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1. UVOD
1.1

Potrebna konfiguracija računalnika

Program “Tower 7” je popolnoma samostojen grafični program, ki deluje pod
operacijskimi sistemi “Windows XP”, “Windows Vista”, “Windows 7”, “Windows 8” in
“Windows 10”. Minimalna konfiguracija računalnika je praktično določena z minimalnimi
zahtevami teh operacijskih sistemov, tako da bo program deloval na vseh računalnikih, na
katerih so inštalirani in delujejo ti operacijski sistemi. Vendar je za resnejše delo s programom
priporočljivo, da imate čim več razpoložljivega RAM spomina.
Prostor na disku
Sam program po inštalaciji na disku zavzame okoli 50 MB
teoretični minimum potrebnega prostora. Vendar bo za samo
več prostora in njegova velikost zavisi od problemov, ki se
kapacitet na disku vpliva tudi na skupen razpoložljivi virtualni
bo več besed v nadaljevanju.

prostora, kar je obenem tudi
delo programa potrebno precej
bodo računali. Velikost prostih
spomin računalnika, o katerem

Spomin
V “Windows” okolju programi za svoje delo uporabljajo tim. virtualni (navidezni) spomin.
Virtualni spomin tvori RAM (standardni operativni spomin računalnika) in tim. “swap file” rezervirani prostor na disku. Glede na relativno malo kapaciteto operativnega spomina,
“Windows” avtomatsko rezervira določeni prostor na disku (“swap file”), ki fizično predstavlja
povečanje operativnega spomina. Ta dva spomina delujeta skupaj in predstavljata eno celoto virtualni spomin.
Ker je RAM spomin zelo hiter, se ponuja zaključek, da bo na računalniku z več RAM spomina
delo s programom hitrejše in lagodnejše. Za resnejše delo s programom priporočamo, da ima
računalnik minimalno 1 GB RAM spomina, zaželjeno pa je da ima še več.
Potreben skupen virtualni spomin za delovanje programa zavisi izključno od zahtevnosti in
velikosti problema, ki se rešuje. Ker je v programu največja količina prostega spomina
potrebna pri samem preračunu vplivov po metodi končnih elementov, se Vam lahko zgodi, da
program po aktiviranju preračuna izda opozorilo, da nima dovolj virtualnega spomina. Ker je
količina RAM spomina fiksna, oziroma tolika kot jo je vgrajeno v računalnik, je velikost
virtualnega spomina odvisna izključno od prostega prostora na disku. Rešitev za tak problem
je v rezerviranju večjega prostora na disku za “swap file”. Če ima disk več particij, ali je na
računalniku več diskov, je obvezno treba Windows-u predpisati, da se “swap file” formira na
disku (particiji), ki ima največ prostih kapacitet.
V nadaljevanju teksta bomo predstavili postopek nastavitve velikosti prostora na disku za
kreiranje “swap file”.
Nastavitev virtualnega spomina - Windows XP
Iz “Start” menija aktivirajte opcijo “Settings ► Control Panel ► System”.
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S klikom miške na opcije “Advanced” odprete to kartoteko:

Aktivirajte ukazno polje “Settings”.
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Za spremembo podatkov o velikosti virtualnega spomina, aktivirajte ukazno polje “Change”.

V prikazanih edit box-ih podajte podatke kot na sliki. Za potrditev novih vrednosti aktivirajte
ukazno polje “Set", nakar s pomočjo opcije “OK” greste najprej iz tega, a zatem še iz ostalih
oken ukaza “System”.
Za preračunavanje izjemno velikih primerov, je lahko sama omejitev Windows-a, glede
maksimalne alokacije spomina do 2 GB, ovira. Ta meja se lahko pri operacijskem sistemu
Windows XP, premakne z 2 GB na 3 GB. Najbolje je narediti novo konfiguracijo za zagon
Windows XP-a in potem tej novi konfiguraciji nastaviti parametre. To se naredi na naslednji
način:
Iz “Start” menija aktivirajte opcijo: “Programs ► Accessories ► Command Prompt”.
V ukazni liniji je potrebno podati naslednji ukaz:
bootcfg /copy /d "Windows XP - 3GB" /id 1
Na tak način je kreirana še ena konfiguracija operacijskega sistema, ki je zasnovana na
konfiguraciji št. 1 in z imenom “Windows XP - 3GB”.
Zatem se vnese:
bootcfg /raw /3gb /id 2
Na tak način smo predhodno kreirani konfiguraciji “Windows XP - 3GB” dodali opcijo za
podporo velikosti virtualnega spomina 3 GB.
Da bi preverili ali je vse narejeno kot je treba, je potrebno natipkati.
bootcfg
Na ekranu se pojavijo naslednji podatki:
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Boot Loader Settings
-------------------timeout: 30
default: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
Boot Entries
-----------Boot entry ID: 1
Friendly Name: "Microsoft Windows XP Professional"
Path:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
OS Load Options: /fastdetect
Boot entry ID: 2
Friendly Name: "Windows XP - 3GB"
Path:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
OS Load Options: /3gb
Za vrnitev v Windows okolje se v ukazni liniji command prompta natipka ukaz:
Exit
Pri naslednjem zagonu (boot) Windows-a se bosta pojavili dve konfiguraciji. Če se izbere
"Windows XP - 3GB" bo Tower lahko uporabil 3GB spomina. Na tak način boste lahko
preračunavali tudi izjemno velike primere. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete tudi na
Help sistem za Windows XP
Grafična kartica
Delo programa je podprto v vseh standardnih resolucijah, katere so predvidene za “Windows”
aplikacije. Vendar, ker program pri svojem delu uporablja še renderiran trodimenzionalni
prikaz modela, je nujno, da ima vaša kartica gonilnik, ki podpira 16-bitne ali 32-bitne barve.
Če tega ni, bo program pri zagonu izdal ustrezno opozorilo.

Spremembo inštaliranega gonilnika boste dobili, če iz “Start” menija aktivirate opcijo
“Settings ► Control Panel”.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

5

V odprtem oknu z dvojnim klikom miške aktivirajte ikono “Display”, nakar se bo odprl dialog
“Display Properties”.

S klikom miške na “Settings” odprete to kartoteko.
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Da bi sploh lahko zagnali program, je v listi “Colors” potrebno postaviti ali “High Color (16 bit)”
ali True Color (32 bit)”.
Izhodne naprave
Program podpira vse izhodne naprave za tisk, ki so podprte z gonilniki v Windows sistemu.

1.2

Inštalacija programa

Za pravilno inštalacijo programa je nujno, da imate inštalacijski CD in ustrezen
hardlock. Ker obstajajo samostojne in mrežne verzije naših programov in tudi različni tipi
hardlock-ov (samostojni, mrežni, časovno omejeni), morate vedeti tudi serijsko številko
inštalacije. Vloga te serijske številke je, da z univerzalnega inštalacijskega CD-a pripravi
inštalacijo za Vaš hardlock.
Vsak uporabnik ima unikatno serijsko številko inštalacije in ona določa tako tip inštalacije, kot
režim delovanja programa. V primeru naknadne nabave nekaterih modulov programa, boste
dobili novo serijsko številko, pri čemer stara več ne bo veljala.
Program lahko inštalirate samo, če imate pravico inštaliranja programa, to pa pomeni, da
morate imeti pravice pristopa k sistemu “Administrator”. Za razliko od inštalacije, uporaba
programa nima te omejitve.
Važno:
Ker ima Windows posebno proceduro za USB naprave, boste v primeru, da ste pri programu
dobili USB hardlock, priklopili USB na računalnik šele takrat, ko bo Tower-ov inštalacijski
program to zahteval od Vas. Če to vseeno naredite, Windows-ovo avtomatsko proceduro
inštalacije gonilnikov takoj prekinite. To opozorilo se vsekakor nanaša samo na prvi priklop
USB hardlock-a na računalnik. Po prvi inštalaciji programa “Tower”, lahko USB hardlock prosto
vklopite in izklopite z računalnika.

1.2.1

Samostojna inštalacija programa

Vse potrebne datoteke za inštalacijo programa Tower 7 so zapakirane v eno
'selfextract' arhiv, ki se pri inštalaciji programa začasno odpakira v spomin računalnika. V
kolikor
inštalirate
32-bitno
verzijo
programa
se
zažene
program
“\Tower7\
Tower7_win32_Setup.exe”,
če
pa
64-bitno
verzijo
pa
program
“\Tower7\
Tower7_x64_Setup.exe”. Odpre se dialog:

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

7
Sedaj izberete gumb “Install” in začela se bo sama inštalacija programa. Po inštalaciji
gonilnika bo program izdal naslednjo sporočilo:

Ker je med inštalacijo obvezna prisotnost ustreznega hardlock-a, Vas to sporočilo opozarja, da
preverite prisotnost hardlock-a na računalniku.

Prižgana lučka na USB hardlock-u označuje pravilen priklop
Ko ste priklopili hardlock aktivirajte ukazno polje “OK”, nakar se bo začela inštalacija. V
primeru, da ni prva inštalacija programa na dani računalnik, bo program preskočil predhodno
opisano proceduro in bo takoj začel z inštalacijo programa. Na ekranu se bo pojavil dialog
naslednjega izgleda.

Iz zaprte liste izberite jezik inštalacije in nato aktivirajte ukazno polje “OK”.
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Za nadaljevanje aktivirajte ukazno polje “Next”.

V centralnem delu dialoga se nahaja pogodba, ki predpisuje pogoje uporabe programa. Dobro
ga proučite in samo v primeru, da se z njo strinjate, vklopite stikalo “Strinjam se s
pogodbo”. Zatem bo dostopno tudi ukazno polje “Next”, ki nadaljuje s proceduro inštalacije.
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V tem dialogu se izbere samostojna ali pa mrežna inštalacija programa. S klikom miške na
ikono “Samostojna” vklopite ta tip inštalacije in aktivirajte ukazno polje “Next”.

V edit box-u “Lastnik licence” napišite točen naziv vašega podjetja, ker se bo ta podatek
izpisoval na dnu vsake strani papirja vašega projekta. Spomnimo naj, da ste se s pogodbo
predhodno obvezali, da napišete pravilno ime uporabnika licence. Kompletne podatke o
projektantu, kot tudi o uporabniku vaših storitev, boste lahko popolnoma poljubno definirali v
glavi projektne dokumentacije (glej poglavje “8.24.3”).
V edit box-u “Registracijska številka” pazljivo podajte točno serijsko številko inštalacije, ki
ste jo dobili od vašega prodajalca. Po tem lahko aktivirate ukazno polje “Next”.
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V tem dialogu se podaja mesto na disku, kjer se bo inštaliral program. Če niste zadovoljni s
ponujeno sledjo, imate možnost da jo v edit box-u “Inštalacijska mapa” ročno podate, ali pa
s klikom na ukazno polje “ ”, ki se nahaja na desni strani tega edit box-a, izberete želeno
sled.
Naredi ikono na namizju - če je to stikalo vklopljeno, bo program na namizju naredil ikono
za zagon.
Inštaliraj za vse uporabnike - če računalnik uporablja več uporabnikov, se bo z vklopom
stikala program namestil za vsakega od njih. Vsak od teh uporabnikov bo imel svoje zasebne
konfiguracijske datoteke.
Ko ste določili mesto na disku, za nadaljevanje inštalacije aktivirajte ukazno polje “Next”.
Če se program namešča prvič na tem računalniku in že obstaja Tower 6, se lahko prevzamejo
njegove konfiguracijske datoteke. V tem primeru se bo v nadaljevanju odprl novi dialog:

Z “Yes” se označi, da se bodo vse konfiguracijske datoteke programa Tower 6 kopirale v
ustrezno mapo programa Tower 7.
V primeru, da je v podanem direktoriju za inštalacijo, že prej inštaliran program, bo program
izdal opozorilo in Vam omogočil, ali obstoječe datoteke zadržite ali jih zamenjate z novimi.
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Da bi se lažje odločili za eno od programa predvideno akcijo, navajamo listo datotek, v katerih
se čuvaju podatki, ki so dostopni za spremembo v toku dela s programom:
Tower.$dis
Tower.$vis

- konfiguracijska datoteka z barvami entitet, ki so postavljene z ukazom
“Parametri”
- konfiguracijska datoteka z nastavljenimi stanji vidnosti v ukazu “Vidnost”

Tower.$mtr

- datoteka s knjižnico materialov, ki se uporablja pri definiranju karakteristik
grede, plošč, zidov in stebrov

Tower.$prf

- datoteka s knjižnico jeklenih profilov, ki se uporablja pri definiranju
karakteristik prečnega prereza gred in stebrov

Tower.$dim01 - datoteka s podatki o kvaliteti materialov, katere program uporablja pri
dimenzioniranju betonskih prerezov za vse standarde. Ti podatki se
ažurirajo s pomočjo ukaza “Dimenzioniranje ► Beton ► Predpisi”.
Tower.$sk

- baza spektralnih krivulj, katere kreirate z opcijo seizmičnega preračuna:
“Poljubna spektralna krivulja”

Tower.$vet

- baza vetrov, ki se lahko kreirajo v okviru ukaza za vnos površinske obtežbe
po ukrivljenih ploskvah

Tower.$po

- baza definiranih shem premičnih obtežb

Tower.$ks

- datoteka s konfiguracijsko barvno paleto, ki se uporablja v okviru ukaza
“Kontrola setov”.

Tower.$har

- baza tipskih formatov papirja, ki se uporablja pri kreiranju projektne
dokumentacije

Tower.$gig

- konfiguracije parametrov, ki se definirajo v okviru ukaza “Generiranje
poročila za skupine entitet”

Tower.$mtz

- baza definiranih masivnih in tankostenskih prerezov

Tower.$net

- knjižnica mrež

Tower.$pec

- parametri za seizmiko po predpisih EUROCODE

Tower.$pl

- definirane konfiguracije legend za armaturo

Tower.$ppz

- definirane konfiguracije za generiranje načrtov pozicij

Tower.$tb

- datoteka v katero se hrani zadnji uporabljen razpored ikon

Tower.$utl

- konfiguracije shem premičnih obtežb, ki se definirajo s pomočjo ukaza
“Vplivnica ”

Tower.$bmd -

datoteka s knjižnico materiala, ki se uporablja pri dimenzioniranju lesenih
konstrukcij za predpis EUROCODE

Tower.$acc -

datoteka s kombinacijami tipk za hiter zagon ukazov. Kombinacije tipk se
definirajo s pomočjo ukaza “Bližnjice”

Tower.$ppd -

nastavitve prikaza informacij o entitetah
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Tower.$zgl -

konfiguracijski podatki o robnih pogojih v ploščah

Tower.$ogr -

konfiguracijski podatki o sprostitvah vplivov v gredah

Te datoteke se shranijo v mapo “C:\Documents and Settings\Ime uporabnika\Application
Data\Radimpex\Tower7” pri Windows XP, oziroma v mapi “C:\Users\Ime uporabnika
\AppData\Roaming\Radimpex\Tower 7” pri Windows Vista in Windows 7.
Če ste pri predhodnem delu s programom vse baze prilagodili svojim potrebam, priporočamo,
da aktivirate ukazno polje “Da”, kar bo privedlo samo do posodobitve programa, dokler bodo
konfiguracijske datoteke ostale nespremenjene.
Če želite obdržati samo nekatere konfiguracijske datoteke, je potrebno aktivirati ukazno polje
“Izbor”, nakar se bo odprl dialog z izgledom.

Dialog v katerem lahko izberete konfiguracijske datoteke,
Katere želite obdržati
V listi so prikazane vse konfiguracijske datoteke, ki se dajejo s programom. Ostale
konfiguracijske datoteke se ne dajejo, ampak se kreirajo med delom programa in se ne brišejo
pri inštalaciji. Za vsako prikazano konfiguracijsko datoteko se izpisuje naziv in kratek opis
pomena.
Sedaj je potrebno v listi označiti vse konfiguracijske datoteke, katere želite obdržati. S klikom
miške na stikalo v koloni “
”, se postavi ali umakne simbol “√”, ki kaže izbor. Z aktiviranjem
polja “Vse” se izberejo vse konfiguracijske datoteke iz liste, dokler se z aktiviranjem polja
“Noben” vse deselektira.
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Postavljeni simboli v koloni “
” jasno kažejo, katera
Konfiguracijska datoteke bo zadržana
Z izborom polja “OK” se aktivni dialog zapre in procedura inštalacije programa se nadaljuje.

Program sedaj prikazuje vse parametre, katere ste med inštalacijo postavili in če ste z njimi
zadovoljni, je potrebno samo izbrati ukazno polje “Next” in proces inštalacije programa se bo
začel. Hitro se bo na ekranu pojavila informacija o uspešno izvedeni inštalaciji.
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Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” bo inštalacijski program svoje delo končal.
V primeru, da hardlock ni priključen na računalnik, bo program postopek inštalacije ustavil in
izdal ustrezno opozorilo.

Če je pa hardlock priključen na računalnik in ste se zmotili pri vnosu registracijske številke, bo
ukazno polje “Next” nedostopno za aktiviranje. V samem dialogu bo program napisal
informacijo, da je podana napačna registracijska številka.

