .

 VRdc je smyková únosnost a rozdíl mezi aktuální smykovou sílou a smykovou únosností (vSz–VRdc) je
možné také zobrazit v podobě izolinií a izopovrchů.

6.5.6

Column reinforcement
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.6.1

Check of reinforced columns according to Eurocode 2
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.6.2

Check of reinforced columns according to DIN1045-1
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.6.3

Check of reinforced columns according to SIA 262
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.7

Beam reinforcement design
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.7.1

Steps of beam reinforcement design
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.7.2

Checking beam reinforcement design
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
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6.5.7.3

Beam reinforcement according to Eurocode 2
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.7.4

Beam reinforcement according to DIN 1045-1
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.7.5

Beam reinforcement according to SIA 262:2003
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.8

Punching analysis
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.8.1

Punching analysis according to Eurocode 2
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.8.2

Punching analysis according to DIN 1045-1
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.9
6.5.9.1

Návrh základů
Návrh základových patek
AxisVM umí navrhnout velikost a výztuž obdelníkové základové patky a posoudí patku proti posunutí a protlačení podle Eurokódu 7. Modul posoudí i sedání patky.

Velikost patky

Velikost patky zadává uživatel sám nebo je spočtena Axisem. Pokud je velikost patky spočtena Axisem, musí být zadaná maximální velikost patky. Axis po té spočítá optimální velikost patky a upraví
uživatelem zadanou hodnotu.
Modul patky počítá iteračně nutnou velikost základové patky, pokud je zadán geologický profil a
jsou spočtené vnitřní síly. Dále počítá účinnou plochu patky pro jednotlivé zatěžovací stavy a kombinace, počítá návrhové síly, momenty a únosnosti, určí velikost sedání (pro zatěžovací stavy a MSP
kombinace), využití a smykovou výztuž pokud je tak požadováno. Modul dále kontroluje stabilitu
patky proti posunutí nebo překlopení.
Výška schodu u stupňovité patky nesmí být větší než půdorysný rozměr patky.



Souřadný systém se řídí souřadným systémem podpory.
Parametry pro posouzení patky se zadávají po kliknutí na ikonu Parametry a vybráním jedné nebo
více uzlových podpor s připojeným liniovým prvkem.

Parametry návrhu
patky

Patka

Na kartě Základová patka lze vybrat typ patky (1 stupňová patka / 2 stupňová / zešikmená) a nastavit parametry pro geometrii a součinitel tření mezi patkou a podkladním betonem.

Uživatelský manuál
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Čtvercová patka
b je délka strany patky,
sloup je obouose symetrický,
zadává se parametr b
Obdelníková patka
bx a by jsou strany patky,
sloup je obouose symetrický,
zadává se parametr bx a by
Jednoose symetrická obdélníková patka
Sloup má excentricitu ve směru x
x1 a x2 jsou vzdálenosti osy sloupu od hrany patky
Zadávají se parametry x1, x2 a by
Jednoose symetrická obdélníková patka
Sloup má excentricitu ve směru y
y1 a y2 jsou vzdálenosti osy sloupu od hrany patky
Zadávají se parametry y1, y2 a bx
Excentrická obdélníková patka
Sloup je excentrický v obou směrech
x1 a x2 jsou vzdálenosti osy sloupu od hrany patky ve směru x
y1 a y2x2 jsou vzdálenosti osy sloupu od hrany patky ve směru y
Zadávají se parametry x1, x2, y1, y2
Pokud je tlačítko se zobrazeným zámkem vedle editačního pole uzamknuto, je uživatelem zadaná hodnota porovnána s limitní. Pokud je zámek odemčen, je uživatelem zadaná hodnota
brána programem jako horní limit a program jí upraví na optimální hodnotu. Pokud zaškrtávací políčko Posudek je zapnuto, budou všechny hodnoty uzamčeny a nelze je odemknout až
tehdy, když bude políčko Posudek znovu odemknuto.
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Stupňovité patky:
dx1 a dx2 jsou vzdálenosti hran stupně nebo horní hrany komolého kužele od osy sloupu ve směru x.
dy1 a dy2 jsou vzdálenosti hran stupně nebo horní hrany komolého kužele od osy sloupu ve směru y.
Vždy to jsou uživatelem zadané hodnoty.
Vlastnosti patky:
Beton
t
h2
h1
hb
cvk

Třída betonu patky
Hloubka založení (vzdálenost mezi spodní hranou základové patky a úrovní terénu)
Výška stupně (výška stupně patky)
Výška patky
Tloušťka podkladního betonu
Součinitel tření mezi patkou a podkladním betonem



Součinitele seizmického zatížení můžeze najít v 4.10.23 Zatížení seizmicitou.
Pod editačními políčky je schématicky znázorněn půdorys patky s obrysem průřezu sloupu. Zadané rozměry patky jsou vykresleny plnými čarami, horní meze
rozměrů patky jsou vykresleny přerušovanou čárou. Reakce jsou zobrazeny červeným křížkem umístěným v místě odpovídající jejich excentricitě. appear as red
crosses placed according to their eccentricities. Tento obrazec má informativní
charakter, protože skutečná excentricita závisí také na vlastní tíze patky a výšce
zásypu, který působí v opačném směru než excentricita od zatížení.
Pokud je tlačítko Ukázat všechny síly v podpořestisknuto, je obrazec upraven tak, aby se vykreslily všechny síly v podpoře. Pokud není tlačítko stisknuto, jsou zobrazeny pouze síly jako
obdelníky s křížícími se úhlopříčkami.
Výztuž

Na kartě Výztuž lze zapnout výpočet nutné výztuže. Je nutné zadat druh oceli, průmery výztuže při
horním a dolním povrchu ve směru x a y a krytí.

Podloží

Na kartě Podloží je možné zadat geologický profil podloží a materiál zásypu. Jednotlivé zadané profily podloží lze ukládat a načítat z/do knihovny geologických profilů.
Vlastnosti vybrané vrstvy podloží jsou zobrazeny v dialogu pod názvem Podloží. Vlastnosti materiálu
zásypu jsou zobrazeny ve stejném dialogu pod názvem Zásyp.
Vlastnosti jednotlivých vrstev podloží lze upravovat. Tyto změny se projeví až po kliknutí na tlačítko
Upravit vrstvu. Jméno a popis jednotlivých vrstev lze také měnit. Barva vrstvy může být změněna po
kliknutí na barevný obdélníček vedle jména vrstvy. Knihovna podloží se nachází vedle barevného
obdelníčku. Po kliknutí na ikonu se otevře knihovna podloží s předdefinovanými geologickými
vrtvami.
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Uloží profil podloží pod jménem. Tímto způsobem můžete načíst stejný profil podloží pro
další patky v modelu.
Pokud je při ukládání zaškrtnuto políčko Uložit kopi do knihovny profilů podloží profil podloží je také uložen do knihovny. Tímto způsobem můžete načíst stejný profil podloží v různých modelech.
Otevře knihovnu profilů podloží.

Smaže profil podloží z knihovny.
Vrstvy podloží mají následující vlastnosti:
Typ podloží
Tlouštka vrstvy
Horní povrh
 [kg/m3]
[°]
t[°]
E0 [N/mm2]
 []
c [kN/m2]

Hrubozrnné, hrubozrnné zvodnělé nebo jemnozrnné
Tlouštka vrstvy
Pozice horního povrchu relativně k terénu
Objemová hmotnost
Úhel vnitřního tření
Úhel vnitřního tření mezi podložím a betonem
Modul pružnosti zeminy (okamžitý)
Poissonovo číslo
Soudržnost (pouze u jemnozrnných zemin)
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Databáze podloží

Kliknutím na ikonu Databáze podloží se zobrazí dvě tabulky. Po vybrání některého podloží a kliknutí na tlačítko OK se naplní parametry Podloží nebo Zásypu.

Dosutpné funkční tlačítka v dialogu Podloží jsou: Přidat novou
vrstvu podloží, Posunout nahoru, Posunout dolů, Smazat vrstvu.
Přidat novou vrstvu podloží

Přidá novou vrstvu podloží. Nová vrstva se vždy přidá nakonec
geologického profilu.

Posunout nahoru

Posune nahoru vybranou vrstvu podloží.

Posunout dolů

Posune dolů vybranou vrstvu podloží.

Smazat vrstvu

Smaže vybranou vrstvu podloží.

Upravit vrstvu

Lze editovat jméno, barva, popis a fyzikální vlastnosti vybrané vrstvy. Klikněte na toto tlačítko, aby
se projevily změny pro vybranou vrstvu.

Neodvodněné zatížení

Pod neodvodněým zatížením nedochází ke změně objemu, protože voda nemůže uniknout. Půda je
plně saturovaná, pevnost ve smyku je konstantní hodnota, která může být experimentálně určena. V
tomto případě musí uživatel zadat smykovou únosnost cuk.

Pasivní tlak podloží

Pokud je tato volba zapnuta,odolnost proti posunutí se zvyšuje s ohledem na pasivní tlak zeminy.
Aktivní zemní tlak zvyšuje horizontální síly. Tyto účinky jsou obvykle zanedbávány na stranu bezpečnou. Aktivace této volby vyžaduje zvýšenou pozornost.