V tem primeru Vam preostane, da se s pomočjo ukaznega polja “Back” vrnete na dialog za
vnos registracijske številke in da jo pravilno podate.
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1.2.2

Mrežna inštalacija

Da bi program lahko deloval na vseh računalnikih v mreži, je nujno, da je med
njimi vzpostavljen vsaj en od protokolov: TCP/IP, NETBIOS ali IPX. Sam postopek mrežne
inštalacije se odvija v dveh korakih. V prvem se na disk serverja inštalira serverska inštalacija,
a v drugem se z diska serverja vrši klientska inštalacija na vseh terminalih, na katerih je
potrebno delovanje programa. Zraven tega mora na serverju biti vedno aktiven “HASP License
Manager” - program, ki kontrolira delo mrežnega hardlock-a.
Ker server služi samo za priklop hardlock-a in namestitev izvršilnih programov, njegove
karakteristike sploh ne vplivajo na hitrost delovanja programa. Mnogo važnejše je, da je sama
mreža dovolj hitra, da se kontrola hardlock-a kar hitreje odvija.
Serverska inštalacija na Windows mreži
Ker performanse serverja ne vplivajo na hitrost delovanja programa, lahko za server izberete
katerikoli računalnik v mreži. Na njem bo izvršena serverska inštalacija programa, priključen
mrežni hardlock in aktiviran “HASP License Manager”. Ker pri inštalaciji program v “Registry”
zapisuje niz podatkov, ki so nujni za delovanje programa, se morate na server prijaviti kot
“Administrator”.
Pri
32-bitni
verziji
programa
na
serverju
zaženete
program
“\Tower7\
Tower7_win32_Setup.exe”, pri 64-bitni verziji programa pa zaženete program “\Tower7\
Tower7_x64_Setup.exe”. Je praktično enak postopek kot pri posamezni inštalaciji, razen da
izberete ikono “Mrežna”.

Po končanju serverske inštalacije se na serverju nahaja tudi mapa v katero je shranjena. Če
niste menjali sledi, je ta mapa na C:\ disku serverja in se imenuje “C:\Tower 7 Server” za
32-bitno, oziroma “C:\Tower 7 x64 Server” za 64-bitno verzijo programa. Vse datoteke
nujne za klientsko inštalacijo programa se nahajajo v tej mapi, zapakirano v en arhiv z
imenom “Tower7_win32_ClientSetup” za 32-bitno, oziroma “Tower7_x64_ClientSetup”
za 64-bitno verzijo programa.
Zraven tega arhiva se še nahaja datoteka “NETHASP.INI”, ki se avtomatsko generira pri
mrežni inštalaciji. Ta datoteka vsebuje konfiguracijske parametre za vzpostavitev komunikacije
z NET ključem. Uporabniki z običajno in standardno mrežo ne bi rabili imeti kake spremembe.
Prisotnost te datoteke omogoča, da se izvedejo neke določene netipične klientske inštalacije.
Glavni podatek v NETHASP.INI je polje:
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NH_SERVER_ADDR =
Tukaj se definira ime ali IP naslov računalnika, kjer je priklopljen NET ključ. To polje je
avtomatsko izpolnjeno z imenom računalnika na katerem je izvršena mrežna inštalacija. Če je
iz kateregakoli razloga potrebno spremeniti ta podatek, se to lahko naredi s poljubnim
urejevalcem za TXT datoteke (na primer - notepad.exe).
Če se vnaša ime serverja, tedaj je format zapisa naslednji:
NH_SERVER_ADDR = ime_serverja;
(na primer: NH_SERVER_ADDR = SERVER01;)
Če se vnaša IP naslov serverja, je format zapisa naslednji:
NH_SERVER_ADDR = xxx.xxx.xxx.xxx;
(na primer: NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.56;)
Inštalacija “HASP License Manager”-a
Po končanju serverske inštalacije programa, je potrebno na serverju inštalirati program “HASP
License Manager”. Z inštalacijskega CD-ja zaženite program “\Hasp\LMSETUP.EXE”.

Z aktiviranjem polja “Next” se odpre naslednji dialog:

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

17
Ponujena sta dva načina inštalacije:
“Application (nhsrvw32.exe)”, ki inštalira “HASP License Manager” kot “Windows” aplikacijo
“Service (nhsrvice.exe)”, ki inštalira “HASP License Manager” kot “Windows” servis.
Inštalacija “HASP License Manager”-ja kot “Windows” aplikacija
Če se izbere ta način inštalacije “Application (nhsrvw32.exe)” in aktivira polje “Next”, se
bo pojavil dialog v katerem se lahko namesti (ali sprejme ponujeno) inštalacijsko mapo “HASP
License Manager”-a.

Z izborom polja “Next” se bo odprl dialog v katerem se lahko izbere, ali se program da v
“Startup mapo” in se avtomatsko štarta pri vsakem zagonu “Windows” (ampak po “Login”-u).
Če se to ne izbere, tedaj se mora “HASP License Manager” vedno štartati ročno: “Start ►
Programs ► HASP License Manager ► HASP License Manager”.

Z izborom polja “Next” v tem in naslednjih dialogih, bo prišlo do konca inštalacije “HASP
License Manager”-a.
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Inštalacija “HASP License Manager”-ja kot “Windows” servis
Ta način inštalacije omogoča avtomatski zagon “HASP License Manager”-a pri vsakem štartu
računalnika in to pred “Login” proceduro. Ta način je posebej primeren za prave serverje, ker
eliminira potrebo za kakršnokoli administracijo.
Delo s “HASP License Manager”-om
Znak, da je “HASP License Manager” aktiven, je obstoj ikone v Taskbar-u:

Rdeča ikona označuje da je “HASP License Manager” aktiven
Z dvojnim klikom miške preko te ikone se bo pojavilo maksimirano okno “HASP License
Manager”-ja.

Z izborom ukaza “Exit” lahko okno “HASP License Manager”-ja ponovno pomanjšate. V
primeru, da ta program ni štartan na serverju, ne boste imeli dostopa do mrežnega ključa niti
z enega računalnika v mreži, s čimer bo onemogočeno tudi samo delovanje programa.
Omenimo naj, da če želite uporabljati program tudi na serverju, morate tudi na njemu izvršiti
klientsko inštalacijo programa na popolnoma enak način kot pri ostalih računalnikih na mreži.
Klientska inštalacija
Na računalniku, kjer bo deloval program, je potrebno da se pozicionirate na disk serverja in iz
mape serverske inštalacije zaženete inštalacijski program “Tower7_win32_ClientSetup” za
32x, oziroma “Tower7_x64_ClientSetup” za 64x verzijo programa. Torej klientska
inštalacija se ne vrši z inštalacijskega CDja, ampak z diska serverja in mape, kjer je že
izvršena serverska inštalacija. Če niste menjali default poti, ki jo je ponudil inštalacijski
program pri serverski inštalaciji, tedaj se ona nahaja na disku serverja v mapi “C:\Tower 7
Server\”.
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Za nadaljevanje klientske inštalacije aktivirajte polje “Next”.

V tem dialogu se vrši izbor vrste klientske inštalacije. V primeru, da se izbere “Klientska
inštalacija brez kopiranja izvršnih datotek s serverja na delovno postajo”, se na
klienta ne bo kopirala niti ena izvršna datoteka. Namesto tega se bo program zagnal s
pozivanjem izvršnih datotek direktno s serverja. Ta varianta je ugodna za male, hitre in manj
obremenjene mreže in njena prednost je v tem, ker je neprimerno lažja za ažuriranje in
inštalacijo novih verzij programa. Z inštalacijo nove verzije programa na serverju vsi klienti
avtomatsko dobijo novo verzijo.
V primeru, da se izbere “Klientska inštalacija s kopiranjem izvršnih datotek s serverja
na delovno postajo”, tedaj se bodo vse izvršne datoteke kopirale na klienta. Ta varianta je
ugodna za mreže z večjim številom uporabnikov, mreže ki so obremenjene ali mreže, ki imajo
manjšo propustno moč. Prednost je v tem, ker ne povzroča povečanja mrežnega prometa in
zadušitve serverja pri štartu in tudi s hitrejšim zagonom programa. Da bi se inštalirala novejša
verzija, je potrebno po vsaki serverski inštalacije ponovno izvršiti klientsko inštalacijo na
vsakem računalniku.
Po izboru vrste klientske inštalacije aktivirajte polje “Next”.
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V tem dialogu je potrebno podati mesto na disku, kjer bo inštalirana klientska inštalacija in
aktivirati polje “Next”.

Program sedaj prikazuje vse parametre, katere ste v toku klientske inštalacije postavili in če
ste zadovoljni, kliknete na polje “Next”. Hitro se bo na ekranu pojavila informacija o uspešno
izvedeni klientski inštalaciji.
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Predhodno opisani postopek klientske inštalacije izvedite tudi na ostalih računalnikih v mreži,
na katerih želite uporabljati program.
Inštalacija 64-bitne verzije programa na server z 32-bitnim operacijskim sistemom
Prestavite začasno NETHasp ključ na nek računalnik s 64-bitnim operacijskim sistemom (x64).
Naredite mrežno inštalacijo 64-bitne verzije programa in dobili boste mapo z imenom
“C:\Tower 7 Server x64”. Kompletno mapo kopirajte na server z 32-bitnim operacijskim
sistemom, potem jo lahko zbrišete z računalnika x64. Vrnite NETHasp ključ na server z 32bitnim operacijskim sistemom. Spremenite datoteko NETHASP.INI ki se nahaja v serverski
inštalacijski mapi. To lahko naredite s poljubnim tekst editorjem (npr.notepad.exe), potrebno
je v polju NH_SERVER_ADDR = XXX; zapisati ali ime ali IP naslov serverja – računalnika,
kjer je priklopljen NETHasp ključ.

1.3

De-inštalacija programa

V primeru, da želite odstraniti inštalacijo programa, tedaj je potrebno iz menija
“Start” aktivirati opcijo “Settings ► Control Panel”.

V odprtem oknu aktivirajte ikono “Add/Remove Programs” in odprl se bo dialog naslednjega
izgleda.
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V prikazani listi vseh inštaliranih programov, izberite program “Tower7” in aktivirajte ukazno
polje “Change/Remove”. V primeru, da želite umakniti serversko inštalacijo, izberite program
“Tower7 Server”, a v primeru klientske inštalacije program: “Tower7 Client”.
Ker je to destruktivna akcija, bo program zahteval njeno potrditev.

Z aktiviranjem ukaznega polja “Yes”, se bo začel postopek de-inštalacije, a na ekranu se bo
hitro pojavila informacija o uspešni de-inštalaciji programa.

Z aktiviranjem ukaznega polja “OK”, bo program “Tower7” dokončno umaknjen z računalnika
in Windows se bo vrnil na osnovni izgled dialoga za de-inštalacijo ostalih programov.

1.4

Zagon programa

Ker program pri svojem delu vedno preverja prisotnost hardlock-a, ga morate pred
zagonom programa obvezno priklopiti na USB izhod vašega računalnika. Sam program se
zažene iz “Start” menija z izborom opcije: “Programs ► Radimpex ► Tower7”. V primeru
klientske inštalacije je potrebno izbrati opcijo: “Programs ► Radimpex ► Tower 7 Client”.
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V obeh primerih se bo na ekranu pojavila najprej vhodna maska in zatem še sam izgled
programa “Tower”.

1.5

Osnovni koncept in organizacija programa

Program “Tower” je namenjen za statično in dinamično analizo ravninskih in
prostorskih konstrukcij. Preračun se izvaja na podlagi metode končnih elementov, a geometrija
modela se grafično definira z risanjem samo konture konstruktivnih elementov in obtežb.
Program se sestoji od štirih modulov, ki so med seboj povezani:





Vnos podatkov
Formiranje mreže
Preračun
Obdelava rezultatov

Po zagonu programa se vedno aktivira prvi modul: “Vnos podatkov”. Princip dela s programom
je, da se najprej v modulu “Vnos podatkov” podajo vsi vhodni podatki potrebni za definiranje
problema. Zatem se preide v modul “Formiranje mreže”, od koder se, po generaciji mreže
končnih elementov, izbere opcija za preračun. Po končanem preračunu se v modulu “Obdelava
rezultatov” analizirajo preračunani vplivi, dimenzionirajo elementi konstrukcije ter formira
projektna dokumentacija. Prehod iz enega v drugi modul se odvija z izborom ukaza v meniju
“Moduli”.
Preden začnemo z detajlno razlago dela 3D grafičnega vmesnika, bomo pojasnili osnovne
pojme, ki vplivajo na prostorski model in se uporabljajo v programu:
Nivo je horizontalna ravnina, ki se postavlja na določeni višini z vnosom njene globalne Z
koordinate. Konstruktivne elemente, ki se postavljajo na nivoje imenujemo Etaže.
Okvir je vertikalni del modela, ki lahko vsebuje grede, stebre in zidove. Edini pogoj je, da vsi
elementi okvirja ležijo v vertikalni ravnini, katere položaj je določen z dvema točkama v
dispoziciji modela. V primeru cilindričnih okvirjev je njihov položaj v dispoziciji modela določen
z lokom.
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2. GRAFIČNI VMESNIK
2.1

Izgled ekrana
V vseh modulih programa je izgled ekrana enak, oziroma je razdeljen na naslednja

območja:







horizontalni meni
območje ikon
statusna linija
ukazna vrstica
območje risbe in
lista nivojev

Izgled ekrana v modulu “Vnos podatkov”
Horizontalni meni je območje, ki se nahaja v drugi vrstici ekrana odzgoraj. V tem območju
so izpisani nazivi določenih skupin ukazov.
Območje ikon je prostor s slikicami (“ikonami”), ki so nameščene pod horizontalnim menijem
in pri desnem robu ekrana.
Statusna linija se nahaja na dnu ekrana in v njej se izpisujejo informacije o statusu
programa. Ona je razdeljena na pet polj in v njih se prikazujejo naslednje informacije:
-

Podatek o aktivnem obtežnem primeru
Podatek o koordinatah, ki so določene s trenutnim položajem miške
Podatek o enotah, ki so trenutno veljavne
Območje z ikonami, ki določa stanje preračuna modela, ki se obdeluje. S premikom miške
na katerokoli od teh ikon, se dobi informacija tako o pomenu, kot tudi o njenem stanju.
Razpoložljive ikone dajo naslednje informacije:
Ali je mreža končnih elementov generirana ali ne. Če je mreža zgenerirana, se dobi
informacija o številu vseh vozlišč na celem modelu.
Ali je model preračunan ali ne. Če je, dobite informacijo ali je preračun izveden po
teoriji I. ali II. reda.
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Ali je narejena modalna analiza.
Ali je preračunana stabilnost.
Ali se v modelu koristi polprostor ali ne.
- Informacija o avtorju programa: “Copyright Radimpex”
Ukazna vrstica je območje, ki se nahaja takoj nad statusno linijo. Ta linija menja svojo
vsebino in postane ukazna šele tedaj, ko se aktivira neki ukaz. V stanju čakanja, ko ni aktiven
noben ukaz, se v njej izpisuje ime modula v katerem se program trenutno nahaja. Tak izgled
ukazne vrstice obenem označuje, da program pričakuje, da mu se poda neki ukaz.
Območje risbe predstavlja preostali (centralni) del ekrana. Območje risbe se sestoji od treh
oken in vsaka od njih ima svoj naziv ter jasen namen:
“3D pogled” -

to okno služi za 3D risanje in v njemu se vedno prikazuje 3D izgled cele
prostorske konstrukcije
“2D pogled” - to okno služi za 2D risanje in v njemu se prikazujejo posamezni ravninski
deli prostorske konstrukcije
“Dispozicija” - v tem oknu se shematsko prikazuje položaj okvirjev v osnovi objekta
Lista nivojev se nahaja neposredno nad oknom “3D pogled” in služi za delo z nivoji, oziroma
horizontalnimi ravninami, ki so določene s svojim nazivom in globalno Z koordinato, ki določa
njen položaj v prostoru.
Dokler je miška v območju risanja, ima obliko malega križca, kar označuje, da je to risarski del
ekrana, dokler ima v vseh ostalih položajih obliko puščice. Z izmeničnim aktiviranjem
funkcijske tipke “F4” se lahko menja oblika miške v območju risbe.

Izgled miške, ko se aktivira funkcijska tipka “F4”
Še eno aktiviranje funkcijske tipke “F4” vrne obliko miške v prvotno stanje.
V toku dela s programom, zaradi neke napačno izvedene akcije v območju risbe, se lahko
pojavi tudi sporočilo o napaki.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

26

Tak tip sporočil o napakah bo stal na ekranu tako dolgo,dokler ne premaknete miške da gre
izven gabarita okna sporočila, ali pa ne pritisnete neko tipko.

2.2

Razpored in velikost okna za risanje

Kot smo že v predhodnem poglavju rekli, se območje risbe sestoji od treh oken, pri
čemer ima vsako od njih svoj naziv in jasen definiran namen. V zgornjem levem kotu vsakega
okna se izpisuje naziv in v vsakem trenutku je eno od oken trenutno aktivno. S klikom miške
na območje naziva okna, se menja “fokus”, oziroma to okno postane trenutno aktivno.
Indikator, da je okno aktivno je način izpisa njegovega naziva, ki se jasno razlikuje od
preostalih dveh oken.

S klikom miške na naziv okna “2D pogled” se postavi fokus
na to okno.
Dvojni klik miške na naziv okna privede do maksimalne povečave.
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Dvojni klik miške na naziv okna privede do maksimalne povečave
Ponovni dvojni klik miške na naziv ponovno vrne na običajni razpored oken v območju risbe.

Običajni razpored oken v območju risbe
Razpored oken lahko nastavite po potrebi z izborom ustreznih ukazov v meniju “Window”.
Izbor enega ukaza “2D pogled”, “3D pogled” ali “Dispozicija”, privede do postavitve tega
okna v desni del območja risbe, pri čem bo le-to večje dimenzije od preostalih dveh. Na primer
ukaz “Window ► 3D pogled” bo naredil naslednji ekran.
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Izbor ukaza “3D pogled” iz menija “Window”
je naredil tako razporeditev oken
Ukaz “Povečaj levo” deluje kot stikalo, oziroma se izmenično vklaplja in izklaplja. Ko je
vklopljen, se dobi tak razpored oken, da je veliko okno pri levem robu območja risbe.

Vklop ukaza “Povečaj levo” iz menija “Window”,
je postavil največje okno pri levem robu ekrana
Ponovno aktiviranje ukaza privede na “default” položaj okna, to je na desno stran območja.
Velikost okna se lahko avtomatsko prilagodi različnim tipom monitorjev. Če se gre za monitor z
razmerjem stranic 4:3, se iz menija “Window” izbere “Standardni monitor”, če pa je novejši
(razmerje 16:9, 16:10 itd.) pa “Široki monitor”.
Vse ukaze za operacije z okni lahko kličete kot transparentne, oziroma ko je že aktiven drugi
ukaz.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

29

2.3

Delo z okni

Vsebina okna “3D pogled” in “Dispozicija” je vedno enaka. V oknu “3D pogled” se
vedno prikazuje trodimenzionalni izgled celega modela, a v oknu “Dispozicija” shematski prikaz
položaja okvirjev v tlorisu objekta. Za razliko od teh dveh oken, se vsebina okna “2D pogled”
menjava, kjer je lahko prikazana vsebina trenutno aktivnega nivoja ali pa vsebina trenutno
aktivnega okvirja. Naziv aktivnega nivoja je izpisan v sami listi nivojev, dokler je trenutno
aktiven okvir v oknu dispozicij vedno jasno označen s posebno barvo, ki se razlikuje od ostalih
okvirjev.

V tem primeru je trenutno aktiven nivo, ki se imenuje “Temelji”
in se nahaja na višini Z=0,00
Če se fokus postavi na okno “Dispozicija”, bo v oknu “2D pogled” prikazan trenutno aktiven
okvir.

Klik miške na naziv okna “Dispozicija” je privedel do prikaza
vsebine trenutno aktivnega okvirja v oknu “2D pogled”
Klik miške preko liste nivojev privede do prikaza vsebine trenutno aktivnega nivoja v oknu
“2D pogled”. Ker fokus ne more biti na listi nivojev, ampak na enem od treh oken, bo klik
miške preko liste nivojev, avtomatsko aktiviral okno “2D pogled”.
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Klik miške na listo nivojev privede do prikaza vsebine
tega nivoja v oknu “2D pogled” in ga obenem aktivira
Da se jasno vidi v vsakem trenutku kaj je trenutno prikazano v oknu “2D pogled”, se v
nadaljevanju naziva tega okna izpisuje ali naziv trenutno aktivnega okvirja ali pa naziv nivoja
in njegova višinska koordinata.

Komentar “Temelji 0.00” jasno kaže, da je v oknu “2D pogled” prikazana
vsebina nivoja “Temelji” in da se nahaja na višinski koti Z=0.00.
Omenimo naj, da se v oknu “2D pogled” zraven vseh konstruktivnih elementov, ki pripadajo
dani ravnini (horizontalni ali vertikali), prikazujejo tudi vsi konstruktivni elementi, ki se
dotikajo ali predirajo to ravnino. Prikaz teh elementov konstrukcije je zelo pomemben zaradi
nazornejšega prikaza dela prostorske konstrukcije in zaradi tega, ker se ti elementi lahko
izbirajo z OSNAP kriteriji za izbor točk (glej poglavje “2.5.5”).

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

31

Prikazani simboli v oknu “2D pogled” določajo položaj vseh gred in
linijskih podpor, ki predirajo trenutno aktivni okvir
Na koncu bomo še omenili, da se v oknu “2D pogled” zraven prikaza okvirjev in nivojev, lahko
postavi tudi ravninski prikaz popolnoma poljubnega izbranega dela prostorskega modela, o
čemer bo več besed kasneje (poglavje “2.14”).

2.4

Aktiviranje ukazov

Vsi ukazi v programu se lahko enakopravno aktivirajo, tako iz horizontalnega
menija, kot tudi z izborom ikone, ki je predvidena za ta ukaz. Dokler je miška v položaju na
ikoni, se bo po nekem času na ekranu odprlo majhno okno, v katerem bo jasno izpisan pomen
dane ikone.

Položaj miške na ikoni privede do izpisa njenega pomena
Ta opcija bo v veliko pomoč predvsem na začetku dela s programom.
Glede nato, da ima vsako okno tudi svoj specifični namen, se ne morejo vsi ukazi v programu
izvrševati v vseh oknih. Ne glede na trenutno aktivno okno, bo program vseeno dovolil
aktiviranje ukazov, vendar bo pri izboru točk v posameznih oknih izvedel kontrolo ali je mogoč
izbor te točke ter po potrebi izdal ustrezno opozorilo.
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Ker se v horizontalnem meniju ne nahajajo vsi ukazi, katere koristi program, se z desnim
klikom miške na naziv vsakega okna odpre meni, v katerem so vsebovani ukazi, ki so
specifično vezani samo na to okno.

Desni klik miške na naziv okna “Dispozicija” je to okno aktiviral in
odprl meni z ukazi, ki so specifično vezani samo na to okno.

2.4.1

Ponavljanje in prekinjanje ukazov

Pogosto se kaže potreba za ponovnim izborom ukazov, ki so neposredno končani. V
teh primerih ni potrebno ponovno aktivirati isti ukaz, ampak je dovolj pritisniti tipko “ENTER”
ali klikniti na desni gumb miške.
Da bi se pohitrilo delo z ukazi in s tem tudi s programom, se v vsakem modulu pomni, kateri
ukazi so nazadnje uporabljeni. Na začetku ukazne linije se nahaja gumb
, ki je predviden
za njihov ponovni klic. S klikom miške na ta gumb, se odpre meni z nazivi zapomnjenih
ukazov, z izborom se pa ukaz aktivira.

Gumb, ki aktivira meni z zadnjimi uporabljenimi ukazi
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Vsak ukaz se lahko v času njenega izvrševanja tudi prekine. Prekinitev izvrševanja
kateregakoli ukaza se naredi s pritiskom na tipko “Esc”. Tedaj bo program ponovno v stanju
čakanja na novi ukaz. Prekinitev se lahko doseže tudi pritiskom na tipko “ENTER”, oziroma z
desnim klikom miške.

2.4.2

Izbor podukazov v ukazni vrstici

Večina ukazov v programu ima svoje podukaze (opcije), ki omogočajo, da se ukaz
izvrši na več načinov. Uporabnik se z izborom nekega podukaza odloča za način izvršitve
ukaza. Vse opcije, ki jih vsebuje nek ukaz, se nahajajo v ukazni vrstici. Da bi lažje pojasnili
organizacijo ukazne vrstice, bomo uporabili ukaz “Plošča”.
<-> Prva točka plošče (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set):
Na začetku ukazne vrstice se izpiše sporočilo, ki označuje kaka akcija se od porabnika
pričakuje. V tem primeru se pričakuje vnos začetne (prve) točke linije, ki določa geometrijo
plošče. Za tem sporočilom so v oklepajih izpisani podukazi, ki vplivajo na potek ukaza
(podukazi so med seboj ločeni s “/”). Izbor podukazov se vrši ali z vnosom ustrezne črke na
tipkovnici (velika črka v imenu podukaza), ali pa s klikom miške na njegov naziv v ukazni
vrstici.
Posamezne podopcije so lahko izpisane med <> oklepaji, kar označuje, da je to ponujena
podopcija, ki se aktivira s tipko “Enter”, oziroma desnim klikom miške. V tem primeru je to
podopcija “<Konec>”.
V primeru, da se zmotite, se lahko s pritiskom na tipko “Esc” vrnete na predhodno obliko
ukazne vrstice.

2.4.3

Transparentni ukazi

Nekateri ukazi v programu se lahko poženejo tudi med delovanjem drugega ukaza.
Ti ukazi so transparentni, ker ne prekinjajo delovanje že aktivnega ukaza. Namreč, po
končanju dela transparentnega ukaza, program nadaljuje z delom prvotnega ukaza. V to
skupino spadajo:
- ukazi za zoomiranje (“Zoom vse”, “Zoom okno”, “Zoom predhodni”, “Dinamični zoom”,
“Zoom premakni”),
- ukazi za določitev vidnosti posameznih elementov risbe (“Vidnost”, “Skrivanje”),
- ukaz za izbor referenčne točke (“Referenčna točka”),
- ukaz za ortogonalno risanje “Orto mod”,
- ukazi za precizno zadevanje točk v risbi (“Osnap”).
- ukaz za hiter izbor sklopa, ki se bo prikazoval v oknu “2D pogled” (“Izbor pogleda
(Ctrl+W)”),
- ukaz za prikazovanje informacij o entitetah (“Informacije”),
- vsi ukazi, ki služijo za spremembo vsebine prikaza v oknih “2D pogled” in “3D pogled”
Vsekakor, da se ti ukazi lahko pokličejo tudi samostojno in ne samo med delovanjem drugega
ukaza.
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2.4.4

Delo z dialogi

Dialogi so namenjeni za prijaznejši in preglednejši vnos raznih tekstualnih in
numeričnih podatkov. V tem delu navodil bomo pojasnili samo osnovne principe v delu z njimi,
kasneje pri posameznih ukazih programa, pa jih bomo podrobneje opisali.
V dialogu so predvideni naslednji načini za vnos in izbor podatkov.







Ukazna polja
Polja za vnos tekstualnih in numeričnih podatkov (“Edit box”-i)
Liste z ponujenimi opcijama (“List box”-i)
Tabelarne liste podatkov
Polja stikal (“Check box”-i)
Polja stikal (“Radio button”-i)

Ukazna polja
Ukazna polja imajo obliko pravokotnika, v katerih je napisan samo en ukaz, oziroma delo za
izvršitev. Ta polja se aktivirajo z enostavnim klikom miške na njihov naziv. V vseh dialogih sta
vedno vsaj dve polji: “OK” in “Cancel”. Z obema se konča delo v dialogu, pri čem “Cancel”
označuje odstopanje, a “OK” sprejem, prej izvedenih akcij v dialogu.
Polja za vnos tekstualnih in numeričnih podatkov (“Edit box”-i)
Polja za vpis tekstualnih in numeričnih podatkov se uporabljajo za vnos teksta in števil. Polje
ima obliko pravokotnika višine ene vrstice teksta. Pred “Edit box”-om je običajno izpisan še
njegov naziv, ki kaže na vrsto podatka. Za vnos podatka v “Edit box”-u, je potrebno najprej z
miško klikniti v pravokotnik in potem preko tipk podati vrednost.

Standardni “edit box”-i za vnos numeričnih podatkov
V posameznih primerih, ko je “Edit box” namenjen za vnos numeričnih vrednosti v programsko
določenem obsegu, se običajno uporabijo “Edit box”-i, ki imajo možnost tako vnosa vrednosti
s tastature, kot izbor ponujenih vrednosti iz liste.
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Edit box s ponujeno listo vrednosti
S klikom miške na puščice se napreduje k vrhu, oziroma k dnu liste s ponujenimi vrednostmi.
Klik miške znotraj edit box-a bo aktiviral vnos direktno s tastature.
Liste s ponujenimi opcijami (“List box”-i)
Polja z listo opcij se pojavlja, ko se od uporabnika pričakuje izbor vrednosti nekega parametra,
ki ima omejeno število znanih vrednosti. V dialogih se uporabljajo odprte in zaprte liste
podatkov. Razlika je samo ta, da zaprta lista koristi manj prostora v dialogu.

Zaprti “List box”
Klik na puščico, ki se nahaja na desni strani zaprte liste, prikaže celotno listo za izbor
podatkov.
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Odprti “List box”
Ker so odprte liste podatkov lahko poljubne dolžine, a na ekranu je po vertikali omejen prostor
za prikaz vsebine, se na desni strani liste nahaja vertikalni trak za listanje (sprememba
vsebine) liste. Nad in pod trakom se nahajata puščici za premikanje vsebine. Izbor aktivne
vrstice se doseže z direktnim klikom miške na njo.
Tabelarne liste podatkov
Za razliko od predhodno opisanih “List box”-ov, imajo tabelarne liste podatkov v okviru ene
vrstice več kolon oziroma parametrov.

Tabelarna lista podatkov
Posamezni podatki v kolonah nimajo fiksno vrednost, ampak delujejo kot “Edit-box”-i. S klikom
miške na nek parameter, je mogoče spremeniti njegovo vrednost enako kot z Edit box-om.
V takih listah je vedno aktivna samo ena vrstica, ki se označuje s posebno barvo. Po takih
tabelah je premikanje omogočeno tudi s pomočjo kurzorskih puščic.
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Polja stikal (“Check box”-i)
Ta vrsta stikal se uporablja za ukaze in spremenljivke, ki imajo samo dve možni stanji,
vključeno oziroma izključeno. Oznaka za “Check box” je prazen mali kvadrat, za katerim je
običajno napisan tudi sam pomen. S klikom se le-ta izmenično lahko vklopi oz. izklopi. Prazen
kvadrat označuje, da je parameter izključen, a simbol “”, označuje da je parameter vklopljen.

Prikazani check box je postavljen
na vključeno stanje
Pogosto se v programu oblika “check box”-ov uporablja kot oblika za ukazno polje. V teh
primerih pomeni vklop vdolbljeno - pritisnjeno polje.

Vdolbljena oblika stikala označuje vklop
Polja stikal (“Radio button”-i)
Ta stikala se uporabljajo za izbor ene od ponujenih opcij, kjer je lahko aktivna samo ena od
njih. Zaradi tega so ta stikala vedno grupirana in jasno ločena od ostalega dela dialoga.
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Te skupine podatkov so med seboj jasno ločene,
izbrano (vklopljeno) pa je lahko samo eno stikalo.
Vklop in izklop je s pritiskom miške na to stikalo, kjer vklop pomeni zapolnjen črni krog.
Organizacija podatkov v dialogih s pomočjo drevesne strukture
Posamezni dialogi so zaradi velikega obsega podatkov organizirani v drevesno strukturo. Na
tak način se isti prostor v dialogu uporablja za vnos posameznih skupin podatkov.

V zgornjem levem kotu dialoga se nahaja drevesna struktura,
kjer se pred vsakim nazivom nahaja simbol “+”,
ki označuje ali se za njim nahajajo še dodatne delitve.
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Klik miške na simbol “+”odpre vejo
Ko je naslov odprt, se znak “+” zamenja z znakom “ - ”. Enak princip velja tudi za vse
podnaslove. Podnaslovi, ki pred nazivom nimajo simbola, predstavljajo konec veje na tem delu
drevesa. S klikom miške samo na naziv se pojavijo podatki, ki so vezani samo na njega.

Klik miške na konec veje privede do prikaza
njenih parametrov v dialogu
Klik miške na simbol “ -” zapre dano vejo in pred naslov te veje ponovno postavi simbol “+”.
Efekt odpiranja oziroma zapiranja veje drevesa lahko dosežemo tudi z dvojnim klikom miške
na naslov.
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Organizacija podatkov v dialogih s kartotekami
V primeru uporabe za vnos večjega števila podatkov, se zraven predhodno opisane drevesne
strukture, uporablja tudi organizacija podatkov s kartotekami.

Prikazani dialog se sestoji iz 12 neodvisnih kartotek
S klikom miške na naziv kartoteke se odpre del dialoga, v katerem so vsebovani podatki, ki
odgovarjajo dani kartoteki.

Klik miške na naziv “Enote mer” je odprl to kartoteko
Ker v dialogu istočasno ne more biti odprto več kartotek, se sprememba vsebine podatkov vrši
s pomočjo “scroll” traka.
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S puščicama sta označena “scroll” traka, ki spreminjata
vsebino podatkov v dialogu.
Ponovni klik miške na naziv odprte kartoteke jo ponovno zapre.
Grafična kontrola v dialogih
Zaradi lažje kontrole vnešenih podatkov, je v večini dialogov predviden prostor
kontrolo.

za grafično

Prostor predviden za grafično kontrolo vnešenih podatkov
Zaradi omejitve prostora za risanje, je tudi v dialogih omogočeno zoomiranje risbe. Sama
procedura zoomiranja se odvija s pritiskom na ustrezen gumb miške, ko je istočasno
pritisnjena tipka “Ctrl” (glej poglavje “2.7”).
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Zoomirani del risbe v dialogu
Izbor pogleda na risbe v dialogih se vrši s pomočjo ikon, ki se nahajajo v toolbar-ju ob robu
prostora predvidenega za risbo.