Výpočty

Posudek porušení Velikost patky je navržena tak, aby návrhové napětí v podpoře bylo menší než únosnost: qEd  qRd .
základové půdy
Chybové hlášení a upozornění:
Pokud delší rozměr patky překročí 100-ti násobek výšky patky (h1), objeví se chybové hlášení.
Výztuž základu
patky

Pokud jsou zadány profily a pozice výztuže, program spočítá nutnou výztuž pro horní a dolní povrch
ve směru x a y podle následujícího diagramu.

Nutná vzdálenost mezi profily výztuže je spočítána z průměrů výztuže.
Chybové hlášení a upozornění:
Program upozorní, pokud je nutné uvažovat tlačenou výztuž nebo spočtená nutná výztuž je větší než
maximální dovolená ( As  0,04  Ac ).
Posudek na posunutí

Výpočet podle
Eurokódu 7

Program kontroluje, zda je návrhové napětí způsobené vodorovnými silami menší než mezní unosnost proti posunutí a to 1) mezi podložím a podkladním betonem a 2) podkladním betonem a základem spočteným z účinné plochy.
Ed  Rd and Ed2  Rd2
Eurokód 7 dovoluje použití různých návrhových přístupů (DA). Tyto přístupy se podle uvažovaných
v použití kombinací dílčích součinitelů zatížení, materiálových charakteristik a únosností. Dílčí sou-
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činitele zatížení jsou označeny jako A1 a A2, materiálové charakteristiky jsou označeny jako M1 a
M2, únosnosti jsou označeny jako R1, R2, R3 (Viz EN 1997-1:2004, Annex A). Jednotlivé návrhové
přístupy kombinují tyto sady součinitelů.
Návrhový přístup

Kombinace

Zatížení

Materiálové char.

Únosnosti

DA1

Kombinace 1

MSÚ

A1

M1

R1

Kombinace 2

MSP

A2

M2

R1

DA2

MSÚ

A1

M1

R2

DA3

MSP

A2

M2

R3

Program kobinuje A1+M1+R1 (DA1 / 1) a A1+M1+R2 (DA 2) pro kritické MSÚ kombinace,
A2+M2+R1 (DA1 / 2) a A2+M2+R3 (DA3) pro kritické MSP kombinace.
Pro každou kritickou kombinaci jsou spočítány 2 výsledky.
Pokud je posudek proveden pro sadu uživatelsky definovaných kombinací může vyjít výsledný posudek předimenzovaný.
Únosnost patky se spočítá podle vzorce:
qRd  s     B  N   i   b  0,5  sq  q  N q  i q  bq  sc  c  N c  i c  bc
Posudek proti posunutí kontroluje, zda je splněna podmínka mezi patkou a podkladním betonem a
také podkladním betonem a podložím:
H d  Rd  Rp;d
kde Hd představuje návrhovou hodnotu vodorovné reakce, R d je návrhová smyková únosnost patky,
Rp;d je pasivní zemní působící na stěnu patky.
Návrhová únosnost proti usmyknutí je spočtena jako:
Rd  Vd  tan  d ,
kde Vd je návrhová hodnota svislé reakce, d je návrhová hodnota úhlu vnitřního tření spočtený jako:

 tan  
.
 d  arctan
  


Posouzení na protlačení

kde je úhel vnitřního tření,  je dílčí součinitel smykové únosnosti,
předepsaný návrhovým přístupem.
Program kontroluje smykovou únosnost základu ( v Rd,max ), po obvodu sloupu a určí nutné množství smykové výztuže.
Výpočet redukuje sílu v protlačení reakcí z podloží působící na účinné ploše základu (a působící uvnitř kritického obvodu na protlačení).
Posudek na protlačení vyhoví, pokud je splněna podmínka vEd  vRd
 v Rd,c
 v Rd,cs
Bez smykové výztuže v Rd  min 
, se smykovou výztuží v Rd  min 
v
 Rd,max
v Rd,max
Chybové hlášení a upozornění:
Pokud je vEd  v Rd,c , není nutná žádná smyková výztuž.

Pokud je vRd,max  vEd  vRd,c , je nutná smyková výztuž.
Pokud je vEd  v Rd,max , dojde k porušení základu protlačením. Tloušťka základové patky nebo
průřez sloupu je nutné zvětšit.
Pokud jsou navrhovány odstupňovaná patka, nebo patka s náběhem, tloušťka podstavy je určena na
základě požadavků proti protlačení, takže se protlačení nepočítá.
Výpočet sedání
patky

AxisVM počítá pružné sedání způsobené přídavným napětím ve vrstvách podloží.
Zatížení způsobuje následující napětí v hloubce z pod středem centricky zatíženého obdelníku základu (podle Boussinesq-Steinbrenner):
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kde
a je delší strana centricky zatíženého obdelníku základové patky,
b je kratší strana centricky zatíženého obdelníku základové patky,
 0 kontaktní napětí v základové spáře způsobené zatížením (včetně vlastní tíhy základové patky a
zásypu a bez tíhy odtěžené původní zeminy),
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a R  a2  b2  z2 .
Toto napětí je platné pro homogenní poloprostor. V případě více různých vrstev podloží se určí
účinná tloušťka vrstvy jako:

E  
hhi  hi   si  0 
 Es0  i 

2/ 5

,

kde
hhi účinná tloušťka i-té vrstvy podloží
hi tloušťka i-té vrstvy podloží
Es0 je modul pružnosti základní vrstvy

Esi je modul pružnosti i-té vrstvy podloží
 0 je objemová hmotnost základní vrstvy
i je objemová hmotnost i-té vrstvy podloží
AxisVM rozdělí uživatelem zadané vrstvy podloží do podvrstev tloušťky 10cm a vypočítá napětí od
tíhy podloží a zatížení vztažené ke spodní hraně podvrstvy. Změna tloušťky podvrstvy je spočtena
podle vzorce:

 i
hi  hi  ai , kde  ai  i 1
,
Esi
2

 ai je zprůměrované napětí od zatížení v i-té podvrstvě

 i 1 je zprůměrované napětí od zatížení vztažené k horní hraně i-té podvrstvy
 i je zprůměrované napětí od zatížení vztažené k dolní hraně i-té podvrstvy
Esi : je modul pružnosti i-té podvrstvy
Předpokládané sednutí v dané hloubce je spočítáno jako součet změn v jednotlivých podvrstvách:
m

sm    hi
i 0

AxisVM spočítá limitní hloubku, kde   0.1  ob (přídavné napětí způsobené zatížením snížené o
10% kvůli vlastní tíze podloží).
Pokud tato podmínka není splněna na spodní hraně vrstvy je odhad sednutí založen na sednutí
v tomto bodě a poměrnapětí (> 0.1) je vypočten.
Pokud napětí způsobené zatížením v základové spáře je menší než napětí od původního podloží, tak
se sedání nepočítá.
AxisVM spočítá sedání pro všechny zatěžovací stavy a MSP kombinace. Napětí a sedání jsou zobrazena pro vybrané zatěžovací stavyFunkce sedání s(z) je celkové sednutí jednotlivých vrstev.
Výsledky

Navrženou patku lze zobrazit z pohledu zhora se všemi vrstvami podloží, kritickými obvody na protlačení a kótovacími čarami. 3D model lze přiblížit a oddálit, posunovat a otáčet stejně jako v pracovním grafickém okně.
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Pokud je aktivováno zobrazení sedání (viz
Parametry zobrazení) vykreslí se tloustou
modrou čárou diagram napětí od podloží.
Tence se kreslí diagram od zatížení a vlastní
tíhy podloží. Diagram napětí postupně klesá
s rostoucí hloubkou. Diagram od zatížení narůstá s rostoucí hloubkou. Vodorovné linie
tvoří rozhraní mezi jednotlivými vrstvami
podloží. Šedý diagram představuje funkci sedání.
Sedání zobrazené v Inko okně představuje
hodnotu funkce v limitní hloubce (tj. tam, kde
napětí způsobené zatížením je 10% napětí od
vlastní tíhy podloží).
Pokud tato podmínka není splněna na spodní
hraně vrstvy podloží je odhad sednutí proveden na základě hodnoty sedání v tomto bodě
a poměr napětí (> 0.1) je vypočten.

Pokud je napětí způsobené zatížením stále větší než 10% napětí od vlastní tíhy podloží nelze limitní
hloubku sedání určit, protože není známa struktura podloží dál.
V tomto případě se v informačním okně zobrazí hodnota funkce sedání na spodní hraně podloží
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jako >hodnota.
Pro přesnější odhad sedání je nutné definovat další vrstvy podloží.
Vnitřní síly patky

Tato tabulka zobrazuje síly pro vybrané podpory se všemi důležitými hodnotami výsledků a geometrie patky.
Když jsou vnitřní síly patky vztaženy k lokálnímu souř. systému podpory jsou směry x a y zároveň
lokálními směry podpory. Pokud jsou podpory vztaženy ke globálním souřadnicím, jsou vnitřní síly
vztaženy také ke globálním souřadnicím.
Označení:
Rx, Ry, Rz,
Rxx, Ryy,
Rzz
qEd
qRd
qEd /qRd
axb
ayb
axt
ayt
Ed /Rd
Ed2 /Rd2
vEd /vRd
Settlement
bx, by
dx*, dy*
ex*, ey*

Detailní vnitřní
síly

Síly v podpoře
Návrhová hodnota napětí v základové spáře
Návrhová únosnost v základové spáře
Faktor využití
lokální směr x spodní výztuže (pokud je výztuž spočtena)
lokální směr y spodní výztuže (pokud je výztuž spočtena)
lokální směr x horní výztuže (pokud je výztuž spočtena)
lokální směr y horní výztuže (pokud je výztuž spočtena)
využití na relativní posunutí patky vzhledem k podkladnímu betonu
Využití na posunutí relativní posutí podkladního betonu vzhledem k podloží
Využití na protlačení (pro jednoduchou základovou patku)
Předpokládané sednutí patky
Rozměr patky ve směru x a y
Rozměr stupně patky (u stupňovité nebo komolé patky) ve směru x a y
Excentricita těžiště stupně patky ve směru x a y

Zobrazí se data v tabulce Detailní vnitřní síly s následujícími výsledky:

Metoda návrhu
cx, cy
ex, ey
Výztuže xb
Výztuže yb
Výztuže xt
Výztuže yt
Ed
Rd
Ed2
Rd2
VRdc
VRdmax
VRdcs
u1
Asw
Poměr napětí
Limitní hloubka

Návrhová metoda použitá při posudku patky
Velikost efektivní délky základu ve směru x a y
Excentricita zatížení ve směru x a y
Výztuž u spodního povrchu ve směru x (pokud je vypočtena)
Výztuž u spodního povrchu ve směru y (pokud je vypočtena)
Výztuž u horního povrchu ve směru x (pokud je vypočtena)
Výztuž u horního povrchu ve směruy (pokud je vypočtena)
Návrhové smykové napětí mezi patkou a podkladním betonem
Návrhová smyková únosnost mezi patkou a podkladním betonem
Návrhové smykové napětí mezi podložím a podkladním betonem
Návrhová smyková únosnost mezi podložím a podkladním betonem
Minimální smyková únosnost bez smykové výztuže na protlačení
Maximální smyková únosnost bez smykové výztuže na protlačení
Smyková únosnost na protlačení se smykovou výztuží
Délka kritického obvodu
Smyková výztuž podél kritického obvodu
ratio of stress caused by loading and the stress due to self weight of the soil (if
limit depth is below the bottom of the layer structure its value is determinded
at that point and is greater than 0.1, otherwise it is 0.1)
the depth where stress ratio is 0.1 (if limit depth is greater than the bottom of
the layer structure a ?is displayed)

Zkopíruje obrázek do schránky
Pošle obrázek na tiskárnu
Uloží obrázek do Knihovny kreslení
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Nastavení
Zapne/vypne popisy parametrů návrhu patky v kreslení.

6.5.9.2

Strip footing design
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.5.10 Design of COBIAX slabs
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.6

6.6.1

Posudek oceli

Posudek ocelových prvků podle Eurokódu 3

Eurokód 3

Posudek oceli lze aplikovat na následující typy průřezů:
Válcované I profily
Svařované I profily
Uzavřené profily
Kruhové profily
Jednoose symetrické I profily
Úpalky - T profily
Obdelníkové (masivní) shapes
Kruhové (masivní) profily
Obecný profil, některé posudky nejsou dostupné
Průřezy třídy 4, jednoose a dvojose symetrické I profily, obdélníkové a uzavřené profily lze posuzovat tímto modulem. Efektivní průřezové charakteristiky jsou spočítány pro případ rovnoměrného tlaku a ohybu. Tyto vlastnosti lze najít v Prohlížeči tabulek v Posudku oceli v tabulce Návrhové únosnosti, nebo ve vyskakovacím okně detailního posudku po kliknutí na ocelový prvek:
Aeff
účinná plocha průřezu
eN,y

posun těžiště účinné plochy od těžiště neoslabeného průřezu ve směru kolmém k ose yy (bude nulový, pokud je průřez symetrický k ose y). Záporné posunutí způsobí záporný moment My  N  eN , y v aktuálním průřezu.

Weff,min

nejmenší účinný modul průřezu (odpovídající vláknu s max. pružným napětím) pro
případ namáhání pouze momentem kolem relevantní osy.

Weff,(-),min

Vztažen k průřezům s kladným momentem

Weff,(+),min

Vztažen k průřezům se záporným momentem
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My …přídavný moment v důsledku posunu těžiště účinné plochyAeff od těžiště plného průřezu
Tyto průřezové charakteristiky jsou spočteny pro průřez třídy 4. Může se stát, že nenastáva napětí,
které způsobuje vzpěr. I přesto budou tyto charakteristiky dostupné v Prohlížeči tabulek.
Předpoklady posudku:
Předpokládá se, že průřez nemá otvory a tloušťky jednotlivých částí průřezu je menší nebo rovna 40
mm.
Průřez může být konstantní nebo s proměnným průřezem.
Zatížení působící na jednoose symetrický průřez působí v rovinně symetrie, která je v rovině ohybového namáhání.
Pro obecné průřezy jsou dostupné posudky na kombinaci Osové síly-Ohybu-Smyku (N-M-V) a posudek na kombinaci Osové tlakové síly s vlivem vzpěru-Ohybu.


AxisVM provádí výše uvedené posudky. Všechny ostatní posudky zmíněné v normě jako např. vázané kroucení, přípoje, posouzení síly ve vzpěře atd. musí být posouzeny uživatelem.
Hlavní osy obecného průřezu musí odpovídat lokálním osám y a z.

Třídy průřezu

Program provádí zatřídění průřezu podle EN 1993-1-1, Tab. 5.2, uvažující současně ohyb a tlak.

Posudky

Osová síla-Ohyb-Smyk [N-M-V]
Tlak-Ohyb-Vzpěr (pro vzpěr v rovině nebo zkroucením) [N-M-Vzp.]
Osová síla-Ohyb-Klopení [N-M-Klop.]
Smyk /y [Vy]
Smyk /z [Vz]
Smyk ve stojině-Ohyb-Osová síla [Vw-M-N]

(EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8)
(EN 1993-1-1, 6.3.3)
(EN 1993-1-1, 6.3.3)
(EN 1993-1-1, 6.2.6)
(EN 1993-1-1, 6.2.6)
(EN 1993-1-1, 6.2.1, 6.2.8)

Únosnosti

Plastická únosnost (osová) [Npl,Rd]
Efektivní únosnost (v případě namáhání v prostém tlaku) [N,eff,Rd]
Návrhová plastická smyková únosnost v ose y [Vpl,y,Rd]
Návrhová plastická smyková únosnost v ose z [Vpl,z,Rd]
Boulení stojiny [Vb,Rd]

(EN 1993-1-1, 6.2.4)
(EN 1993-1-1, 6.2.4)
(EN 1993-1-1, 6.2.6)
(EN 1993-1-1, 6.2.6)
(EN 1993-1-5, 5.2-3)
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Návrhová únosnost v ohybu /yy [Mel,y,Rd]
(EN 1993-1-1, 6.2.5)
Návrhová únosnost v ohybu /zz [Mel,z,Rd]
(EN 1993-1-1, 6.2.5)
Návrhová plastická únosnost v ohybu/yy [Mpl,y, Rd]
(EN 1993-1-1, 6.2.5)
Návrhová plastická únosnost v ohybu /zz [Mpl,z,Rd]
(EN 1993-1-1, 6.2.5)
Návrhová únosnost efektivního průřezu v ohybu kolem osy y [Mpl,y, Rd]
(EN 1993-1-1, 6.2.5)
Návrhová únosnost efektivního průřezu v ohybu kolem osy z [Mpl,z,Rd]
Návrhová vzpěrná únosnost tlačeného prutu [Nb,Rd]
Návrhová únosnost v ohybu při klopení [Mb,Rd]
1993-1-1, Appendix F1.2)

(EN 1993-1-1, 6.2.5)
(EN 1993-1-1, 6.3.1)
(EN 1993-1-1, 6.3.2, ENV

Tyto údaje mají pomocný charakter. Posudky ocelových prvků jsou ve většině případů stanoveny
v interakčních vzorcích. Definice interakčních vzorců pro posudky ocelových prvků s použitím těchto hodnot lze dohledat v návrhové normě.
Předpokládá se,
N Rk  f y A , M y , Rk  f yWy and M z , Rk  f yWz ,
kde Wy  Wpl , y and Wz  Wpl , z pro třídu průřezů 1 a 2,
Wy  Wel, y and Wz  Wel, z pro třídu 3 a

W y  Weff , y and W z  Weff , z pro třídu 4.
Osová síla-OhybSmyk

Prvky, které jsou namáhané tlakem nebo tahem lze posoudit na základě ustanovení podle 1993-1-1,
6.2.1 (7).
N Ed M y , Ed  M y , Ed M z , Ed