Orodje z ikonami za izbor pogleda

2.5

Izbor točk

S programom je predvideno več načinov za izbor točk, kjer se lahko vsi simultano
koristijo, oziroma medsebojno kombinirajo. Vse kar bomo predstavili tukaj, se lahko
enakopravno uporablja v vseh ukazih v programu, ko se pričakuje izbor točk iz risbe.
Izbor točk se lahko vrši na enega od sledečih načinov: prosti klik miške, precizno zadevanje
točk s pomočjo OSNAP kriterija in z vnosom absolutnih in relativnih koordinat v ukazni vrstici.
Za izbor točk z miško ni važna aktivnost okna, ker ga klik tako ali tako aktivira. Nasprotno pa
je pri vnosu v ukazni vrstici aktivno okno pomembno, ker se vnos nanaša na njegov
koordinatni sistem. V primeru, da je aktivno okno “2D pogled”, je tudi važno, če je v njemu
prikazan okvir ali nivo, ker imajo ti prikazi različne lokalne koordinatne sisteme. V nadaljevanju
bomo navedli vse specifičnosti, ki veljajo za posamezno okno.
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Okno “3D pogled”
Ker to okno služi za trodimenzionalni prikaz celega modela, se v njemu vedno vrši izbor
tridimenzionalnih točk. Miška ima v njem obliko linij v smeri globalnih koordinatnih osi, kar
istočasno nakazuje na izbor 3D točk.

Izgled miške, ko se nahaja v območju okna “3D pogled”
Izbor točk se vrši ali z vnosom 3D koordinat v ukazni vrstici, ali pa z izborom točk s pomočjo
aktivnega OSNAP kriterija. Prost izbor točk v tem oknu ni mogoč, ker klik miške v prazno ne
more določiti točke v prostoru. Če z miško izberete to opcijo boste dobili naslednje opozorilo.

V oknu “3D pogled” velja globalni, desno orientirani koordinatni sitem. Tako se pri vnosu točk
preko tipkovnice vedno morajo podati vse tri koordinate med seboj ločene z vejico (X,Y,Z). V
primeru, da je aktivno okno “3D pogled”, a v ukazni vrstici podate samo dve koordinati, bo
program zavrnil vnos te točke in izdal naslednje sporočilo.

Izbor točk s preciznim zadevanjem z OSNAP kriteriji je možen tudi v specialno definiranih
pogledih okna “3D pogled” (glej poglavje “2.13.5”). Če za tekoči prikaz postavite recimo
pogled spredaj (opcija “Spredaj” v meniju, ki se odpre na desni klik miške na naziva okna “3D
pogled”), bo OSNAP kriterij izbral vedno točko, ki je najbližja definiranemu pogledu.
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Ker se gre za pogled spredaj, je program izbral točko z
najmanjšo Y koordinato (najbližja točka izbranega pogleda),
čeprav po globini obstajata še dve taki točki.
Okno “Dispozicija”
Za razliko od okna “3D pogled” in “2D pogled”, je okno “Dispozicija” pravo risarsko okno edino
takrat, ko se aktivirajo ukazi za delo z okvirji in ukaz za postavitev pomožnih osi. V vseh
ostalih ukazih je izbor točk v tem oknu onemogočen. Njegova vloga bo edino za simultano
spreminjanje aktivnega okvirja in s tem tudi sprememba prikaza v oknu “2D pogled”. Dokler je
v takem načinu dela, bo miška v njegovem območju dobila obliko puščice, kar jasno kaže na
to, da se v tem oknu v tem trenutku ne pričakuje vnos točk, ampak samo izbor okvirja, ki bo
aktiven. V toku izvrševanja risarskih ukazov, ko se pričakuje izbor točke, klik miške na izbrani
okvir ne bo aktiviral okno “Dispozicija”, ampak bo program avtomatsko aktiviral ali okno
“2D pogled” ali okno “3D pogled”, odvisno od tega, katero je bilo pred tem aktivno.
V okviru ukazov za delo z okvirji, ko okno “Dispozicija” postane pravo risarsko okno, se le-to
obnaša po vseh pravilih ravninskega risanja v tlorisu objekta, pri čem velja desno orientirani
globalni koordinatni sistem.
Okno “2D pogled”
V tem oknu se uporablja izbor točk, ki popolnoma odgovarja ravninskemu risanju. Lokalni
koordinatni sistem se menja glede nato, ali je za aktiven prikaz izbran en od nivojev ali pa en
od obstoječih okvirjev. Če se izbor točk vrši z miško, tedaj bo izbrana točka pripadala ravnini,
ki določa prikazan nivo oziroma okvir, če pa je vnos preko tipkovnice, bo veljal lokalni
koordinatni sistem izbranega nivoja oziroma okvirja.
Ko je okno “2D pogled” aktivno, se preko tipkovnice podajata samo dve lokalni koordinati X in
Y, a za lokalno Z koordinato je osvojena vrednost 0. Tako izbrana točka bo vsekakor pripadala
ravnini, ki je določena s trenutnim prikazom v oknu “2D pogled”. Vendar je v oknu “2D pogled”
mogoče izbrati točko tudi z vnosom treh koordinat preko tipkovnice. Prvi dve koordinati bosta
lokalni X in Y, a tretja bo lokalna Z koordinata. V tem primeru bo točka izbrana glede na
lokalni koordinatni sistema, ki trenutno velja v oknu “2D pogled”.
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2.5.1

Prost izbor točk

Prost izbor točk pomeni izbor v risbi s pomočjo miške. S premikanjem miške po
območju okna “2D pogled”, program vedno bere trenutne koordinate ter jih izpisuje v statusni
liniji. Tak način izbora točk verjetno ne bo pogosto v uporabi, ker ne omogoča točen, ampak
približen izbor točk v risbi. Omenimo naj, da ima pri prostem izboru točk, kazalec nujno obliko
praznega križca.

2.5.2

Ortogonalni in polarni izbor točk

Ortogonalni in polarni izbor točk se lahko uporabi samo pri izrisovanju segmentov
poligonalne linije v oknih “2D pogled” in “Dispozicija”, ko izbrana točka s predhodno točko
določa geometrijo danega segmenta.
Ko je vklopljeno “ortogonalno risanje”, se lahko rišejo samo horizontalni in vertikalni
segmenti polilinije.
Polarni izbor točk se razlikuje od ortogonalnega po tem, ker se segment polilinije lahko
definira pod poljubnim kotom. Okoli vsakega podanega kota namreč obstajajo ozke
cone, v katerih se lahko izberejo samo točke s smeri danega kota, izven teh con pa se
program obnaša kot pri prostem izboru točke.
Z desnim klikom miške preko ikone se odpre dialog, v katerem se definirajo vsi potrebni
parametri:

Način izbora točk in s tem tudi videz ikone se določa s pomočjo stikal “Ortogonalni režim” in
“Polarni režim”. Ko se izbere “Polarni režim”, postanejo dostopni tudi parametri v delu
dialoga “Koti polarnega risanja”.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

46

Del dialoga, v katerem se definirajo
koti polarnega risanja
Iz zaprte liste se za korak lahko izbere katerikoli od ponujenih kotov. Če se npr. izbere kot
45°, se bodo lahko risali segmenti polilinije pod koti: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in
315°.
Prav tako je omogočen vnos poljubnih kotov tako, da se z aktiviranjem gumba “
listo vnese nova vrstica s poljubnim kotom.

Dodaj ” v

Podani so dodatni koti 33° in 50°
Poleg navedenega načina je kote možno prevzeti tudi neposredno iz risbe. S pomočjo gumba
“Vnos iz 2D pogleda” se preide v risbo in z izborom dveh točk definira kot glede na
horizontalo. Tako prevzeta vrednost se avtomatsko vnese v listo.
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Prevzet kot iz risbe
Z aktiviranjem gumba “
Briši” se izbrana vrstica umakne iz liste, s pomočjo stikala
“Dodatni koti” pa se določi, ali se bodo ti koti uporabili pri polarnem izboru točk.
Stikalo “Aktiven” služi za vklop oziroma izklop izbranega režima risanja. Indikator, da je
izbrani režim risanja vklopljen, je vbočena ikona, in da je izklopljen, izbočena ikona. Izbrani
režim risanja se lahko aktivira tudi z desnim klikom miške na ikono, kot tudi s pritiskom na
funkcijsko tipko “ F8 ”.

Vnos segmenta polilinije z uporabo
polarnega režima risanja

2.5.3

Relativen vnos točke z vnosom ene koordinate

Relativen vnos točke z vnosom ene koordinate se lahko uporabi pri risanju
segmentov poligonalne linije v oknih “2D pogled” in “Dispozicija”. Po vnosu prve točke je
potrebno miško postaviti v želeni smeri in s tipkovnico podati dolžino segmenta, s čimer je
njegova geometrija popolnoma določena. Tak način izbora točke se najpogosteje uporablja v
kombinaciji z ortogonalnim ali polarnim režimom risanja, ko je zelo enostavno narisati
segment polilinije želene dolžine pod poljubnim kotom.
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Risanje segmenta polilinije v smeri trenutnega položaja
miške z vnosom dolžine

2.5.4

Izbor točk z vnosom koordinat

Položaj točk se namesto s prostim izborom v risbi, lahko točno določi z vnosom
njenih koordinat preko tipkovnice. Vsekakor bo ta način najpogosteje v uporabi, ker morajo vsi
elementi risbe imeti točne dimenzije zaradi preračuna.
Točke se lahko vnašajo absolutno (globalni ali lokalni koordinatni sistem) ali relativno
(koordinate glede na referenčno točko). Omenimo naj, da je referenčna točka vedno zadnja
podana, v kolikor se od programa eksplicitno ne zahteva njena sprememba.

Referenčna točka je vedno označena s kratkima črticama
na levem in spodnjem robu okna “2D pogled”
Te črtice predstavljajo X oziroma Y koordinato referenčne točke, kjer njihov položaj vedno sledi
zadnji izbrani točki.
Za spremembo referenčne točke je predviden ukaz “Referenčna točka”, ki je
transparenten, oziroma se lahko aktivira med delovanjem drugih ukazov.
Z izborom tega ukaza bo program v ukazni vrstici zahteval vnos položaja nove referenčne
točke:
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Referenčna točka <7.56, 24.14>:_
Med <> oklepaji so izpisane koordinate točke, ki je bila neposredno prej referenčna. Nova
referenčna točka se prav tako lahko poda na katerikoli način, ki se opisuje v tem poglavju:
prost izbor v risbi, vnos koordinat, ali s preciznim zadevanjem v risbi z OSNAP-kriteriji.
Relativna koordinata, ki se poda po spremembi referenčne točke, bo preračunana glede na
novo postavljeno referenčno točko.
Absolutne in relativne koordinate se lahko podajo v pravokotnem ali v polarnem koordinatnem
sistemu na en od sledečih načinov:
Absolutne pravokotne koordinate
Pri izboru točk z vnosom absolutnih koordinat v ukazni liniji, je zelo pomembno katero okno je
trenutno aktivno, ker se vse koordinate nanašajo na to okno in njen koordinatni sistem.
Koordinate se podajo v pravokotnem koordinatnem sistemu, v katerem je stalna referenčna
točka koordinatno izhodišče (točka 0,0,0). Koordinate X, Y in Z se vnašajo ločeno z vejico.
Absolutne polarne koordinate
Vnos tega tipa koordinat določa oddaljenost od lokalnega koordinatnega izhodišča (0,0)
aktivnega prikaza v oknu “2D pogled” ter kotom od pozitivne smeri lokalne X-osi. Zaradi tega
je tak izbor točk možen samo v oknu “2D pogled”. Prvo se poda odmik, zatem pa še kot, pri
čemer sta podatka ločena z znakom “<”. Omenimo naj, da vrednost kota raste v nasprotni
smeri urinega kazalca. Če podate na primer: 5.0<60 , bo izbrana točka imela naslednje
pravokotne koordinate:
X=5*Cos(60)=2,5
Y=5*Sin(60)=4,33
Relativne pravokotne koordinate
Vse kar je rečeno za absolutne pravokotne koordinate velja tudi tukaj, s tem, da se pred
koordinatami mora dati še znak “@”, ki označuje da se koordinate dajejo glede na referenčno
točko.
Če je aktivno okno “2D pogled” in ima referenčna točka koordinate “X=2”, in “Y=1”, bo z
vnosom relativnih koordinat @2.5,-3.0 izbrana točka, ki ima naslednje absolutne koordinate.
X=2+2.5=4.5
Y=1-3=-2
Relativne polarne koordinate
Ker se tudi te koordinate postavljajo glede na aktivno referenčno točko, mora tudi tu biti pred
njimi karakter “@”. Če je referenčna točka v aktivnem oknu “2D pogled” “X=4,0” in “Y=2,0”
in podamo: @1.41<45, bo definirana točka imela naslednje absolutne pravokotne koordinate:
X=4,0+1.41*Cos(45 )=5,0
Y=2.0+1,41*Sin(45 )=3,0.
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2.5.5

Izbor točk s preciznim zadevanjem
(OSNAP - kriteriji)

Že zraven predhodno opisanih načinov za izbor točk, ima zelo pomembno mesto v
programu tudi opcija preciznega zadevanja točk. Ta način boste sigurno najpogosteje
uporabljali pri svojem delu.
Ukaz “Osnap” deluje kot stikalo, oziroma se izmenično vklaplja ali izklaplja. Indikator
je ikona in kurzor, ki ima namesto oblike praznega križca obliko tarče, kjer se v
centru nahaja mali pravokotnik. Ukaz “Osnap” se lahko aktivirati tudi s pritiskom na
tipko “F3”.
Način funkcioniranja OSNAP kriterija bomo pojasnili na primeru presečišča. Namreč, če je
potrebno izbrati prav presečiščno točko med dvema entitetama, je potrebno aktivirati OSNAP
kriterij “Presečišče” in privesti miško v bližino željene točke. V trenutku, ko v območje tarče
pade presečiščna točka (mali pravokotnik na križcu), se bo na ekranu pojavil rdeči marker “X”,
ki kaže da bo klik miške v tem položaju izbral prav to presečiščno točko.

Klik miške, ko je na ekranu grafični marker,
bo izbral točko, ki odgovarja OSNAP kriteriju.
Ker je v programu predvideno sedem OSNAP kriterijev in jih je več od njih lahko istočasno
aktivnih, precizen izbor točk v risbi funkcionira tako, da program pri premikanju miške po
območju risbe vedno analizira, katera točka je lahko izbrana za dani položaj miške in aktivne
OSNAP kriterije. V primeru, da položaj miške ustreza enemu od aktivnih OSNAP kriterijev, bo
program na ekranu prikazal ustrezen grafični marker. Zaradi tega je izbor točke možen edino
takrat, ko je na ekranu prisoten ustrezen grafični marker. V nasprotnem primeru se bo pojavilo
ustrezno opozorilo.

Ne glede nato, da je lahko aktivnih več OSNAP kriterijev istočasno, je izbor točk enoličen,
oziroma na ekranu se pojavi samo en grafični marker. Če je položaj miške tak, da je možen
izbor recimo najbližje in presečiščne točke, bo program vedno izbral presečišče, zato ker je to
pomembnejši OSNAP kriterij.
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Ukaz “Osnap” spada v skupino transparentnih ukazov, kar pomeni, da se lahko aktivira
kadarkoli. Katere OSNAP kriterije boste aktivirali, se regulira v dialogu, ki se odpre z desnim
klikom miške na ikono “Osnap”.

Dialog za postavitev OSNAP kriterijev
V programu je predvideno sedem kriterijev in pred vsakim je narisan grafični simbol, ki se bo
pojavil na ekranu, ko bo izbran. Na razpolago so naslednji OSNAP kriteriji:
 Krajna točka
Ta kriterij se uporablja, ko je potrebno izbrati krajno točko nekega segmenta linije.
Z izborom tega kriterija je v tarčo potrebno zajeti del tega segmenta in klikniti na levi
gumb miške. V odvisnosti katera polovica segmenta je zajeta, je izbrana točka na enem ali
drugem koncu.
 Srednja točka
Ta kriterij deluje podobno kot zgornji, s tem ,da išče sredino izbranega segmenta. Torej je
dovolj v tarčo zajeti del segmenta in program bo avtomatsko izbral njegovo sredino.
 Centralna točka
Pri izboru tega kriterija je dovolj v tarčo izbrati katerikoli del ločnega segmenta linije ali
kroga in program bo izbral njegovo centralno točko.
 Najbližja točka
Ta kriterij vrši izbor najbližje točke z dela linije ali loka, ki se nahaja v tarči. S tem
kriterijem se lahko izbere tudi točka, ki določa položaj točkovne entitete.
 Pravokotna točka
Ta kriterij služi za izbor točke pravokotno na linijo ali lok zajeta v tarčo, ki se dobi z normalo
iz “Referenčne točke” na izbrano linijo ali lok.
 Tangentna točka
Ta kriterij ima uporabo takrat, ko je potrebno izbrati točko z loka, ki s predhodno izbrano
točko formira tangento na dani lok.
 Presečišče
Ta kriterij se uporablja pri iskanju presečiščne točke dveh entitet. Pri tem je potrebno v
tarčo pripeljati ustrezni entiteti in klikniti na levi gumb miške.
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Ponujeni kriteriji funkcionirajo kot stikala. Vbočeni izgled izpisanega naziva kriterija pomeni
vklop. Z izborom ukaznega polja “Izberi vse” ali “Izklopi vse” se vklopijo oziroma izklopijo
vsi kriteriji.
V “Tower” je omogočen vnos proste točke tudi, ko je vklopljen OSNAP kriterij. Ta opcija
postane aktivna, ko se v dialogu za definiranje OSNAP kriterija vklopi stikalo “
Prosta
točka”.