1
N Rk
M y , Rk
M z , Rk
 M0
M
M
0

0

M y , Ed  N Ed  e N , y
Velká smyková síla
Pokud je smyková síla větší než 50% smykové únosnosti, účinek smykové síly je uvažován - viz níže.
Pro průřezy třídy 1 a 2 je přídavek na moment únosnosti uvažován podle EN 1993-1-1, 6.2.8.
Pro průřezy třídy 3 a 4 jsou napětí spočteny a posouzeny podle obecného, konzervativního vzorce
podle EN 1993-1-1, 6.2.1 (5). Toto je provedeno pro profily: I, T, C, uzavřený a kruhový profil. Pro
jiné typy průřezů (L profil, obdélník a kruhový plný průřez a uživatelsky definované průřezy) musí
být účinek smykové síly spočten uživatelem.
Posudek plastické únosnosti
Pro tvar průřezů I, kruhový a uzavřený profil třídy 1 a 2 je posudek únosnosti proveden podle čl. EN
1993-1-1 6.2.10. přídavek na moment únosnosti je uvažován jak pro smykovou sílu tak i osovou sílu.
Vedle posudku únosnosti na prostou osovou sílu a prostý smyk, musí být splněna následující podmínka:
M y , Ed
M N , y , Rd
M z , Ed
M N , z , Rd

1
1

kde MN,y,Rd, MN,z,Rd : redukovaná návrhová hodnota únosnosti v ohybu v důsledku smykových a osových sil (EN 1993-1-1 6.2.8. and 6.2.9.1). Pro kruhové profily je redukovaný moment spočten podle:
M N , y, Rd  1,04  (1   

n1,7
(1   ) 0,7

) kde n 

N Ed
N pl, Rd



V Ed
 1
and    2
 V pl, z , Rd




2

2



V Ed
 1
and    2
M N , z , Rd  1,04  (1   
) kde n 
 V pl, y , Rd

N pl, Rd
(1   ) 0,7


Pro obouose namáhané prvky by podmínka podle EN 1993-1-1 6.2.9.1. (6) měla být splněna:
n1,7

N Ed
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 M y, Ed

 M N , y, Rd
Tlak-Ohyb-Vzpěr




 M z , Ed
 

 M N , z , Rd







1

Posudek vychází podle EN 1993-1-1, 6.3.3 (6.61) a (6.62):
M y , Ed  M y , Ed
M z , Ed
N Ed
 k yy
 k yz
1
N Rk
M y , Rk
M z , Rk
y
 M1
M
M
1

1

(  LT  1,0 )
M y , Ed  M y , Ed
M z , Ed
N Ed
 k zy
 k zz
1
N Rk
M y , Rk
M z , Rk

z

 M1

 M1

 M1

M y , Ed  N Ed  e N , y
Osová síla-OhybKlopení

Pro určení únosnosti na klopení je uvažováno, že průřez je konstantní a symetrický kolem osy z. Dále
se také uvažuje zatížení působící v rovině symetrie, které je v rovině ohybu. Hodnota parametru k
(ENV
1993-1-1,
F1.2)
se uvažuje jako Kz (součinitel vzpěrné délky). Měkká osa by měla být lokální osa z.
Posudek vychází podle rovnice (6.61) a (6.62) EN 1993-1-1, 6.3.3 :
M y , Ed  M y , Ed
M z , Ed
N Ed
 k yy
 k yz
1
N Rk
M y , Rk
M z , Rk
y
 LT
 M1
M
M
1

1

M y , Ed  M y , Ed
M z , Ed
N Ed
 k zy
 k zz
1
N Rk
M y , Rk
M z , Rk

z

 LT

 M1

 M1

 M1

M y , Ed  N Ed  e N , y
LT je spočten podle EN 1993-1-1 6.3.2.2 or 6.3.2.3.
Hodnoty součinitelů k yy , k yz , k zy a k zz vychází z EN 1993-1-1, Příloha B Metoda 2 (Tabulky B.1 a
B.2).
Ekvivalentní rovnoměrné momentové součinitele Cmy , Cmz , CmLT jsou seřazeny v tabulce B.3.
Pro tahovou osovou sílu je posudek proveden s použitím efektivních momentů podle ENV 1993-1-1,
5.5.3.
Smyk /y

Posudek je proveden podle EN 1993-1-1, 6.2.6.
Vy , Ed
Vc, y , Rd

Smyk /z

Smyk ve stojiněOhyb-Osová síla

1

Posudek je proveden podle EN 1993-1-1, 6.2.6.
V z , Ed
1
min (Vc, z , Rd , Vb, Rd )
Vb,Rd=Vbw,Rd : Smyková únosnost je spočtena pouze s příspěvkem stojinybez příspěvku pásnic.
Posudek je proveden pro průřezy se stojinou (I a uzavřené profily) podle EN 1993-1-5 7.1, 6.2.8,
6.2.9 předpokládající, že stojina je rovnoběžná s lokální osou z.
M Ed
M pl , Rd


M f , Rd
 1 
 M pl , Rd


2

  V Ed

2
 1  1

  Vbw, Rd

 

V případě velké smykové síly nebo velké osové síly jsou použity vzorce podle 1993-1-1 6.2.8, 6.2.9.
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Základní typy průřezů
Typ průřezu

Boulení
stojiny

Efektivní
průřez
(třída 4.)

-

-

-

-

-

Rovnoramenný
úhelník

v případě normálové
síly
(bez ohybu)

-

-

U

pokud je ohyb v
rovině symetrie
pokud je ohyb v
rovině symetrie

-

-

-

-

-

-

Boulení
stojiny

Efektivní
průřez
(třída 4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Boulení
stojiny

Efektivní
průřez
(třída 4.)

-

-

-

-

-

N-M-V
Napětí

N-MVzpěr

N-MKlopení

Smyk
Vy

Smyk
Vz

I
Nesymetrický I
T
Uzavřený
Uzavřený
Trubka
Úhelník

C
Kruhový
Obdélníkový
Dvojité průřezy
Typ průřezu

N-M-V
Napětí

N-MVzpěr

2I
2I

N-MKlopení

Smyk
Vy

Smyk
Vz

pokud a=0 (*)

Dvojitý úhelník
Dvojitý úhelník
if a=0 (*)

2U otevřený
2U otevřený
pokud a=0 (*)

2U uzavřený
2U uzavřený
poud a=0 (*)

Jiné typy průřezů
Typ průřezu

N-M-V
Napětí

Z
J
Asymetrické C
Asymetrické Z
S
Kružnicový

N-MVzpěr

N-MKlopení

Smyk
Vy

Smyk
Vz

-
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Polokruhový

-

-

Pravidelný mnohoúhelníkový
Svařovaný I

-

-

-

Uživatelský (**)

-

-

-

(*)

Pokud je vzdálenost mezi dvěma částmi u dvojitých průřezů nula, program bude předpokládat, že
spojení mezi prvky je nepřetržité a nahradí dvě části jednou (I, T, nebo U). Připojení musí být vypočteno uživatelem.

(**)

Tyto průřezy jsou navrženy pouze v případě lokálních souřadnic a jsou stejné jako hlavní směry.

Návrhové parametry

V případě posudku podle Eurocode 3, jsou dostupné následující návrhové parametry, které se aplikují
na konstrukční prvky:

Návrhový přistup

Podle trídy průřezu (pružný/plastický): jsou povoleny pružné a plastické návrhové metody, v závislosti na třídě průřezu konstrukčního prvku.
Pružný návrh: všechny kontroly používají pružnou návrhovou metodu. Odpory jsou vypočítány z
pružných vlastností průřezu; pro třídu průřezu 4 jsou použity efektivní vlastnosti průřezu.

Třída průřezu

Automatická klasifikace třídy průřezu podle skutečných hodnot napětí.

Konstrukční
vek

pr-

Pokud je prvek součást rámu posuvného v lokálním směru y nebo z, musí být volba „Ztužení ve směru y nebo z“ vypnuta. Nastavení ovlivňuje parametry Cmy a Cmz (viz. EN 1993-1-1: 2005 Annex B:
Method 2: Table B.3).



Konstrukční prvky pro posouzení oceli nejsou stejné jako konstrukční prvky (viz... 3.2.12 Sestavit
konstrukční prvky).
Program umožňuje použít dvě metody pro definování konstrukčních prvků:
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Každý uzel v definovaném výběru, který má připojený jiný konečný prvek, se stane koncovým
uzlem konstrukčního ocelového prvku.

Konečné prvky v definovaném výběru se stanou
jedním konstrukčním ocelových prvkem bez ohledu na jiné připojené konečné prvky.

Parametry stability

Vzpěr (za ohybu)

K y, Kz: součinitelé vzpěrných délek odpovídající osám y a z.

Klopení

: je součinitel vztažený k podpoře proti zkroucení. Hodnota součinitele musí být mezi 0.5 a 1.
Pokud kroucení není bráněno je hodnota rovna 1.0.
Pokud kroucení je bráněno je hodnota rovna 0.5.
Pokud kroucení je bráněno na jednom konci je hodnota rovna 0.7.
Více viz: Příloha F1 ENV 1993-1-1.