Stikalo “

Prosta točka”

Pri premikanju miške po območju risbe program vedno analizira, ali so točke, ki se nahajajo
znotraj kvadrata kurzorja, lahko izbrane po kakem aktivnem kriteriju. Če temu ni tako, potem
lahko točka postane izbrana kot prosta točka.
Opomba:
V primeru, da niti en Osnap kriterij ni aktiven, bo kurzor zadržal obliko praznega križca kot pri
prostem izboru točk.
Opomba:
Dokler je v proceduri izbora točk, bo program v statusni liniji vedno izpisoval koordinate, ki
odgovarjajo trenutnemu položaju miške. Če pa je viden znak katerih od aktivnih OSNAP
kriterijev, bo v statusni liniji izpisana koordinata prav te točke.

2.5.6

Izbor točk s selektiranjem

V ukazih za vnos točkovnih entitet, je poleg predhodno opisanih načinov za
posamezen izbor točk, omogočen tudi serijski izbor točk. Za primer bomo vzeli ukaz “Točkovna
podpora”, kjer ukazna vrstica dobi naslednjo obliko:
<1> Točkovna podpora (Izbor / Deselektiranje / <Konec> / Set):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da na en od predhodno opisanih načinov izbere eno po eno
točko, ki določa položaj točkovne podpore, ali pa da z aktiviranjem podopcije “Izbor”, preide v
proceduro serijskega izbora točk.
<0. Sel.> Izbor (Vse / Okno / Poligon / Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje /
<Konec>):

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

53
Procedura izbora bo zajela začetek in konec vseh linijskih entitet, vse prelomne točke s
konture površinskih entitet, kot tudi položaj vseh točkovnih entitet na modelu. Zraven tega
bodo s selekcijo zajete tudi vse medsebojne presečiščne točke med entitetami, kot tudi
presečišča med postavljenimi pomožnimi osmi (glej poglavje “3.4.1”).
Tukaj se ne bomo podrobneje spuščali v razlago izbora, ker bo to detajlno pojasnjeno v
poglavju “2.8”.

2.6

Risanje poligonalne linije

Praktično v vseh risarskih ukazih je osnova risanje poljubne poligonalne linije. Vsi
principi dela, katere bomo predstavili v tem delu navodil, se nanašajo na skoraj vse ukaze v
programu. Za demonstracijo in boljšo preglednost, bomo uporabili ukaz “Greda”. Z
aktiviranjem tega ukaza dobi ukazna vrstica svojo standardno obliko za risanje poljubne
poligonalne linije.
<-> Prva točka grede (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set):
Sama polilinija se lahko sestoji od poljubnega števila ravnih in ločnih segmentov. Program
zahteva, da po vrsti vnašate prelomne točke, ki definirajo začetek, oziroma konec posameznih
segmentov. Pri tem se lahko uporabi katerikoli način za izbor točk, katerega smo opisali v
predhodnem poglavju. Za sporočilom, ki nakazuje na vnos prve točke, so v oklepajih
podopcije tega ukaza, ki omogočajo risanje specialnih tipov polilinije.
Podopcija “Konec” se nahaja med simboloma < >, kar pomeni da je to predpostavljen ukaz in
da se bo aktiviral, ko se pritisne desni gumb miške ali tipka “Enter” na tipkovnici. Da bi se
olajšal klic podopcij, program “Tower” pomni, katera podopcija je bila zadnja aktivirana in pri
novem aktiviranju le-to označi. Če na primer aktiviramo podopcijo za risanje pravokotnika, se
bo pri vsakem naslednjem aktiviranju ukaza to ponovno ponudilo, dokler se ne izbere neka
druga podopcija.
<-> Prva točka grede (Kontura / <Prav.> / kRož. / Offset / koNec / Set):
Izbor točk, ki definirajo poligonalno linijo, se lahko vrši simultano v oknih za 2D in 3D prikaza
modela. Med risanjem lahko v oknu “2D pogled” transparentno menjavate njegovo vsebino z
izborom aktivnega okvirja v oknu “Dispozicija” ali pa aktivnega nivoja v listi nivojev. Namreč,
eno točko polilinije lahko izberete recimo v oknu “3D pogled”, naslednjo v oknu “2D pogled”,
kjer je trenutno prikazan nek okvir, pa potem spet iz okna “2D pogled”, vendar sedaj s
prikazom nivoja in tako naprej.
Omenimo naj, da program pri risanju poligonalne linije vedno predhodno izbrano točko
projecira na trenutno ravnino prikaza in pravilno predstavlja geometrijo segmenta, ki se
trenutno izrisuje.
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Za prvo točko polilinije je izbrana prikazana točka
s krajnega levega okvirja

Sedaj je aktiven nivo na koti 0,00 in program je
predhodno izbrano točko projeciral na ravnino
aktivnega nivoja Z=0,00 ter prikazal pravilen DRAG mod.

2.6.1

Risanje poljubne poligonalne linije

Ker se poljubna poligonalna linija lahko sestoji iz poljubnega števila ravnih in ločnih
segmentov, bo program po izboru prve točke zahteval vnos naslednje točke.
<-> Naslednja točka (Lok / <Konec> / Set):
Sedaj je ponujena tudi podopcija “Lok”, s katero je možno definirati ločno geometrijo
segmenta poligonalne linije. Torej, če je prvi segment poligonalne linije raven, tedaj je
potrebno v risbi izbrati točko, ki bo s predhodno formirala raven segment poligonalne linije. Če
pa želite, da je segment ločni, tedaj aktivirate podopcijo “Lok”. Če ste se odločili za ločni
segment, bo program spremenil obliko ukazne vrstice:
Krajna točka loka:
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Ker je geometrija ločnega segmenta določena s tremi točkami, bo program pa izboru krajne
točke zahteval še vnos točke z loka.
Točka z loka:
V proceduri določitve točke z loka, se bo lok sproti izrisoval, glede na trenutni položaj miške.
Ne glede nato, ali ste se odločili za ločni ali raven prvi segment, se bo nato v ukazni vrstici
pojavila še ena podopcija.
<-> Naslednja točka (Lok / Nazaj / <Konec> / Set):
To je podopcija “Nazaj”, ki briše geometrijo predhodnega segmenta ter nas vrne nazaj za en
korak. Jasno, da se ta opcija uporablja samo v primeru napak, oziroma ko izberete napačno
točko.
Po vnosu drugega segmenta, se pojavi še ena podopcija.
<-> Naslednja točka (Lok / Nazaj / Zapri / <Konec> / Set):
To je podopcija “Zapri”, ki definirano poligonalno linijo zaključi. Torej ta podopcija “Zapri” se
pojavi v ukazni vrstici šele po vnosu drugega segmenta poligonalne linije, ker mora imeti
zaprta kontura najmanj tri segmente. Izbor te podopcije bo tudi avtomatsko končal proceduro
definiranja geometrije poligonalne linije.
Daljni postopek je enak, pa program ne bo menjal vsebino ukazne vrstice, oziroma vedno bo
zahteval vnos naslednje točke, dokler s pritiskom na tipko “Enter” ali pa s klikom na desni
gumb miške (izbor podopcije “Konec”) ne označite konec definiranja poligonalne linije.

2.6.2

Risanje pravokotnika

Vsak pravokotnik se lahko riše s pomočjo procedure za definiranje poljubne
poligonalne linije z vnosom štirih ogljišč. Vendar, ker je pravokotnik pogosta oblika v
gradbeništvu, je v okviru ukaza za risanje polilinije predvidena posebna podopcija za njihovo
konstruiranje.
<-> Prva točka grede ( Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set):
Izborom podopcije “Prav.” Se preide v proceduro definiranja pravokotnika.
<-> Prvi vogal (Center / Trak / Set):
V programu so predvideni trije načini za definiranje geometrije pravokotnika. Prvi način
razumeva izbor dveh točk, ki določa eno diagonalo pravokotnika.
V tem načinu program pričakuje vnos točke, ki določa prvi vogal pravokotnika. Po izboru te
točke bo program zahteval vnos nasprotnega vogala pravokotnika:
<-> Nasprotni vogal (Set):
Pri premikanju miške bo program pravokotnik sproti izrisoval (DRAG mod), katerega diagonala
je določena s trenutnim položajem miške. Z izborom drugega vogala pravokotnika se ukaz
zaključi.
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Z izborom točk 1 in 2 je določena diagonala
in s tem tudi geometrija pravokotnika
Vsekakor ste opazili v ukazni vrstici tudi podopcijo “Center”. To je praktičen način za
definiranje poljubnega pravokotnika, ko želimo da se njegova srednja točka (presek diagonal),
nahaja na določenem položaju v risbi. Z izborom te podopcije program najprej zahteva vnos
točke, ki določa center pravokotnika.
<-> Center pravokotnika (Set):
Po izboru te točke bo program zahteval določitev enega vogala.
<-> Vogal (Set):
Tudi tu program sproti riše pravokotnik, ki odgovarja trenutnemu položaju miške.

Z izborom centra (točka 1) in enega vogala (točka 2)
je določena geometrija pravokotnika
Za risanje pravokotnika je predviden še en način in to je “Trak”. Pri tem program zahteva
vnos dveh točk, ki določata srednjo linijo pravokotnika.
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<-> Prva točka (Set):
<-> Druga točka (Set):
Ko ste določili srednjo linijo pravokotnika, bo program sproti risal pravokotnik, ki ustreza
trenutnemu položaju miške in zahteval izbor točke ki določa širino traku.
<-> Širina (Set):

Z izborom točk 1 in 2 je določena srednja linija pravokotnika,
a s točko 3 en njegov vogal.
Opomba:
Ker se skozi dve točki lahko postavi neskončno število ravnin, se pri risanju pravokotnika v
oknu “3D pogled” ne more enolično določiti ravnina pravokotnika. Zaradi tega se pri risanju
pravokotnika izbor točk vrši izključno v oknu “2D pogled”, ki enolično določa ravnino, kateri
pripada pravokotnik. Izjema je risanje pravokotnika s pomočjo podopcije “Trak”, kjer se
zahtevajo tri točke in one enolično določajo položaj ravnine v prostoru.

2.6.3

Risanje kroga

Tudi krog je, enako kot pravokotnik, relativno pogosta oblika v gradbeništvu, pa je
tudi za njegovo konstruiranje predvidena posebna podopcija pri ukazu za risanje polilinije.
<-> Prva točka grede (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set):
Z izborom podopcije “kRož.”, bo program zahteval najprej vnos točke, ki definira njen center
ter zatem še točko s krožnice (polmer):
<-> Center krožnice (Set):_
<-> Točka s krožnice (Set):_
Pri določevanju točke s krožnice program sproti riše krog, ki ustreza trenutnemu položaju
miške.
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Z izborom točke 1 je določen center, a s točko 2 polmer kroga
Opomba:
Ker se tudi geometrija kroga podaja samo z dvema točkama, ki ne moreta enolično določiti
ravnino kroga, se enako kot pri pravokotniku, izbor točk vrši izključno v oknu “2D pogled”.
Opomba:
Vsaki narisani krog, ki predstavlja linijski element, bo program avtomatsko razdelil na dva
ločna segmenta, ki sta medsebojno horizontalno spojena po celotnem premeru. Zaradi tega je
pri obdelavi entitete, ki je krožne oblika, potrebno izbrati oba njegova ločna segmenta.

2.6.4

Postavljanje polilinije po obodu narisane konture

Z izborom podopcije “Kontura”, ki se pojavlja v ukazni vrstici pri ukazu za risanje
poligonalne linije, se izvrši avtomatski izris po obodu izbrane konture.
<-> Prva točka grede ( Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set):
Ta opcija ima več uporab, ena od njih je npr. ko je potrebno postaviti grede po obodu že
narisane plošče, ali pa ko je potrebno postaviti linijsko obtežbo po prej narisanih gredah v
modelu. Z izborom te podopcije se pojavi naslednji izgled.
<0 sel.> Kontura - Selektiranje (Vse / Okno / eXtras / Skupine selekcije / Zadnja selekcija /
Deselektiranje / <Konec> / Set):
To je standardna oblika ukazne vrstice v proceduri izbora in bo v poglavju “2.8” podrobneje
opisana. Torej, sedaj se od uporabnika pričakuje, da izbere eno ali več kontur površinskih
oziroma linijskih entitet, po katerih bo postavljena poligonalna linija, ki se kreira.
Če je podopcija “Kontura” zagnana v okviru ukaza za kreiranje površinskih entitet, tedaj bodo
v proceduri izbora dostopne samo konture prej kreiranih površinskih entitet. Razlog je v tem,
ker se v splošnem primeru izbora poljubnih segmentov linijskih elementov ne more vedno
kreirati zaključena poligonalna linija, ki je pogoj za določitev pravilne geometrije površinske
entitete.
Če je pa podopcija “Kontura” zagnana v okviru ukaza za risanje linijskih entitet, tedaj bodo za
izbor dostopne tudi konture površinskih entitet in poljubno izbrani segmenti prej kreiranih
linijskih entitet.
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2.6.5

Offset
Z izborom te pod-opcije dobi linija naslednji izgled:

<0 sel.> Offset – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se pričakuje, da izberete entitete, katerih geometrija bo offset-irana. Desni klik miške bo
označil konec procedure izbora, nakar bo program zahteval vnos odmika za offset.
Odmik:
Odmik se lahko poda ali s tipkovnice ali pa z izborom dveh točk v risbi. Na koncu bo program
zahteval izbor točke, ki bo določila stran, na katero je potrebno narediti offset.
Točka na strani Offset-a:
Z izborom strani za offset bo ukaz zaključen, a geometrija entitet, ki se postavlja, bo določena
z offset geometrijo predhodno izbranih entitet.

Z izborom konture predhodno narisane plošče, so linijske podpore
postavljene navznoter (podan je odmik 20 cm)

2.7

Zoomiranje delov risbe

Pogosto se med delovanjem programa kaže potreba za povečevanjem oziroma za
zmanjševanjem prikaza delov risbe. Zaradi tega je v programu razvit celi sistem ukazov, ki
omogočajo razne operacije s ciljem dobiti jasnejšo sliko. Vsi ZOOM ukazi so transparentni,
oziroma se lahko kličejo med delovanjem drugih ukazov. V vseh treh oknih delujejo ZOOM
ukazi popolnoma enako in imajo popolno enako vlogo.
Delovanje ZOOM ukazov je v bistvu podobno delovanju zoom-u objektiva filmske kamere.
Oziroma v risbi se fizično nič ne poveča ali zmanjša, ampak se samo del risbe približa oziroma
oddalji, kar ga navidezno poveča ali zmanjša.
Zraven povečanja oziroma zmanjšanja delov risbe, se s pomočjo ZOOM-ukazov lahko dobijo
tudi drugi načini prikaza, katere bomo posebej pojasnili.
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Ker so ukazi za zoomiranje delov risbe pogosto v uporabi, jih je možno poklicati tudi s
pritiskom na specialno definirane tipke za ta namen. Za hitro aktiviranje ukazov “Zoom
okno”, “Zoom vse” in “Zoom predhodni” je predvidena tipka “Ctrl”. S pritiskom na to tipko,
se bo v ukazni vrstici pojavilo sporočilo, s katero program sporoča katere akcije so v tem
trenutku možne.
CTRL+levi gumb miške=Zoom okno / CTRL+srednji gumb miške=Zoom vse/
CTRL+desni gumb miške=Zoom-predhodni
Torej, ko je pritisnjena tipka “Ctrl” je klik na levi gumb izbor točke za prvi vogal pravokotnega
območja za povečavo, desni klik miške bo aktiviral ukaz “Zoom predhodni”, a klik na srednji
gumb ukaz “Zoom vse”.
Zraven teh treh zoomov, je zelo pogosto v uporabi še ukaz za premikanje trenutnega prikaza
na ekranu, pa se s klikom na srednjo tipko miške avtomatsko aktivira ukaz “Zoompremakni”

2.7.1

Zoom okno
S tem ukazom je možno povečati poljubno območje na risbi. Željeno območje se
določi s pravokotnim oknom, katerega program nato poveča tako, da zavzame
celoten ekran.

Z izborom ukaza program zahteva vnos pravokotnega območja, ki se povečuje:
Prvi vogal okna:_
Nasprotni vogal okna:_
Ukaz “Zoom-okno” se lahko zažene tudi brez njenega direktnega izbora, to je s tipko “Ctrl”
in levim gumbom miške.

2.7.2

Zoom predhodni
Program si zapomni vse predhodne zoome, pa se z izborom tega ukaza vedno dobi
predhodni prikaz na ekranu.

Ta ukaz se lahko aktivira tudi s kombinacijo tipke “Ctrl” in desnim klikom miške.

2.7.3

Zoom premakni
S pomočjo tega ukaza se na ekranu lahko prikažejo različni deli risbe v isti
povečavi. Na tak način se dobi efekt premikanja lupe po risbi. Po ukazu bo kazalec
dobil svojo običajno obliko.
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Kazalec v obliki roke pomeni, da je aktivno premikanje risbe
Pritisk na levi gumb miške brez prekinitve, bo translatorno premikal risbo v smeri gibanja
miške, dokler ne spustite levega gumba. Pri sprostitvi gumba ukaz ne bo končan, ampak bo še
dalje aktiven. Prekinitev se doseže ali s pritiskom na tipko “Enter” ali klikom na desni gumb
miške.
Ta ukaz lahko direktno pokličete tudi s pritiskom na srednji gumb miške. Pritisk brez
prekinitve premika sliko tako, da sledi gibanju miške. Po sprostitvi gumba se premikanje
konča.

2.7.4

Dinamični zoom
S pomočjo tega ukaza je možno povečanje in zmanjšanje trenutnega prikaza na
ekranu. Po izboru tega ukaza bo kazalec spremenil svojo standardno obliko.

Kazalec v obliki lupe pomeni, da se program nahaja v ukazu “Dinamični zoom”
Premikanje miške gor, skupaj z levim gumbom miške sliko povečuje, a premikanje dol sliko
pomanjšuje. Po sprostitvi gumba bo ukaz še dalje aktiven, vse dokler ne pritisnete tipke
“Enter” ali kliknete na desni gumb miške.
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2.7.5

Zoom vse
Izbor tega ukaza prikaže na ekranu celotno sliko risbe. Velikost tega prikaza se
določa glede na vse vidne elemente z upoštevanim robom praznega prostora.

Ta ukaz se lahko aktivira tudi s pritiskom na tipko “Ctrl” in klikom na srednji gumb miške.
Opomba:
Ker se edino pri ukazu “Zoom-vse” in “Zoom-predhodni” ne vrši izbor točke, je edino za ta
ukaza pomembno, katero okno je trenutno aktivno. V vseh ostalih ukazih za zoomiranje bo
izbor točke obenem aktiviral tudi ustrezno okno. Zaradi tega je pomembno, da pri teh dveh
ukazih predhodno aktivirate ustrezno okno.

2.7.6

Dinamični zoom s koleščkom miške

V proceduri zoomiranja je dodana še ena opcija, ki bo zaradi svoje učinkovitosti
verjetno najpogosteje uporabljena pri zoomiranju. Dinamična povečava deluje tako, da vrtenje
koleščka miške navzgor sliko povečuje in navzdol pomanjšuje, pri čemer je center v položaju
miške

2.8

Izbor elementov risbe

V mnogih ukazih programa, posebej pri tistih, kjer se vrši manipulacija z elementi
risbe, je potrebno izbrati en ali več elementov risbe. Skupini izbranih elementov se lahko
dodajo novi ali odvzemajo že izbrani elementi. Pri izboru elementov risbe program pomaga
uporabniku tako, da vse izbrane elemente označuje s prekinjeno linijo.
Sporočilo v ukazni vrstici je univerzalno in se glasi:
<0 sel.> Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije / Zadnja
selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
V proceduri izbora dobi kazalec obliko “select-box”-a (mali kvadratek za izbor). Od uporabnika
se pričakuje da uporabi enega od s programom predvidenih načinov za izbor. Po izbora
elementa risbe se procedura ne prekine, ampak program še dalje v ukazni vrstici zahteva izbor
novih elementov, pri čemer se na začetku ukazne linije v <> oklepajih izpisuje število
selektiranih objektov:
<3 sel.> Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije / Zadnja
selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
V proceduri izbora je selekcijo mogoče simultano vršiti v oknih za 2D in 3D prikaz modela.
Okno “Dispozicija” ima med to operacijo izbora izključno vlogo, da spremeni aktivni okvir in s
tem tudi aktivni prikaz v oknu “2D pogled” (enako velja za listo nivojev). Dokler je program v
proceduri izbora, bo miška imela v oknu “Dispozicija” obliko puščice, kar jasno nakazuje da se
pričakuje samo eventualna sprememba aktivnega okvirja.
Oblika miške v oknu “3D pogled” je v toku procedure izbora v obliki kroga, kar spet nakazuje
na izbor entitet v prostorskem prikazu. Zraven tega je izbor omogočen tudi v specialno
definiranih pogledih, kjer se pa vrši selektiranje vseh entitet po globini.
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V trenutnem prikazu sprednje fasade (opcija “Spredaj”) izbor skrajnega
desnega stebra privede do istočasnega izbora vseh sedem stebrov po globini

V trenutnem prikazu zgoraj (opcija “Zgoraj”), se z vnosom takega pravokotnega območja
izberejo vsi elementi konstrukcije v sprednji polovici objekta
Omenimo naj, da se v oknu “2D pogled” ne morejo izbrati elementi konstrukcije, ki predirajo
dano ravnino pogleda in se prikazujejo kot simbol. Izjema je edino v ukazih “Trim” in “Extend”,
kjer se taki simboli lahko izberejo samo kot meje za podaljševanje oziroma rezanje entitet, ki
pripadajo dani ravnini pogleda.
Procedura izbora se konča z izborom podopcije “Konec” v ukazni vrstici, nakar bo program
nadaljeval z delom ukaza, ki je bil pred tem že aktiven. Operacije, ki so predvidene z aktivnim
ukazom, se bodo izvedle samo na selektiranih objektih.
Z izborom ustreznih podopcij, program nudi razne načine izbora, ki se lahko simultano
kombinirajo. V nadaljevanju teksta teh navodil bomo predstavili vse možnosti, katere program
nudi pri proceduri izbora.
Izbor vseh entitet
Izbor podopcije “Vse” privede do avtomatskega izbora vseh trenutno vidnih entitet v risbi. Kaj
bo izbrano je odvisno izključno od aktivnega okna za 2D ali 3D prikaz modela in vidnosti
entitet v tem oknu.
Posamezen izbor
Ta izbor se odvija tako, da moramo v mali kvadrat na kazalcu zajeti bilo kateri del željenega
elementa in klikniti na levi gumb miške. Za elemente risbe, ki predstavljajo površine, moramo
v kvadrat za izbor zajeti poljuben del z njegove konture, nakar bo izbrana cela površina.
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Po konturi izbrane površine se izriše prekinjena linija,
a njena notranjost vedno ostane prazna
Če se s kvadratom za izbor zajame skupna točka več elementov risbe, tedaj bo program izbral
vse elemente, ki izhajajo iz te točke.

Z enim klikom miške je izbrana tudi horizontalna in vertikalna greda
Pri izboru točkovnih elementov, je potrebno s kvadratom za izbor (select box) zajeti tisto
točko, ki določa položaj točkovnega elementa.
V primeru, da kliknete z levim gumbom miške in “select box”-om ni zajel nobenega objekta,
tedaj bo program to točko razumel kot prvi vogal okna in aktiviral proceduro izbora z oknom.
Nasprotni vogal:
V tej proceduri bodo veljala vsa pravila za izbor z oknom, katera bomo v nadaljevanju
predstavili.
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Izbor s pomočjo okna
Ta način izbora se aktivira s podopcijo “Okno”. Program najprej zahteva položaj enega vogala
ter nato še nasprotnega vogala po diagonali:
Prvi vogal okna:
Nasprotni vogal okna:
Pri določitvi diagonalnega vogala okna program sproti izrisuje pravokotnik, ki ustreza
trenutnemu položaju miške. V odvisnosti od tega ali se okno podaja z leve na desno ali pa z
desne na levo, procedura izbora deluje na različna načina. Če je izbor z leve na desno bodo
izbrani samo elementi, ki se v celoti nahajajo znotraj podanega območja. Nasprotno pa okno z
desne na levo (crossing) izbere vse elemente risbe, ki so vsaj z enim svojim delom zajeti v
območju.

Z vnosom takega okna ne bo izbran noben objekt

Z vnosom enakega okna, vendar z desne na levo (crossing),
bodo izbrani plošča in grede
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Izbor s pomočjo poligona
Z izborom podopcije “Poligon” dobimo naslednjo obliko:
Prva točka (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
Postopek izrisovanja polilinije v vsem odgovarja pojasnilom danim v poglavju “2.6” s tem, da
se z izborom podopcije “Konec” ali pa z desnim klikom miške, polilinija avtomatsko zapre.
Kriterij izbora s pomočjo te opcije je popolnoma enak kot pri izboru z oknom z leve na desno.
Izbrane bodo entitete, ki so v celoti znotraj danega poligona.
Izbor z linijo preseka
S pomočjo te opcije imate možnost izbora vseh entitet, katere seka dana linija. Z izborom
podopcije “pResek”, bo program najprej zahteval prvo in nato še drugo točko linije preseka.
Prva točka:
Druga točka:
Takoj po izboru druge točke bo program naredil selekcijo vseh entitet, ki so presekane z dano
linijo.
Extra izbor
S klikom miške na podopcijo “eXtras” se odpre meni, kjer lahko izberemo eno od predvidenih
opcij za extra izbor.

Prikazane opcije so precej eksotične in se verjetno se bodo pogosto uporabljale,
vendar so lahko v nekaterih primerih v veliko korist.
Na katere entitete se bodo nanašali ukazi iz menija “eXtras” bo odvisno od tega, katero okno
za 2D ali 3D prikaz modela je aktivno. Pri oknu “3D pogled” bodo ukazi delovali na vse entitete
v modelu, pri oknu “2D pogled” pa samo na trenutno prikazane elemente v tem oknu.
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V meniju so na razpolago naslednje opcije:
 Inverzija
Da bo ta opcija dostopna, mora prej biti izbrana vsaj ena entiteta. Z izborom te opcije se
izvrši inverzija izbora, oziroma izbrano bo tisto, kar prej ni bilo in obratno.
 Set
Da je ta opcija dostopna, mora biti predhodno izbrana samo ena entiteta. Po njenem
aktiviranju bo program avtomatski izbral vse entitete tega tipa, ki imajo isti set numeričnih
podatkov. Če recimo na modelu imamo polno gred z različnimi prečnimi prerezi, bomo z
izborom ene od nje in z izborom te opcije izbrali vse preostale grede na modelu, ki imajo
iste geometrijske karakteristike kot prvo izbrana greda. Omenimo še, da ta opcija lahko
deluje tudi z obtežbami. Če se po izboru neke obtežbe izbere ta opcija, bo program izbral
vse obtežbe, ki so istega tipa in intenzitete kot predhodno izbrana obtežba ter se nahajajo
v trenutno aktivnem oknu.
 Kolinearne
Da je ta opcija dostopna, mora biti predhodno izbrana samo ena linijska entiteta. V primeru,
da je izbrano več linijskih entitet, bo ta opcija dostopna samo v primeru, da se vse nahajajo
v isti smeri, oziroma so kolinearne. Z izborom podopcije “Kolinearne” bodo izbrane vse
linijske entitete, ki se nahajajo v isti smeri (pripadajo isti premici).
 Iz iste ravnine
Da je ta opcija dostopna, je nujno, da je predhodno izbrano minimalno število entitet, ki
definirajo eno ravnino. Da je ravnina enolična določena je potrebno izbrati: dve linijski, eno
linijsko in eno točkovno, tri točkovne, ali pa samo eno površinsko entiteto. Z njenim
izborom bo program avtomatski izbral še vse ostale entitete, ki pripadajo tako definirani
ravnini v prostoru.
 Na isti krožnici
Ta opcija bo dostopna, če so predhodno izbrane entitete, ki pripadajo istemu loku.
Omenimo naj, da se geometrija loka, zraven izbora ločnega segmenta površinske in linijske
entiteta, lahko definira tudi z izborom treh točkovnih entitet. Izbor te podopcije izbere vse
entitete, ki pripadajo krožnici, ki ima isti radij kot predhodno izbrane entitete.
 Entiteta
Da je ta opcija dostopna je nujno, da je vsaj en element risbe izbran. Po njegovem izboru
program izbere vse elemente iz risbe, ki so istega tipa kot predhodno izbrani element. Če je
recimo bila izbrana greda, se po aktiviranju te opcije izberejo vse grede, ki so prikazane v
trenutno aktivnem oknu.
 Nazaj
S pomočjo te opcije se gre ven iz procedure extra izbora in se vrne v osnovno obliko ukazne
vrstice v proceduri izbora.
Skupine selekcije
S to opcijo se lahko shrani 256 različnih skupin izbranih elementov risbe. Elementi, ki
pripadajo neki shranjeni skupini, se lahko zelo hitro ponovno izberejo iz dialoga, ki se odpre z
aktiviranjem te opcije.
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Kreiranje novih skupin selekcije za trenutno izbrane elemente risbe se vrši z “
se odpre novi dialog za vnos imena skupine.

Dodaj”. Tedaj

Potrditev je z “OK” in ime nove skupine se pojavi v listi. V primeru, da ste podali ime, ki že
obstaja, se pojavi sporočilo

Če je v trenutku aktiviranja gumba “Dodaj” bila izbrana vsaj ena skupina, bo program pri
izhodu iz dialoga za vnos skupine prikazal opozorilo:

Z aktiviranjem gumba “No”, se bo pod imenom shranila nova skupina selekcije iz trenutno
izbranih elementov risbe. Z aktiviranjem gumba “Yes”, bodo izbranim entitetam dodane tudi
vse entitete, ki pripadajo izbranim skupinam.
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Izbor skupine iz liste se vrši s klikom miške, za večkratni izbor pa je potrebno držati levi gumb
miške in premikati kazalec ali pa s kombinacijo tipk Shift in Ctrl ter pritiskanjem leve tipke
miške. Izbrane skupine so jasno označene v listi.
Z gumbom “Preimenuj” se lahko spremeni naziv izbrane skupine. Pojavi se popolnoma enak
dialog kot pri vnosu nove skupine.

Z “
Briši” se izbrane skupine umaknejo z liste, z “
menja položaj v listi.

Gor” in “

Dol” se pa izbrani skupini

Po izhodu iz dialoga “Skupine selekcije” bodo izbrani vsi elementi risbe, ki pripadajo izbranim
skupinam.
Zadnja selekcija
Z izborom opcije “Zadnja selekcija” se ponovno izberejo elementi risbe, ki so bili nazadnje
izbrani v okviru nekega ukaza.
Deselektiranje prej izbranih objektov
Izbor elementa, ki je že izbran ne privede do njegove deselekcije in se ignorira. Za
deselektiranje že prej izbranih objektov, oziroma umikanja iz liste selektiranih, je predvidena
podopcija “Deselektiranje”. Z njenim izborom dobimo naslednjo obliko.
<3 sel.> Deselektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / <Konec>):
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V ukazni vrstici so še dalje prisotne popolnoma enake podopcije kot v proceduri izbora, s tem
da je na začetku poudarjeno, da se gre za izločanje prej izbranih entitet. Način dela deselekcije
z opisanimi podopcijami je enak, razlika je samo v tem, da deselekcija reagira samo na prej
izbrane objekte. Po končani deselekciji, bo podopcija “Konec”, oziroma desni klik miške vrnil
osnovno obliko ukazne vrstice v proceduri izbora entitet.
Deselekcija se lahko vrši tudi brez aktiviranja predhodno opisane podopcije. Če držite hkrati
pritisnjeno tipko “Shift”, bo posamezen izbor in izbor s pomočjo okna praktično pomenil
deselekcijo.
Opomba:
Segment linijske entitete je določen z vnosom točk pri njegovem risanju in ne z točkami
preseka z drugimi elementi risbe. Zaradi tega bodo v proceduri izbora vedno izbrani celi
segmenti linijske entitete, tako kot je tudi narisan in ne samo en njegov del, ki je določen s
presečiščnimi točkami drugih entitet.

V tem primeru je izbrana cela horizontalna greda
iz preprostega razloga, ker je narisana s točkama 1 in 2.
V primeru, da želite izbrati samo en del segmenta linijske entitete, ki je določen s
presečiščnimi točkami drugih entitet, morate predhodno uporabiti ukaz “Ločevanje kontur”
(glej poglavje “2.9.15”). Tako naredite iz enega segmenta linijske entitete niz novih.
Opomba:
Elementi risbe, ki so izrisani en preko drugega tako, da se delno ali v celoti prekrivajo, bodo
skupaj izbrani, če se izbor izvrši na mestu prekrivanja. Tipičen primer za to je, ko se
površinska obtežba nahaja na celi plošči ali ko se grede in zidovi postavljajo po konturi plošče.
V obeh primerih bo prišlo do izbora vseh elementov, ki se prekrivajo, kar pa mogoče ne želite.
V obeh primerih morate pred izborom ukiniti vidnost elementov, katere ne želite izbrati (glej
poglavje “2.10”).
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2.9

Ukazi za manipulacijo z elementi risbe

S pomočjo te skupine ukazov so omogočene razne korekcije na več narisanih
elementih risbe. Korekcije so omogočene nad absolutno vsemi entitetami, ne glede ali
predstavljajo del konstrukcije ali ne. Bistvo vseh ukazov iz te skupine je, da se prvo izberejo
elementi risbe in da se šele zatem na njih izvede operacija izbranega ukaza. Ker je bil
postopek izbora detajlno pojasnjen v poglavju “2.8”, se v nadaljevanju ne bomo ponovno
spuščali v razlago tega postopka.

2.9.1

Brisanje
Z izborom tega ukaza je omogočeno brisanje poljubnih elementov risbe.