Výpočetní metoda
pro Mcr

Existují dve možnosti pro výpočet kritického momentu Mcr
1.) Pomocí vzorce



 2  EI z   k  I w (k  L) 2  GI t
2


M cr  C1 
 
 (C2  z g  C3  z j )  (C2  z g  C3  z j )

(k  L) 2   k w  I z
 2  EI z
2





Význam jednotlivých veličin lze dohledat v Dodatku F1.2 normy ENV 1993-1-1. Hodnoty C1, C2, C3
parametrů závisí na tvaru momentové křivkya k součinitelých.
V některých případech lze C1 spočítat automaticky. Výpočet parametru C1 podle Lopeze je dostupný
z rozbalovacího menu. Tato volba není dostupná pro konzolu nebo pokud je kz>1.
C2 je nutno zadat, pokud je vnější zatížení aplikováno na prvek a pozice zatížení nekorensponduje se
středem smyku průřezu.
V případě jednoose symetrického průřezu, měla by být zadána hodnota C 3 dle ENV 1993-1-1, Tab.
F1.2..
Za: je z-ová souřadnice působiště příčného zatížení relativně k těžišti průřezu dle ENV 1993-1-1,
F1.1. Pozice těžišť a horních nebo dolních hran průřezu může být definována pomocí ovládacích
prvků.
2.) The AutoMcr method
Tato metoda počítá v odděleném MKP výpočtu hodnoty Mcr přímo pro každý nosník zvlášt a pro
každou kombinaci. Doba výpočtu tím samozřejmě narůstá. Tato metoda je vhodná i pro proměnné
průřezy a konzoly. MKP model prutového prvku obsahuje 30 konečných prvků, kde každý uzel má 4
stupně volnosti, které jsou nezbytné pro vyhodnocení klopení: 1) posun, 2) kroucení, 3) pootočení, 4)
lokální boulení. Tato metoda sestavuje tuhost prvku ve 2 krocích: první je lineární, druhá je geometricky nelineární. Aplikuje se zatížení včetně excentricit a výpočet se převádí na výpočet vlastních
tvarů. Metoda je vyvinuta pro ohybově konstantní průřezy v rovině symetrie, takže pro proměnné
průřezy se vytváří odpovídající počet konečných prvků. [Yvan Galea: Moment critique de deversement elastique de poutres flechies presentation du logiciel ltbeam, CTICM,
2003]
Pružný kritický moment je odhad v obou případech. Nejpřesnější metoda je s využitím skořepinových prvků. Výsledky pro „prutové“ metody se mohou tudíž odlišovat. Protože je kritický moment
odvozen z momentové křivky je doporučeno navrhnout ocelový prvek na klopení mezi 2 podporami
bránícími klopení, tj. tam kde platí 0.5 ≤kz≤ 1.
Konzola

Load position

Určení konce konzoly.

Za z-ová souřadnice bodu aplikovaného příčného zatížení (relativně k těžišti průřezu) viz. ENV 1993-
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1-1, Figure F1.1. Je definována jako poměr vzdálenosti průřezu k výšce průřezu.
Boulení stojiny Průřezy se stojinami lze zadat s nebo bez výztuh:
Bez výztuh: předpokládá se, že prvek není opatřen výztuhami.
Příčné výztuhy: příčné výztuhy po definované vzdálenosti podél ocelového prvku.
Ve všech případech program uvažuje s příčnými výztuhami (netuhé koncové uložení) na koncích
ocelového prvku (např. v podporách).
Součinitele seizmického zatížení můžeze najít v 4.10.23 Zatížení seizmicitou.
Výsledkové diagramy

Můžete zobrazit diagramy a jejich obálky kliknutím na prvek ocelové konstrukce. Výsledky pro libovolnou polohu kteréhokoli ocelového prvku pro jakékoli zatížení, nebo kombinaci lze získat nastavením rozbalovací lišty a tažením čáry v okně umístění průřezu.

Posudek

Kliknutím na tlačítko Posudek, se zobrazí podrobnosti výpočtu. Všechna stabilitní a pevnostní oveření se objeví ve vzorcích získaných dosazením skutečných hodnot a s odkazy na normu.

Kliknutím na ikonu Nastavení vedle tlačítka Posudek je možné nastavit základních jednotky pro sílu
a délku používanou v návrhu. Důležité výsledky také zobrazí převod na standardní jednotky program
AxisVM (viz... 3.3.7 Jednotky a Formáty).
Posudek

Podrobnosti výpočtů podle současné normy se zobrazí jako vícestránkový dokumentu. Odkazy na
kapitoly a vzorce z normy se zobrazí modře.
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Můžete měnit velikost tohoto okna.
Dosazení

Dosazení do vzorců může být zapnuto / vypnuto. Vypnutí dosazení do vzorců udělá dokument poněkud kratší.
Tímto příkazem je možné měnit velikost písma dokumentu.
Vytiskne výpočet.
Přidá posudek do aktuálního Dokumentu.

6.6.2

Steel cross-section optimization
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf

6.6.3

Návrh šroubových přípojů ocelových prvků
Axis VM počítá diagram průběhu momentů, momentovou únosnost a počáteční pevnost ocelového
šroubového přípoje sloupu s vodorovným nosníkem podle Eurokódu 3 (Část 1.8 Návrh přípojů).

Typy přípojů

Následující typy přípojů je možné navrhovat:

1. přípoj typu sloup-nosník
2. přípoj typu nosník-nosník
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 Předpoklady a omezení:
- Průřez nosníku a sloupu je válcovaný nebo svařovaný I profil.
- Čelní styčná deska nosníku dolehá k pásnici sloupu.
- Úklon nosníku je v rozmezí ± 30°.
- Třída průřezu je 1, 2 or 3.
- Normálová síla v nosníku by měla být menší než 0.05* Npl,Rd
Program automaticky kontroluje, zda jsou tyto podmínky splněny.
Postup návrhu

Je nutné vybrat prut a uzel.
(Lze vybrat více prutů zároveň pro návrh přípoje, pokud mají vybrané pruty stejný materiál a průřez
a stejně tak i sloupy, ke kterým se pruty připojují.)
Návrh přípojů
Kliknutím na ikonu se spustí dialog „Návrhář šroubových přípojů“:

Výztuhy

V následujících 3 krocích můžete definovat parametry zvoleného typu přípoje.
Lze definovat vodorovné, diagonální výztuhy a zesílení stojiny deskami pro zvýšení únosnosti přípoje.
Vodorovné výztuhy

Diagonální výztuhy

Zesílení stojiny

Uživatelský manuál
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t1: tloušťka zesilující desky stojiny sloupu
t2: tloušťka zesilující desky stojiny nosníku
Smyková plocha
stojiny
Koncový styčná
deska

Program počítá smykovou plochu stojiny včetně plochy pro zesílení. Pokud je ve stojině otvor blízko
přípoje, lze zmenšit tuto hodnotu ve vstupním dialogu podle velikosti otvoru.

Parametry styčné desky:
- tloušťka
- materiáal
- šířka svaru
- šířka koncové styčné desky (a)
- výška koncové styčné desky (c)
- vzdálenost mezi horní přírubou nosníku a horní hranou styčné
desky (b)
- šrouby v přesahu koncové styčné desky

Řady šroubů lze zadat na taženou část koncové styčné desky.
Šrouby
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Program umísťuje šrouby ve dvou řadách symetricky ke stojině nosníku. Stejný typ šroubů je použitý i v přípojy.
Parametery šroubu:

- velikost
- materiál
- počet řad
- vzdálenost řad šroubů (d)

V případě automatického umístění šroubů, program umísťuje řady šroubů po stejných vzdálenostech.
Program kontroluje požadované minimální vzdálenosti mezi šrouby a od hran koncových styčných
desek.
V případě zadání obecných pozic šroubů, vypněte volbu Použít výchozí pozici.

 Pokud vzdálenost mezi šrouby nesplňuje požadavky normy, objeví se chybové hlášení
Minimální vzdálenosti mezi šrouby jsou posouzeny dle EC2:
1. Mezi šrouby:
2,2 d
2. Od hrany desky
1,2 d
3. Ve směru kolmo k síle
1,2 d
Po kliknutí
na tl.
Výsledky
AxisVM
spočítá
momentovou
návrhovou momentovou únosnost (MrD) a počáteční pevnost přípoje (Sj,init).

Výsledky

křivku

přípoje,

 V případě, že moment únosnosti je menší než návrhový moment, objeví se chybové hlášení.
Výpočetní metoda uvažuje smykovou sílu s osovými silami a ohybovými momenty. Ve výsledku
můžeme získat různé únosnosti momentů (MrD) u jednoho přípoje pro různé stavy nebo kombinace. Tudíž AxisVM posuzuje poměr MrD/MsDpro všechny stavy a kombinace.
Lišta ikon
Načíst parametry přípoje.
Uloží návrhové parametry přípoje. Uložené parametry lze načíst a zadat na jiné uzly.
Seznam přípojů.
Tiskne zobrazený diagram. Viz... 3.1.10 Tisk
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Kopíruje diagram do schránky.
Ukládá diagram do Galerie.
Výsledková tabulka obsahuje následující údaje:
- číslo uzlu
- číslo prvku
- název zatěžovacího stavu a kombinace
- návrhový moment (MsD)
- návrhová momentová únosnost (MrD)
- shrnutí výsledků a mezivýsledků
Uložení do Knihovny kreslení.
Přídavné parametry (fse součinitel pro seizmické síly viz... 4.10.23 Zatížení seizmicitou)

6.7

Posouzení Dřeva

EUROCODE 5
(EN 1995-1-1:2004)

Modul Posudek dřeva lze použít pro následující průřezy a materiály:
a)Obdelníkovýmasivní průřez, lepené dřevěné prvky (Glulam) a Laminované dýhové dřevo (LVL)
b) Kulatina

Masivní dřevo (měkké, tvrdé)