Z aktiviranjem ukaza dobimo naslednjo sporočilo:
<0 sel.> Brisanje – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Po izboru bo pritisk na tipko “Enter” ali klik na desni gumb miške privedel do brisanja izbranih
elementov. Pri tem ukazu je potrebno biti pozoren,da ne bi prišlo do neželene izgube
posameznih elementov risbe.

2.9.2

Kopiranje
Ta ukaz je namenjen za kopiranje izbranih objektov na drug položaj v risbi, pri
čemer original ostaja nespremenjen. Po končanem izboru bo program zahteval, da
z izborom dveh točk podate vektor, ki določa smer in odmik kopiranih entitet od
originala.

Prva točka vektorja kopiranja:
Druga točka vektorja kopiranja:
Po določitvi vektorja kopiranja bo program zahteval vnos števila kopij ali izbor podopcije
“Večkratno”:
Število kopij (Večkratno) <1>:
Klik na desni gumb miške bo označil potrditev ponujene vrednosti števila kopij “1”, ki se
nahaja v <>. Vsekakor lahko s tipkovnico podate poljubno število kopij, pri čemer se bo vsaka
kopija nahajala na razmaku, ki je določen z vektorjem kopiranja.
S pomočjo podopcije “Večkratno” imate možnost kreirati poljubno število kopij izbranih
objektov z vnosom različnih vektorjev kopiranja. Po aktiviranju te podopcije program na
podanem mestu nariše prvo kopijo in zahteva izbor druge točke za novi vektor kopiranja.
Druga točka vektorja kopiranja (<Konec>):
To sporočilo bo obstajalo tako dolgo, dokler s podpocijo “Konec” ne končate ukaza.
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2.9.3

Kopiranje v nizu (Array)
Ta ukaz ima dvojni pomen in se lahko uporablja ali za istočasno kopiranje v dveh
poljubnih smereh ali pa za večkratno kopiranje po loku.

Po končanem izboru objektov, bo program zahteval določitev tipa niza, ki bo uporabljen pri
kopiranju.
Tip niza (<Ortogonalni> / Polarni):
Pod ortogonalnim nizom se razume istočasno kopiranje izbranih entitet v dveh poljubno
izbranih smereh, dokler polarni niz pomeni kopiranje po ločni poti. Izbor opcije bo vplival na
nadaljevanje ukaza.
Ortogonalni tip niza
Program zahteva vnos števila kolon, oziroma število kopij v eni vrsti.
Število kolon () <1>:
Termin “kolona” program razume kot smer kopiranja v smeri X osi, katero lahko pri vnosu
vektorja kopiranja naknadno spremenite. Po vnosu števila kolon, bo program zahteval
določitev za medsebojni razmak.
Odmik:
Če razmak podate preko tipkovnice, tedaj bo program razumel, da je podan horizontalni vektor
kopiranja in pozitivna vrednost bo določila smer vektorja v smeri pozitivne X osi. Namesto
vnosa preko tipkovnice, lahko razmak določite tudi z izborom dveh točk iz risbe. Po izboru prve
točke bo program zahteval vnos še druge točke.
Druga točka vektorja:
Izbor druge točke bo določil tako razmak kot tudi smer vektorja kopiranja. S premikanjem
miške se sproti izrisujejo položaji vse podanih kopij v smeri, katero pogojno imenujemo
“vrstica”. Torej “vrstica” ne pomeni horizontalno, ampak popolnoma poljubno smer.
Ne glede nato ali ste razmak podali preko tipkovnice ali pa z izborom dveh točk iz risbe, bo
program ponovil predhodna vprašanja , vendar sedaj za drugo smer.
Število vrstic (...) <1>:
Odmik:
Enako kot v prvi smeri. Lahko tudi tu podate razmak preko tipkovnice, ali z izborom dveh točk
iz slike. Pri vnosu preko tipkovnice pomeni kopiranje v Y smeri. Pri vnosu dveh točk iz risbe
lahko podate poljubno intenziteto in smer vektorja kopiranja v drugi smeri.
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Prikazani niz je formiran z vnosom vektorja
kopiranja 1 in 2 v smeri globalnih osi
(število kolona =2, št. vrstic=4)

Prikazani niz je formiran z vnosom vektorja
kopiranja 1 in 2 v poljubnih smereh
(št. kolona =2, št. vrstic=4)

Polarni tip niza
Po izboru opcije “Polarni”, bo program najprej zahteval določitev ali se kopirane entitete po
loku rotirajo glede na podani center rotacije ali ne.
Z rotacijo (<Da> / Ne):
V odvisnosti od vašega odgovora nastopita dva primera.

Polarni niz z rotacijo (št. elementov v
nizu=12, kot za polnjenje =360)

Polarni niz brez rotacije (št. elementov v
nizu=12, kot za polnjene =360)

V primeru da želite tudi rotacijo izbranih objektov, tedaj je problem enolično določen in privede
na pravo rotacijo entitet, pri čemer bodo izbrani objekti razporejeni po loku v svojem
rotiranem položaju.
Če rotacije ne želite, ampak da se izbrane entitete samo razporedijo po loku brez rotiranja, je
potrebno za popolno določitev še podati točko z risbe, ki bo rotirana.
Referenčna točka za rotacijo:
Šele tako podana točka bo popolnoma določila problem, ki se rešuje, prvo na večstransko
rotacijo podane točke in zatem še večstransko translatorno kopiranje glede na podano točko.
Novo formirane entitete v ločnem nizu se bodo nahajale na istem razmaku od zarotirane točke
kot original od izbrane referenčne točke za rotacijo.
Ne glede nato, kateri način ste izbrali, nadaljevanje ukaza je skupno. Sedaj bo program
zahteval vnos števila kopij v ločnem nizu.
Število elementov v nizu:
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Omenimo naj, da število zajema tudi objekt, ki je izbran. Torej če želite dobiti še 3 nove
objekte, ki bodo kopirani po podanem loku, morate vnesti število 4.
Centralna točka niza:
Z izborom te točke se praktično določi center rotacije, oziroma center loka po katerem bodo
razporejene novo formirane entitete.
Kot za popolnitev <360>:
Kot lahko podate ali s tipkovnice, pri čemer je pozitivna vrednost v smeri nasprotno urinemu
kazalcu, ali pa z izborom točke v risbi. S premikanjem miške se bodo kopirane entitete sproti
izrisovale na ekranu.
Opomba:
Kopiranje v polarnem nizu je prava ravninska transformacija, tako da se morajo vsi izbrani
objekti in centralna točka niza nahajati v isti ravnini. V primeru, da se izbere centralna točka
niza, ki ne pripada isti ravnini kot izbrani objekti, bo program izdal ustrezno opozorilo.

Za kreiranje prostorskih nizov je predviden ukaz “3D Array”.

2.9.4

Zrcalo
Ta ukaz služi za osno simetrično zrcaljenje izbranega dela risbe.

Po končanem izboru elementov risbe se od uporabnika zahteva vnos dveh točk, ki določata
začetek, oziroma konec osi, na katero se bo izvršilo zrcaljenje:
Prva točka osi simetrije:
Druga točka osi simetrije:
Na koncu te procedure se uporabniku nudita dve možnosti:
Brisanje starih objektov (<Ne> / Da):
Izbor opcije “Da” bo označil potrditev, kar bo privedlo do brisanja elementov, ki so bili izbrani.
V nasprotnem primeru bodo izbrani elementi ostali v sestavi risbe.
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2.9.5

Rotacija
Ta ukaz omogoča menjavo kota posameznih delov risbe.

Po končanju izbora objektov za rotacijo, bo program najprej zahteval določitev centra in potem
še kot rotacije.
Center rotacije:
Kot rotacije (Ref. os (0.00)):
Z izborom podopcije “Ref. os” lahko podate referenčno os glede na katero se bo vnašal kot
rotacije, ukazna linija dobi pa obliko:
Prva točka:
Po vnosu prve točke je potrebno podati tudi drugo točko osi.
Druga točka:
Na tak način je definirana referenčna os rotacije katere nagib s horizontalno osjo se sedaj
izpisuje v ukazni liniji:
Kot rotacije (Ref. os (18.5)):
Kot rotacije se lahko poda ali preko tipkovnice (kot se podaja v stopinjah in raste nasproti
urnega kazalca) ali z izborom točke v risbi, ki s prej podanim centrom tvori željeni kot. Pri
drugem načinu se izbrani elementi sproti izrisujejo glede na trenutni položaj miške.
Po podanem kotu se pojavi sporočilo, katere pomen je enak kot pri ukazu “Zrcalo”.
Brisanje starih objektov (<Da> / Ne):
Namreč, potrditev bo brisalo izbrane elemente (original), dokler jih negativen odgovor pusti v
sestavi risbe. Tukaj bo klik na desni gumb miške izbral odgovor “Da”.
Opomba:
Glede nato, da se s pomočjo ukaza “Rotacija” izvede prava ravninska transformacija, je za
njeno izvršitev nujno, da se izbrani objekti in center rotacije nahajajo v isti ravnini. Iz tega
razloga bo izbor objektov v oknu “3D pogled” onemogočeno, a pri vnosu centra rotacije bo
dovoljen samo izbor točke, ki pripada isti ravnini kot izbrani objekti. V nasprotnem bo program
izdal ustrezno opozorilo.

Za prostorsko rotiranje objektov je predviden ukaz “3D Rotacija”.
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2.9.6

Premikanje
Ta ukaz je zelo podoben ukazu “Kopiranje”, s tem da se tu original briše in se dobi
efekt premika dela risbe z enega na drugo mesto.

Prav tako se najprej naredi izbor elementov in zatem še izbor dveh točke v risbi, kateri
določata vektor premikanja.
Prva točka vektorja premika:
Druga točka vektorja premika:

2.9.7

Skrajševanje (Trim)
Ta ukaz omogoča rezanje delov neke linije med dvema točkama z drugimi elementi
risbe.

Ukaz deluje tako, da se najprej izberejo elementi risbe, ki sekajo dano linijsko entiteto ter se
na tak način naredijo meje za rezanje.
<0 sel.> Trim – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Procedura izbora je standardna in skupini izbranih elementov se lahko pridružijo še površinske
in točkovne entitete, čeprav je rezanje predvideno samo za linijske entitete. Torej, izbor
površinskih in točkovnih entitet se lahko uporabi edino za meje, na katere se bo rezanje
linijskih elementov izvršilo. Po tem izboru se pojavi sporočilo, ki zahteva izbor delov polilinije,
ki se režejo (lahko so tudi ločni), a kazalec dobi standardno obliko select-box-a (mali
kvadratek).
Segment ki se izloča (<Konec>):
V tem trenutku je omogočen samo posamezen izbor, oziroma v select-box je treba zajeti del
polilinije, ki se želi izločiti in klikniti na levi gumb miške. Segment bo trenutno izločen iz risbe,
a program bo zahteval izbor novega dela polilinije, dokler s klikom na desni gumb miške ukaza
ne končate.
Omenimo naj, da se s tem ukazom ne morejo izločiti celi segmenti polilinije, ampak samo njen
deli, ki so presekani z drugimi izbranimi elementi risbe. Za izločanje celega nepresekanega
segmenta polilinije je predviden ukaz “Brisanje”.

2.9.8

Podaljševanje (Extend)
S pomočjo tega ukaza je mogoče podaljšati obstoječe segmente polilinij do
izbranega elementa risbe. Segmenti polilinije se lahko podaljšajo samo do
elementov risbe, s katerimi se lahko sekajo.

Po izbora ukaza je potrebno najprej izbrati elemente risbe, do katerih se bodo kasneje izbrani
segmenti polilinije podaljševali:
<0 sel.> Extend - Selektiranje (Vse / Okno / pOligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
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Tej skupini izbranih elementov je mogoče je pridružiti tudi površinske in točkovne entitete, ki
se v tem ukazu lahko koristijo samo kot meje za podaljševanje. Po izboru te skupine
elementov risbe bo program zahteval, da v select-box zajamete del linije, ki ga podaljšujete:
Segment ki se podaljšuje (<Konec>):
Izbrani segment polilinije bo program podaljšal do najbližjega elementa, ki je izbran kot meja.
Za podaljševanje se lahko izberejo tudi ločni segmenti, pri čemer se oni podaljšujejo po
ločnem zakonu.
Program bo vedno zahteval izbor novih segmentov polilinije za podaljševanje, dokler s klikom
na desni gumb miške ne označite konec ukaza.

2.9.9

Raztegovanje (Stretch)
Za razliko od ukaza “Premikanje”, ki translatorno menja položaj vseh točk na
izbrani entiteti, se s tem ukazom vrši raztegovanje geometrije tako, da se za
vnosom vektorja premika translatorno premaknejo samo izbrane točke s konture.

Po izboru tega ukaza se izberejo vse točke, katere želimo premakniti. Tukaj se pod terminom
“točka” razumejo vse prelomne točke s konture površinskih in linijskih entitet, kot tudi točke,
ki določajo položaj samih točkovnih entitet.
<0 sel.> Stretch - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Omenimo naj, da je v proceduri izbora z oknom, potrebno zajeti samo del risbe v katerem je
željena točka, ker bo drugače izbor vseh točk s konture ene entitete privedel do enakega
efekta kot ukaz “Premikanje”. Desni klik miške bo označiti konec procedure izbora in program
bo zahteval izbor dveh točk za vektor premikanja.
Prva točka vektorja premika:
Druga točka vektorja premika:

2.9.10 3D Kopiranje v nizu (3D Array)
Enako kot pri ukazu “Array” za 2D kopiranje v nizu, bo po izboru objektov program
zahteval določitev tipa niza.
Tip niza (Ortogonalni / Polarni):
Ortogonalni tip niza
Ker je s tem ukazom omogočeno istočasno kopiranje samo v smeri globalnih koordinatnih osi,
program najprej postavi serijo vprašanj o številu elementov v nizu za vsako smer globalne
koordinatne osi.
Število kolon (X) <1>:
Število vrstic (Y) <1>:
Število nivojev (Z) <1>:
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Uvedeni termini “kolona”, “vrstica” in “nivo” predstavljajo elemente v nizu, ki se dobijo s
kopiranjem v smereh globalne X, Y in Z osi Naslednja vprašanja zahtevajo medsebojne
razmake v nizih.
Razmak kolon (X) :
Razmak vrstic (Y) :
Razmak nivojev (Z) :
Namesto s tipkovnice, lahko podate razmak tudi z izborom dveh točk v risbi. Po izboru prve
točke program zahteva še vnos druge točke.
Druga točka vektorja:
Polarni tip niza
Smisel in potek tega ukaza je enak kot pri ukazu “Array” za kreiranje dvodimenzionalnega
polarnega niza. Edina razlika je v tem, ker se pri ukazu “Array” vrši kopiranje po loku glede na
podano točko in so elementi niza in centralna točka v isti ravnini. V tem ukazu se pa kopiranje
po ločnem nizu vrši glede na poljubno os v prostoru. Zaradi tega bo program zahteval izbor
dveh točk, ki določata os, okoli katere se vrši rotacija.
Prva točka osi rotacije:
Druga točka osi rotacije:
Na tak način lahko pri polarnem nizu izberete tudi elemente risbe, ki ne pripadajo isti ravnini.

2.9.11 3D Zrcalo
Edina razlika med ukazom “Zrcalo” in tem je, da se tukaj gre za preslikavo glede
na podano ravnino in ne os. Iz tega razloga bo program zahteval izbor treh ne
kolinearnih točk, ki določajo ravnino preslikave.
Prva točka ravnine:
Druga točka ravnine (Nazaj):
Tretja točka ravnine (Nazaj):
Podopcija “Nazaj” nudi možnost vračanja enega koraka nazaj pri izboru točk, podobno kot pri
proceduri risanja poligonalne linije. Po končanju procedure določanja ravnine v prostoru za
zrcaljenje, bo program postavil še naslednje končno vprašanje o brisanju starih objektov.
Brisanje starih objektov (<Ne> / Da):

2.9.12 3D Rotacija
Tudi ta ukaz je izveden iz sorodnega ukaza “Rotacija”. Edina razlika je v tem, da se
tukaj izvaja rotacija glede na izbrano os. Iz tega razloga bo program po izboru
entitet za 3D rotacijo, zahteval še določitev dveh točk za položaj osi rotacije.
Prva točka osi rotacije:
Druga točka osi rotacije:
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Po določitvi osi je nadaljevanje ukaza enako kot pri ravninski rotaciji.
Kot rotacije:
Brisanje starih objektov (<Da> / Ne):

2.9.13 Obnovitev risbe (Undo/Redo)
V primeru napak, je v programu predviden mehanizem za obnovitev vsebine risbe
in vračanje na stanje neposredno pred narejeno napako. Zraven je predviden tudi mehanizem
za premik naprej, če ste napačno aktivirali ukaz za vračanje nazaj. Vsaka akcija v programu
se pomni med njenim delovanjem, tako da je omogočeno premikanje nazaj, oziroma naprej,
za vse izvedene akcije v programu od trenutka njegovega zagona in dela z danim primerom.
Za gibanje naprej je predviden ukaz “Undo”, a za gibanje naprej ukaz “Redo”.
Ukaz za premik nazaj “Undo”. Ukaz se lahko aktivira tudi z istočasnim pritiskom na
tipki “Ctrl” in “Z”
Ukaz za premik naprej “Redo”. Ukaz se lahko aktivira z istočasnim pritiskom na
tipki “Ctrl” in “Y”
Omenimo naj, da se predhodni zoomi risbe ne morejo obnavljati s tem mehanizmom, ker je za
ta namen predviden ukaz “Zoom-predhodni”.