Glulam
Materiálové
vlastnosti

LVL

Materiálová databáze obsahuje vlastnosti pro masivní, Glulam a LVL dřevěné materiály podle EN
normy (Konstrukční dřevo: EN338, Glulam: EN 1194)
Charakteristické pevnosti
Ohyb
Tah rovnoměrně s vlákny
Tah kolmo k vláknům
Tlak rovnoměrně s vlákny
Tlak kolmo k vláknům ve směru y*
Tlak kolmo k vláknům ve směru z*
Smyk kolmo k vláknům ve směru y*

Označení

fm,k
ft,0,k
ft,90,k
fc,0,k
fc,90,k,y
fc,90,k,z
fv,k,y
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Smyk kolmo k vláknům ve směru z*

*

fv,k,z
V případě masivních průřezů a Glulam dřevar fv,k,z= fv,k,y= fv,kandf c90,k,z= fc90,k,y= fc90,k
Moduly pružnosti
Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s
vlákny

Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům
5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny
Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku

Označení

Průměrná
hodnota
modulu
pružnosti
E90,mean
E0,05
Gmean

Hustota
Hustota
Průměrná hodnota hustoty

Označení

Dílčí součinitel
Dílčí součinitel materiálu

Označení

Součinitel velikosti
pro LVL dřevo

Označení

k
mean
M
s

Třídy použití

Nosné dřevěné prvky musí být zařazeny do Třídy provozu. Třídu použití lze nastavit v definičním
dialogu pro liniové prvky v poli Třída provozu. Viz... 4.9.7 Liniový prvek
Třída provozu 1 –je charakterizovaná vlhkostí stavebního materiálu odpovídající teplotě 20 °C arelatívní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje hodnotu 65 % pouzeběhem několika týdnů v roku.
Třída provozu 2 –je charakterizovaná vlhkostí stavebního materiálu odpovídající teplotě 20 °C a
relatívní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje hodnotu 85 % pouze během několika týdnů v
roku.
Třída provozu 3 –zohledňuje klimatické podmínky, které spůsobují vyššií vlhkosti než u třídy použití 2.

Třídy doby trvání
zatížení

Návrh dřeva vyžaduje informaci o délce trvání zatížení. Takže pokud byl definován typ materiálu
dřevo, lze zadat dobu trvání zatížení u zatěžovacího stavu.
Viz... 4.10.1 Zatěžovací stavy, Skupiny zatížení

Návrhové složky
únosnosti

Návrhové hodnoty únosnosti jsou počítány z charakteristických hodnot pevností podle následujících
vzorců:
V případěft,90,d , fc,0,d , fc,90,d , fv,d(Rostlé dřevo, Glulam, LVL):
k
f
fd  mod k

M

V případěfm,d (Rostlé dřevo, Glulam, LVL dřeva):
k
k  f
fd  mod h k

M

V případěft,0,d (Rostlé dřevo, Glulam, LVL dřeva):
k
k  f
fd  mod h k

M

V případěft,0,d(LVLdřeva):
k
k  f
fd  mod l k kde,

M


kh faktor

kmod modifikačný součinitel trvání zatížení a vlhkosti dřeva(EN 1995-1-1, 3.1.3)
kh faktor výšky (EN 1995-1-1, 3.2, 3.3, 3.4)
klfaktor délky pro LVL dřevo (EN 1995-1-1, 3.4)
fk charakteristickáúnosnost
Msoučinitel spolehlivosti materiálu (EN 1995-1-1, Table 2.3)

Hodnotyfm,k a ft,0,kcharakteristické únosnosti jsou definovány pro referenční výšku prvku. V případě
rostlého dřeva a Glulam materiálu pokud je výška (h) průřezu menší než referenční hodnota, tak návrhová únosnost je vynásobena následujícím součinitelem:
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 150
Rostlé dřevo: kh  min 

 h 
Lepené (Glulam):

0,2


;1,3 (if k≤ 700 kg/m3)


0,1


 600

kh  min 
 ;1,1
h






V případě vrstveného (LVL) materiálu pokud není výška (h) průřezu rovná referenční výšce, tak je
návrhová únosnost vynásobena následujícím součinitelem:

 300 s

kh  min 
 ;1,2 (kdes je exponent efektu velikosti)
 h 

hje výška průřezu v mm.
Referenční výšky jsou následující,
- rostlé dřevo: 150 mm
- Glulam: 600 mm
- LVL: 300 mm
LVL:

kl faktor

Moduly
pro analýzu

Hodnotaft,0,kcharakteristické únosnosti LVL dřeva je definována pro referenční délku nosníku. Pokud
není délka nosníku rovna referenční délce, je návrhová únosnost vynásobena následujícím součinitelem.
s


 3000 2

kl  min 
 ;1,1 (kde s je exponent vlivu velikosti)
 l 



l je délka nosníku v mm.Referenční délka: 3000 mm.
Typ analýzy
Prvního řádu,
lineární elastická

Analýza (SLS)
E
Emean. fin  mean
(1  kdef )
Gmean. fin 

Druhého řádu,
lineární elastická

Gmean
(1  kdef )

Analýza (ULS)
Emean
Emean. fin 
(1   2kdef)
Gmean. fin 

Gmean
(1   2kdef)

E
Ed  mean

Ed 

Emean
M

Gmean

Gd 

Gmean

M

Gd 

M

Frekvence
Emean , Gmean
Konzervativně 2 = 1,0 se používá.

M

Emean , Gmean

Předpoklady  Neuvažujeme žádné otvory, nebo jiná oslabení.
návrhu  Průřez je konstantní (obdélník, kruh) nebo s lineárně proměnnou výškou v podélném směru (náběhovaný prut).
 Vlákna rovnoběžně s osou x nosníku.
 V případě náběhovaného nosníku rovnoběžně s jednou podélnou hranou.
 Dominantní rovina ohybu je rovina x-z nosníku (moment kolem osy y).
 Iy ≥ Iz
 V případě Glulam prvků jsou lamináty rovnoběžné s osou y průřezu.
 V případě LVL prvku jsou lamináty rovnoběžné s osou z průřezu.
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Posudky

Vypočítané
parametry



Osová síla-Ohyb [N-M]
Tlak-Ohyb-Vzpěr (v rovině) [NM-vzpěr]
Osová síla-Ohyb-Klopení. Vzpěr [N-M-Klopení]
Smyk /y -Kroucení /x [Vy-Tx]
Smyk /z -Kroucení /x [Vz-Tx]
Moment / y - Smyk / z (Napětí v tahu kolmo k vláknům) [My-V Z]

(EN 1995-1-1, 6.2.3, 6.2.4)
(EN 1995-1-1, 6.3.2)
(EN 1995-1-1, 6.3.3)
(EN 1995-1-1, 6.1.7, 6.1.8)
(EN 1995-1-1, 6.1.7, 6.1.8)
(EN 1995-1-1, 6.4.3)

rel,y Relativní štíhlost (y) v rovině nosníku/ []
rel, z Relativní štíhlosti (Z) / V YX rovině nosníku / []
kc, y Součinitel vzpěru (y) / V rovině nosníku / []
kC, z Součinitel vzpěru (Z) / V xy rovině nosníku / []
kcrit Součinitel klopení []
kh Součinitel výšky []
kmod modifikační součinitel []
 t, 90, d (Napětív tahu kolmo k vláknům) [N / mm2]

(EN 1995-1-1, 6.3.2)
(EN 1995-1-1, 6.3.2)
(EN 1995-1-1, 6.3.3)
(EN 1995-1-1, 3.2, 3.3, 3.4)
(EN 1995-1-1, 3.1.3)
(EN 1995-1-1, 6.4.3)

AxisVM provádí následující posudky pouze. Všechny ostatní posudky uvedené v normě, jako je
podepření, přípoje, atd. musí být provedeny uživatelem.

Osová síla - Ohyb Návrhová hodnota normálové síly může být tah nebo tlak.
Tah a ohyb (EN 1995-1-1, 6.2.3)
 t ,0, d  m, y , d
 m, z, d
ft ,0, d

 t ,0, d
ft ,0, d



fm, y , d

 km

 km

 m, y , d
fm, y , d



fm, z, d

 m, z, d
fm, z, d

1
1

Tlak a ohyb (EN 1995-1-1, 6.2.4)
2

  c,0, d   m, y , d
 m, z, d

 
 km
1
 fc,0, d 
fm, y , d
fm, z, d


2


  c,0, d 


  km m, y , d  m, z, d  1
 fc,0, d 
fm, y , d
fm, z, d



Tlak-Ohyb-Vzpěr

kde,
km = 0,7 v případě obdélníkového průřezu
km = 1,0 ve všech ostatních případech
(EN 1995-1-1, 6.3.2)
 m, y , d
 c,0, d
 m, z, d

 km
1
kc, y  fc,0, d
fm, y , d
fm, z, d

 c,0, d
kc, z  fc,0, d

 km

 m, y , d
fm, y , d



 m, z, d
fm, z, d

1

kde,
kc, y Součinitel vzpěru (y) / V z-x rovině nosníku / (EN 1995-1-1, 6.3.2)
kC, z Součinitel vzpěru (Z) / V rovině x-y nosníku / (EN 1995-1-1, 6.3.2)
V případě tahové síly fc, 0, d je nahrazen ft, 0, d , a kc, y = KC, z = 1,0
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Klopení
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Pro posudek klopení program prověřit předpoklady, že nosník je namáhán ohybem rovině z-x (kolem
osy y). Dojde-li k současnému působení momentu Mz na nosníku a tlakové síle z momentu Mz dosáhující 3% fc, 0, dobjeví se varovné hlášení.
Pouze ohyb (EN 1995-1-1, 6.3.3)
 m, d
1
kcrit  fm, d
Tlak a ohyb (EN 1995-1-1, 6.3.3)
2

  m, d 
 c, d

 
1
 kcrit  fm, d 
kc, z  fc,0, d


Taha ohyb
V případě malého tahu a ohybu, kdy ke klopení může být dojít, neexistuje žádné pravidlo v EC5 pro
tento případ.
Proto je použit následující konzervativní posudek.
 mt, d
M
N
 1 kde  mt, d  d  d  0 kde,
kcrit  fm, d
Wy
A
kcritje součinitel klopení podle následující tabulky:
rel,m≤ 0,75

kcrit= 1,0

0,75 <rel,m≤ 1,4

kcrit=
1,560,75rel,m2
k crit  1 / rel ,m

rel,m≤ 0,75
Smyk - kroucení

Neexistuje žádné pravidlo v EC5 pro případ současného působení smykové síly a krouticího momentu.
V tomto případě program používá interakční vzorec podle SIA 265:2003 (švýcarská norma).
Smyk (y) a kroucení
2

  v , y ,d  
 tor , d
v , y ,d

1


MAX
;

 fv , d
k shape  fv , d  fv , d  


Smyk (Z) a kroucení
2

  v , z ,d  
 tor , d
v , z ,d

1


MAX
;

 fv , d
k shape  fv , d  fv , d  


kde,
ktvar je součinitel tvaru průřezu,
- kruhový průřez: ktvar = 1,2
- Obdélníkový průřez: kshape min 1  0,15h / b; 2,0

Moment - Smyk

V případě zakřivených prvků program posuzuje napětí v tahu kolmo k vláknům od M y a Vz . (EN
1995-1-1, 6.4.3.)
Moment (y)-Smyk (Z)

 t ,90, d
d

 1 kde,
f v , d k dis  k vol  f t ,90, d
kDIS je součinitel, který bere v úvahu vliv rozložení napětí v oblasti vrcholu (kDIS = 1,4 pro zakřivené
nosníky)
kdíl je součinitel objemu (kdíl = [V0/ V]0,2)
Návrhové parametry

Pro posudek podle Eurokódu 5, by následující návrhové parametry měly být definovány a přiřazeny
k dřevěným prvkům:
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Tloušťka vrstvy

V případě lepených dřevěných (Glulam) oblouků je potřeba definovat tloušťku jedné vrstvy.

Směr vláken

Sada směru vláken v případě náběhovaného nosníku. Směr vláken může být rovnoběžně s horním
okrajem, nebo se spodní hranou. Horní hrana leží ve směru +z příčného řezu.

Parametry stability

Vzpěr

Klopení

K y, K Z: součinitelé vzpěrných délek odpovídající pro y a Z osy, resp.
l ef, y
l ef, z
Ky 
; Kz 
kde,
l
l
je délka prvku
lef, y a lef, zje vzpěrná délka prvku odpovídající ose y a y.
(lef, y je vzpěrná délka v roviněX-Z
(lef, z je vzpěrná délka x-y v rovině prvku
K LTsoučinitel klopení odpovídající ose z.
l ef
K LT 
l
kde,
je délka prvku
lef je délka klopení odpovídající ose z.
Pro zatížení působící mimo těžiště, program změní délku klopení podle následujících předpokladů:
- V případě, že zatížení je aplikováno k tlačené hraně je hodnota lef zvětšena o 2h
-V případě, že zatížení je aplikováno k tažené hraně, je hodnota lef zmenšena o 0,5h
Informovativní hodnoty KLT součinitele.
(Některé z těchto hodnot jsou uvedeny v EN 1995-1-1, tabulka 6.1)
My moment rozdělení mezi
boční
podporamy

Typ zatížení
(přímé zatížení)

Podmínky podepření
klopení
(V rovině xy )

pz
0,9
Fz
0,8
Fz

Fz
0,96

¼

½

¼

pz
0,42

proti
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Fz
0,64

My moment rozdělení mezi
boční
podporamy

Typ zatížení
(nepřímé zatížení)

M
M

Podmínky podepření proti
klopení
(V rovině xy )

1,0

M
M

½

0,76

M
M=0

0,53

M
M

½

0,37

M
M

0,36

Typ zatížení
(konzola)

My moment rozdělení

Podmínky podepření proti
klopení
(V rovině xy )

pz
0,5

Fz

Návrh prvků

0,8

Návrh konstrukce je proveden na prvcích, které se můžou skládat z jednoho nebo více konečných
prvků (nosníky a/nebo žebra). Skupina konečných prvků se může stát prvkem pouze v případě, když
konečné
prvky
ve
skupině
splní
některé
požadavky:
musí být umístěn na stejné přímce, nebo oblouku, a být ze stejného materiálu, průřezu a
a spojeny jejich místní souřadnicové systémy.
Program umožňuje dva způsoby, jak definovat prvky:
Jakýkoli uzel výběrové množiny konečných prvků,
kde je připojen další konečný prvek se stane koncovým bodem prvku ve výběrové množině konečných
prvků.

276

Konečné prvky ve výběrové množině se stanou pouze jedním prvkem bez ohledu na jiné konečné prvky
připojené k jeho uzlům.

Výsledkové diagramy

Kliknutím
posudků.
Dokument

Tisk

na

prvek

Přidat obrázek do
galerie

program

zobrazí
Zatěžovací stav /
Kombinace
Číslo prvku

odpovídající

diagramy

všech
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AxisVM Viewer and Viewer Expert
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
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8

Programming AxisVM
Tato část manuálu doposud nebyla přeložena. Omlouváme se.
Kapitolu naleznete na: http://ftp2.myaxisvm.com/downloads.axisvm/manual/axisvm_manual13_en.pdf
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Příklady krok za krokem

9.1

Příhradový model v rovině

Geometrie

1.)

Vytvořte geometrii (například: v rovině X-Z).
Nastavte pohled na X-Z.
Nakreslete geometrii.



Lomená čára

Prvek

1.)

Definujte příhradové prvky.


2.)

Vyberte linie, které mají stejný pruřez a materiál k definování příhradových prvků
Vložte materiálové vlastnosti z knihovny materiálů


3.)

Databáze

(Ocel FE 430)

Vyberte průřez z databáze


4.)

Příhradový prut

Databáze

(76x7.0)

Definujte podpory.
Uzlová
 podpora



Globální

 Referenční

5.)

Vyberte uzly, které mají stejné vlastnosti pro definování podpor.
Definujte uzlové stupně volnosti
Stupně volnosti

v uzlu
Vyberte všechny uzly pro definování stupňů volnosti. Vyberte ze seznamu Příhradový prut v Rovině
X-Z.

Zatížení

1.)

Definujte zatěžovací stavy a kombinace.



Zatěžovací stavy
Skupiny zatížení



Kombinace
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2.)

3.)

Výpočet

Zadejte zatížení (uzlové, tepelotní, nepřesnost v délce, vlastní tíha).



Uzlové



Vlastní tíha



Teplotní



Nepřesnost v délce



Tah/Tlak

Vyberte príhradové prvky, které mají stejné zatížení.

Zapněte lineární statickou analýzu.

Uživatelský manuál
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Rovinný rám

Geometrie

1.)

Vytvořte geometrii (například: v rovině X-Z).
Nastavte pohled na X-Z.

Nakreslete geometrii.



Lomená
čára

Prvek

1.)

Definujte nosníkové prvky.



Nosník

Vyberte čáry, které mají stejný pruřez a materiál k definování příhradových prvků
2.)

Vložte materiálové vlastnosti z knihovny materiálů


3.)

(Steel FE 430)

Vyberte průřez z databáze


4.)

Databáze

Databáze

(76x7.0)

Definujte podpory.
Uzlová podpo ra



Global
Globální

 Nosník relativní
 Lokální
Support

Vyberte uzly, které mají stejné vlastnosti pro definování podpor.
5.

Definujte uzlové stupně volnosti
Stupně volnosti

v uzlu
Vyberte všechny uzly pro definování stupňů volnosti. Vyberte ze seznamu Rám v Rovině X-Z.

Zatížení

1)

Definujte zatěžovací stavy a kombinace.



Zatěžovací stavy
Skupiny zatížení
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2.)

3.)

Výpočet

Kombinace

Zadejte zatížení (uzlové, roznesené, tepelotní, nepřesnost v délce, vlastní tíha).



Uzlové



Soustředěné



Podél liniových
prvků



Vlastní tíha



Teplotní



Nepřesnost v délce



Tah/Tlak

Vyberte nosníkové prvky, které mají stejné zatížení.

Spusťte lineární statickou analýzu.
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Deskový model

Geometrie

1.)

Vytvořte geometrii (například: v rovině X-Y).
Nastavte pohled na X-Y.
Nakreslete síť.



Quadrilateral
Čtyřúhelník
n1-2=7
n2-3=5

Prvek

1.)

Definujte plochu.



2.)

Deska

Materiál



Tloušťka

Definujte podpory.
Uzlová pod
pora



Liniová
podpora



Hrana relativní

 Globální

3.)

Nejprve vyberte plošný prvek a poté vyberte podporové hrany pro definování prvků liniových podpor.
Pokud vyberete možnost relativní k podporované hraně, bude hrana reprezentovat směr x a směr y
bude kolmý k okraji v rovině plochy (podle pravdila pravé ruky), a směr z bude kolmý k rovině povrchu.
Definujte uzlové stupně volnosti.
Nodal DOF

Stupně volnosti
v uzlu
Vyberte všechny uzly pro definování stupňů volnosti. Vyberte ze seznamu Deska v Rovině X-Y.

Zatížení

1.)

Definujte zatěžovací stavy a kombinace.
Zatěžovací stavy
 Skupiny zatížení


2.)

Kombinace

Zadejte zatížení (uzlové, liniové, plošné, vlastní tíha).
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Bodové



Liniové



Roznesené



Vlastní tíha



Teplotní

3.)

Vyberte plochu, která má stejné zatížení.
Směr rozneseného zatížení je kolmý k rovině plochy a znaménko zatížení je stejné jako lokální osa
plochy z (např.: pz=-10.00 kN/m2).

1.)

Generování sítě

Prvek

-vyberte plochu
-nastavte průměrnou velikost konečných prvků (např.: 0,5 m)

2.)

Definujte uzlové stupně volnosti.
Stupně volnosti

v uzlu
Vyberte všechny uzly pro definování stupňů volnosti. Vyberte ze seznamu Deska v Rovině X-Y.

Výpočet

Spusťte lineární statickou analýzu.
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Membránový model

Geometrie

1.)

Nastavte pohled na X-Z.

Nakreslete síť.



Čtyřúhelníková síť

Prvek

1.)

Definujte membránu.



2D prvek



Membrána

Vyberte čtvercové/trjúhelníkové plochy, které mají stejný materiál, lokální směr a tloušťku, pro definování membránových prvků.
2.)

Definujte materiálové vlastnosti (např.: výberem s knihovný materiálů)


3.)
4.)

Zatížení

(Beton C20/25)

Definujte tloušťku (např.: 200 mm)
Program automaticky generuje lokální souřadný systém konečných prvků.

nx, ny, nxy vnitřní síly jsou vztaženy k lokálním směrům x a y.

5.)

Definujte podpory.



Uzlová podpora



Liniová
podpora



Hrana relativní
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 Globální


Také můžete definovat plošné podpory (typu Winklerova pružného podepření).

6.)

Nejprve vyberte plošný prvek a poté vyberte podporové hrany pro definování prvků liniových podpor.
Pokud vyberete možnost relativní k podporované hraně, bude hrana reprezentovat směr x a směr y
bude kolmý k okraji v rovině plochy (podle pravdila pravé ruky), a směr z bude kolmý k rovině povrchu.
Definujte uzlové stupně volnosti.



Stupně volnosti
v uzlu

Vyberte všechny uzly pro definování stupňů volnosti. Vyberte ze seznamu Mambrána v Rovině X-Y.
Zatížení

1.)

Definujte zatěžovací stavy a kombinace
Zatěžovací stavy
 Skupiny zatížení


2.)

Kombinace

Zadejte zatížení (uzlové, liniové, plošné, vlastní tíha).



Uzlové



Liniové



Roznesené



Vlastní tíha



Teplotní

Vyberte prkvy, které májí stejné zatížení.
Směr rozneseného zatížení je stanovený v lokálním směru membrány x-y (např.: py = -10.00 kN/m2).

Výpočet

Spusťte lineární statickou analýzu.

Uživatelský manuál
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Analýza spektra odezvy

Geometrie

Viz…9.1. - 9.4. Input Schemes.

Prvek

Viz… 9.1. - 9.4. Input Schemes.

Zatížení/1

1.)

Zadejte zatížení.



Zatížení

2.)

Zadejte všechna gravitační zatížení, která chcete brát v úvahu jako hmotu v analýze kmítání, která
předchází statickou analýzu.

1.)

Proveďte výpočet kmitání. Pro analýzu zemětřesení jsou obvykle požadovány 3 tvary kmitání pro
konstrukce v rovině a 9 pro prostorové konstrukce.

Analýza/1

Zahrňte zatěžovací stav od gravitačního zatížení popsaný v bodě Zatižení/1 do analýzy kmitání a zašktněte zaškrtávací políčko Převést zatížení na hmoty.

Zatžení/2

1.)

Nastavte seizmické zatížení


2.)

Zatížení

Zadejte parametry pro seizmické zatížení



Seizmicita

Výpočet/2

1.)

Spusťte lineární statickou analýzu.

2.)

Při generování zatěžovacího stavu seizmického typu, vzniknou dva zatěžovací stavy. Jeden + obsahující kladné hodnoty a jeden - obsahující záporné hodnoty. Kromě toho jsou poskytovány výsledky
odpovídající každému vlastnímu tvaru (odpovídající zatěžovacím stavům s 01, 02,.n příponami), které lze použít v generování dalších kombinací nebo kritických kombinací.
Viz... 4.10.23 Zatížení seizmicitou

M y(  )

M y(  )

288

M yenvelope

Uživatelský manuál
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10 Příklady
10.1 Lineární statická analýza ocelového rovinného rámu
Vstupní data

AK-ST-I.axs
Geometrie
Materiál: Ocel
Průřez: I 240

Zatížení

Výsledky

AK-ST-I.axe
1 Lc.

Složka
e(XC) [mm]
M y( A ) [kNm]

2 Lc.

( C)
X

e

M

[mm]

(A )
y

[kNm]

Analytické
17.51

AxisVM
17.51

-20.52

-20.52

7.91

7.91

63.09

63.09
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10.2

Geometrická nelineární statická analýza ocelového rovinného rámu

Vstupní data

AK-ST-II.axs
Geometrie
Materiál: Ocel
Průřez: I 240

Zatížení:

Výsledky

AK-ST-II.axe
1 Lc.

Složka
e(XC) [mm]
M y( A ) [kNm]

2 Lc.

e(XC) [mm]

M
Ověření

(A )
y

[kNm]

Stabilitní funkce
20.72
-23.47

AxisVM
20.58
-23.41

9.26
66.13

9.22
66.25

Rovnováha musí být oveřena s ohledem na průhyby.

Uživatelský manuál
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Analýza stability rovinného ocelového rámu

Vstupní data

AK-KI.axs
Geometrie a zatížení
Materiál: Ocel
Průřez: I 240

Výsledky

AK-KI.axe
Analýza stability

Krické parametry zatížení
ncr

Cosmos/M
6.632

AxisVM
6.633

292

10.4 Analýza kmitání (1. řád) ocelového rovinného rámu
Vstupní data

AK-RZ-I.axs
Geometrie
Materiál: Ocel
Průřez: I 240

Výsledky

AK-RZ-I.axe

Tvar
1
2
3
4
5
6

Frekvence [Hz]
AxisVM
Cosmos/M
6.957
6.957
27.353
27.353
44.692
44.692
48.094
48.094
95.714
95.714
118.544
118.544

Uživatelský manuál
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10.5 Analýza kmitání (2. řád) ocelového rovinného rámu
Vstupní data

AK-RZ-II.axs
Geometrie a zatížení
Materiál: Ocel
Průřez: I 240

Výsledky

AK-RZ-II.axe

Tvar
1
2
3
4
5
6

Frekvence [Hz]
AxisVM
Cosmos/M
0.514
0.514
11.427
11.426
12.768
12.766
17.146
17.145
27.112
27.109
39.461
39.456
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10.6 Lineární statická analýza vyztužené betonové konzoly
Vstupní data

VT1-ST-I.axs
E=880 kN/cm2
=0
t=0.10 m
p=100 kN/m
Síť: 4x16

Výsledky

VT1-ST-I.axe
Složka

Nosníková teorie

AxisVM

(včetně smykových deformací)

ez( B) [mm]
n (xA ) [kN/m]

15.09

15.09

1800.00

1799.86

Uživatelský manuál
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10.7 Lineární statická analýza prostě podepřené vyztužené betonové desky

Input data

VL1-ST-I.axs
E=880 kN/cm2
=0
t=0.15 m
p=50 kN/m2
Síť: 8x8

Výsledky

Složka

Analytické

AxisVM

(bez smykových deformací)

(včetně smykových
deformací)

ez( A ) [mm]

51.46

51.46

mx( A ) [kNm/m]

46.11

46.31

Konvergenční analýza

Sítě:
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10.8 Lineární statická analýza vetknuté vyzutžené betonové desky
Vstupní data

VL2-ST-I.axs
E=880 kN/cm2
=0
t=0.15 m
p=50 kN/m2
Síť: 16x16

Výsledky

VL2-ST-I.axe
Složka

Analytické

AxisVM

(bez smykových deformací)

(včetně smykových
deformací)

e(zA ) [mm]

16.00

16.18

)
m(A
[kNm/m]
x

22.01

22.15

)
m(B
[kNm/m]
x

64.43

63.25

111.61

109.35

)
q(B
[kN/m]
x

Konvergenční analýza

Sitě:

Uživatelský manuál
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