2.9.14 Spajanje kontur
S pomočjo ukaza “Spajanje kontur” se lahko spojita dve sorodni površini, ki imata
skupen rob stikanja, vendar samo pod pogojem, da jim je pridružen isti set numeričnih
podatkov. Prav tako lahko spojite dve sorodni linijski entiteti, ki imata skupno točko stikanja in
se nahajata v isti smeri – sta kolinearni. Tudi tu velja pogoj istih setov numeričnih podatkov.
Tukaj pod terminom sorodni elementi razumemo: dve plošči, dve gredi, dve linijski podpori itd.
Z izborom tega ukaza preidemo v:
<0 sel.> Spajanje kontur - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj moramo izbrati entitete, katerim je potrebno spojiti konture. Po končanju izbora bo
program izvedel operacijo za vse linijske in površinske elemente, ki zadostijo predvidene
pogoje za spajanje njihovih kontur.

S pomočjo ukaza “Spajanje kontur” je iz dveh plošč narejena ena nova

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

80

S pomočjo ukaza “Spajanje kontur” je iz dveh gred narejena ena nova

2.9.15 Ločitev kontur
Ukaz “Ločitev kontur” deluje samo na linijskih elementih in ima nasproten učinek
od predhodno opisanega ukaza za spajanje kontur. Namreč sedaj program zahteva vnos točke,
ki bo določila mesto delitve linijske entitete na dve novi.
Vnos točk za razdvajanje (Izbor / <Konec>):
Zraven posameznega izbora točk, je z aktiviranjem podopcije “Izbor” omogočen tudi masovni
izbor točk (glej poglavje “2.5.6”).
<0 sel.> Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / Skupine selekcije / Zadnja selekcija /
Deselektiranje / <Konec>):
Po končanju procedure izbora točk bo program vse ustrezne linijske entitete razdelil na dve
linijski entiteti.

S pomočjo ukaza “Ločitev kontur” so iz ene grede napravljene tri nove
Opomba:
Ker bo pri preračunu program na vseh mestih presekov linijskih entitet z ostalimi deli modela
avtomatsko postavil vozlišča, ta ukaz uporabljajte samo v primeru, ko je potrebno izbrati samo
en del linijske entitete, ki je določen s presečiščnimi točkami drugih entitet. V vseh ostalih
primerih je bolje da ne uporabljajte te opcije, ker boste dobili nepotrebno večje število
elementov v risbi, ki samo upočasnijo delovanje programa.
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2.10

Vidnost

S pomočjo skupine ukazov, ki se opisujejo v tem poglavju, imate možnost skriti
elemente risbe, katere trenutno ne želite videti na ekranu. Kaj bo vidno in kaj ne, lahko podate
ali po tipu elementov risbe (npr.: plošče, grede,…) ali pa s posameznim izborom entitete. Za
reguliranje vidnosti po tipih elementov služi ukaz “Vidnost”, a za reguliranje vidnosti samo
izbranih elementov risbe, ukaz “Skrivanje”.
Pri določitvi kriterija vidnosti je močnejši kriterij po tipu elementa risbe. Vzemimo za primer,
da na modelu obstajajo tri grede in da smo s pomočjo ukaza “Skrivanje” samo eno od njih
skrili. Če s pomočjo ukaza “Vidnost” ukinemo vidnost vseh gred, tedaj bodo vse tri grede
nevidne.

2.10.1 Nastavitev vidnosti po tipih elementov (Vidnost)
Z aktiviranjem prikazane ikone ali ukaza “Vidnost”, ki se nahaja v okviru menija
“Prikaz”, se odpre dialog, v katerem se regulira vidnost posameznih elementov
risbe.

Izgled dialoga za nastavitev vidnosti po tipih elementov risbe
Z aktiviranjem ukaznega polja “OK”, bo dialog izginil z ekrana, a risba bo dobila novi izgled
glede na postavitev parametrov. Elementi risbe, ki so nevidni še dalje ostajajo v sestavi risbe,
vendar se ne prikazujejo.
Za vsaki element risbe obstaja poseben del v okviru tega dialoga, v katerem se nastavlja način
njegove vidnosti.
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Del dialoga rezerviran za nastavitev vidnosti plošč in zidov
Posamezna ikona za element ali obtežbo določa ali bo element viden ali ne. Deluje kot stikalo,
kjer pomeni izbočeno stanje izklop, vbočeno – pritisnjeno pa vklop vidnosti.

Izbočena ikona označuje, da je ukinjena vidnost vseh plošč in zidov
V vsakem delu se nahajajo stikala (“Radio button”-i), ki regulirajo način vidnosti vsakega
elementa konstrukcije in obtežbe posebej. Te opcije so aktivne seveda takrat, ko je ustrezna
ikona vklopljena. Ti parametri so grupirani v vertikalne kolone, kjer je lahko samo en naenkrat
aktiven. Da je parameter aktiven pomeni, ko je spredaj mali črni krogec.
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Skupina stikal, ki določa način vidnosti plošč
V nadaljevanju bomo pojasnili za vse tipe elementov možna stanja vidnosti.
Plošče


Kontura
Izrisuje se samo kontura plošče, njena notranjost ostaja prazna.



Šrafura
Izrisana kontura plošč se popolni z ustrezno šrafuro.



Set
Cela površina plošče se šrafira s števili, ki odgovarjajo njenemu setu numeričnih podatkov.
Tako se lahko kontrolirajo seti numeričnih podatkov, ki so pridruženi dani plošči.



Diagonala
Prikazuje se diagonala plošče. Njen položaj program avtomatsko določa tako, da izbere
najdaljšo diagonalo plošče preko površine plošče. Položaj diagonale se lahko naknadno
menja s pomočjo ukaza “Sprememba diagonale površinskih entitet”.

√

√

Ozn. pozicije – to stikalo je dostopno samo, ko je vklopljen prikaz diagonale. Določa
prikaz oznake pozicije plošče na sredini diagonale. Vsekakor bo to smiselno, če na
modelu obstajajo plošče, ki imajo dodeljeno oznako pozicije.

√

Opis – stikalo je dostopno samo, ko je vklopljen prikaz diagonale in določa prikaz opisa
na sredini diagonale plošče.

√

Set – stikalo je dostopno, ko je vklopljen prikaz diagonale in določa prikaz set-a
numeričnih podatkov plošče na sredini diagonale. Zaradi preglednosti se številka
izpisuje v barvi med simboloma “<>”.

Ortotropija – stanje tega “check box”-a določa, ali se bo znotraj konture ortotropnih plošč
prikazal še simbol puščica, ki označuje smer ortotropije. Vsekakor bo to stikalo imelo
pomen samo pri ortotropnih ploščah.
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√

Robni pogoji – stanje tega “check box”-a določa ali bo v risbi prikazana linija postavljenih
robnih pogojev v plošči ali ne. To bo smiselno edino pri že postavljenih robnih pogojih.

√

Zidovi – stanje tega stikala določa ali bodo v risbi prikazani zidovi. Pod pojmom “zid” se
razumejo vse plošče, ki s horizontalno ravnino tvorijo večji kot od 45 stopinj.

√

Plošče – stanje tega stikala določa ali bodo v risbi prikazane plošče. Pod pojmom “plošča”
se razumejo vse plošče, ki s horizontalno ravnino tvorijo enak ali manjši kot od 45 stopinj.

√

3D – v 3D oknu se ploščam izrisujejo diagonale in izpisujejo Set, Opis in Oznaka, seveda
če je njihov prikaz vključen za 2D okno. To stikalo ima enak pomeni kot pri ostalih
entitetah.

Grede


Kontura
Izrisuje se samo polilinija v ustrezni barvi.



Set
Na sredini se še izrisuje številka seta numeričnih podatkov, ki ustreza danemu segmentu
grede. Zaradi preglednosti so številke izpisane v ustrezni barvi in v oklepajih: “1”.

 Opis
Z vklopom tega stikala se bo na sredini vsake grede namesto številke seta numeričnih
podatkov izpisala informacija, ki kaže na obliko prečnega prereza dane grede.
√

Lokalne osi – ta “check box” določa ali bodo na sredini vsake grede prikazane še puščice,
ki določajo položaj njenega lokalnega koordinatnega sistema.

√

Vozlišča – ta “check box” določa vidnost vozlišč, ki predstavljajo začetek, oziroma konec
grede.

√

Ozn. pozicije – stikalo določa ali se bo na sredini vsake grede prikazovala njena oznaka
pozicije. Vsekakor bo to smiselno, če na modelu obstajajo grede, ki imajo dodeljeno
oznako pozicije.

√

Stebri – stanje tega stikala določa ali bodo v risbi prikazani stebri. Pod pojmom “steber” se
razumejo vse grede, ki s horizontalno ravnino tvorijo večji kot od 45 stopinj.

√

Grede – stanje tega stikala določa ali bodo v risbi prikazane grede oz nosilci. Pod pojmom
“greda” se razumejo vse grede, ki s horizontalno ravnino tvorijo enak ali manjši kot od 45
stopinj.

√

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se v 3D oknu gredam izpisuje Set ali Opis in Oznaka
pozicije, seveda če je njihovo prikazovanje vključeno tudi v 2D oknu.

Površinska podpora


Kontura
Izrisuje se samo kontura površinske podpore, njena notranjost ostaja prazna.



Šrafura
Izrisana kontura površinske podpore se popolni z ustrezno šrafuro.
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Set
Cela površina površinske podpore se šrafira s števili, ki odgovarjajo danemu setu
numeričnih podatkov. S tem izborom se lahko kontrolirajo seti numeričnih podatkov, ki so
pridruženi dani površinski podpori.



Diagonala
Prikazuje se diagonala površinske podpore. Njen položaj program avtomatsko določa tako,
da izbere najdaljšo diagonalo površinske podpore preko površine podpore. Položaj
diagonale se lahko naknadno menja s pomočjo ukaza “Sprememba diagonale površinskih
entitet”.

√

√

Ozn. pozicije – to stikalo je dostopno samo, ko je vklopljen prikaz diagonale. Določa
prikaz oznake pozicije pov. podpore na sredini diagonale. Vsekakor bo to smiselno, če
na modelu obstajajo pov. podpore, ki imajo dodeljeno oznako pozicije.

√

Set – stikalo je dostopno, ko je vklopljen prikaz diagonale in določa prikaz set-a
numeričnih podatkov pov. podpore na sredini diagonale. Zaradi preglednosti se številka
izpisuje v barvi med simboloma “| |”.

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se v 3D oknu površinskim podporam izrisujejo diagonale
in izpisuje Set in Oznaka pozicije, seveda če je njihovo prikazovanje vključeno tudi v 2D
oknu.

Linijske podpore


Kontura
Izrisuje se samo polilinija v ustrezni barvi.



Set
Na sredini se še izrisuje številka pridruženega seta numeričnih podatkov. Zaradi
preglednosti so številke izpisane v ustrezni barvi in v oklepajih: “1”.

√

Lokalne osi – ta “check box” določa, ali se bodo na sredini vsake linijske podpore
prikazovale še puščice, ki določajo položaj lokalnega koordinatnega sistema.

√

Ozn. pozicije – stikalo določa, ali se bo na sredini vsake linijske podpore prikazovala njena
oznaka pozicije. Vsekakor bo to smiselno, če na modelu obstajajo linijske podpore, ki
imajo dodeljeno oznako pozicije.

√

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se v 3D oknu linijskim podporam izpisuje Set in Oznaka
pozicije, seveda če je njihovo prikazovanje vključeno tudi v 2D oknu.

Točkovne podpore


Kontura
Izrisujejo se samo grafični simboli, ki določajo položaj postavljenih točkovnih podpor.



Set
Izrisujejo se še številke pridruženih setov numeričnih podatkov. Zaradi preglednosti so tudi
tukaj številke v oklepajih: (1).

√

Lokalne osi – ta “check box” določa ali se bodo na mestu točkovne podpore prikazale še
puščice lokalnega koordinatnega sistema.
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√

Ozn. pozicije – stikalo določa, ali se bo poleg točkovne odpore prikazovala njena oznaka
pozicije. Vsekakor bo to smiselno, če na modelu obstajajo točkovne podpore, ki imajo
dodeljeno oznako pozicije.

√

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se v 3D oknu točkovnim podporam izpisuje Set in Oznaka
pozicije, seveda če je njihovo prikazovanje vključeno tudi v 2D oknu.

Zveza
√

Set – na sredini konture zveze se izpisuje števec seta numeričnih podatkov, ki je
pridružen.

√

Lokalne osi – to stikalo določa ali se na sredini konture zveze prikazujejo puščice, ki
določajo položaj njenega lokalnega koordinatnega sistema.

√

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se številka seta zveze prikazuje tudi v 3D oknu.

Površinska obtežba


Kontura
Izrisuje se samo kontura površinske obtežbe, njena notranjost ostaja prazna.



Šrafura
Izrisana kontura se popolni z ustrezno šrafuro.



Intenziteta
Ta način prikaže intenziteto obtežbe. Površina se šrafira, na sredini se pa še izpiše
intenziteta obtežbe. Če obtežba ni enakomerno razdeljena, tedaj se pri točkah na konturi
izpisujejo dane intenzitete obtežbe.

√

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se v 3D oknu površinskim obtežbam izpisuje intenziteta,
seveda če je njihovo prikazovanje vključeno tudi v 2D oknu.

Linijska obtežba


Kontura
Izriše se samo polilinija v svoji barvi. V primeru, da vektor obtežbe pripada ravnini
aktivnega okna “2D pogled”, se vzdolž podane linije izrisujejo še simboli puščic, ki kažejo
smer delovanja obtežbe.



Intenziteta
Ta način vidnosti prikaže intenziteto na sredini vsakega segmenta polilinije linijske
obtežbe. Za sile je uvedena oznaka “p”, a za momente “m”.

√

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se v 3D oknu linijskim obtežbam izpisuje intenziteta,
seveda če je njihovo prikazovanje vključeno tudi v 2D oknu.

Točkovna obtežba


Kontura
Izrisujejo se samo grafični simboli, ki določajo položaj koncentriranih sil in momentov.



Intenziteta
Ta način vidnosti prikaže intenziteto pri vsaki točkovni obtežbi. Za sile je uvedena oznaka
“P”, a za momente “M”.
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√

3D – Če je to stikalo vklopljeno, se v 3D oknu točkovnim obtežbam izpisuje intenziteta,
seveda če je njihovo prikazovanje vključeno tudi v 2D oknu.

Temperaturni vplivi v plošči


Kontura
Izrisuje se samo kontura površine, na kateri delujejo temperaturni vpliv, notranjost ostaja
prazna.



Šrafura
Izrisana kontura temperaturnih vplivov v plošči se popolni s šrafuro.



Intenziteta
Ta način vidnosti prikaže intenziteto temperaturnih vplivov v plošči. Površina se šrafira z
svojo barvo, s tem da se v sredini površine izpisuje še intenziteta temperaturnih vplivov.
Za temperaturno spremembo je osvojena oznaka “to=”, a za temperaturno razliko “dt=”.

Temperaturni vplivi v gredi


Kontura
Izrisuje se samo polilinija v svoji barvi.



Intenziteta
Ta način vidnosti prikaže intenziteto temperaturnih vplivov v gredi. V sredini segmenta
polilinije grede se izpisuje intenziteta temperaturnih vplivov. Za temperaturno spremembo
je osvojena oznaka “to=”, a za temperaturno razliko “dt2=” in “dt3=”.

Pomik vozlišč


Kontura
Izrisujejo se samo grafični simboli, ki določajo položaj postavljenih pomikov podpor.



Intenziteta
Pri izboru tega načina vidnosti so pri simbolih izpisani še intenzitete danih pomikov podpor.
Za pomike je uvedena oznaka “u=”, a za rotacije “=”.

Prednapenjanje
√

Prednapenjanje – ta “check box” določa vidnost linije kablov za prednapenjanje.

√

Lokalne osi – ta “check box” določa ali bodo na sredini vsakega segmenta linije
prednapenjanja prikazane puščice, ki določajo položaj lokalnega koordinatnega sistema. Ta
“check box” je dostopen, če je prednapenjanje vidno.

√

Intenziteta – na sredini poteka kablov se izpisuje intenziteta sile prednapenjanja.

Premična obtežba
√

Premična obtežba – ta “check box” določa vidnost podane linije, po kateri poteka premična
obtežba.

√

Lokalne osi – ta “check box” določa vidnost puščic lokalnega koordinatnega sistema, ki leži
na sredini vsakega segmenta. Ta “check box” bo dostopen, če bo premična obtežba vidna.
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√

Opis – Vklop tega stikala na sredini konture premične obtežbe v 2D oknu bo izpisal naziv
sheme premične obtežbe, ki je bila prej definirana v dialogu za vnos premične obtežbe
(glej poglavje 3.2.10).

Osna obremenitev


Kontura
Izrisuje se samo polilinija v ustrezni barvi.



Intenziteta
Na sredini vsakega segmenta polilinije se izpisuje intenziteta osne obremenitve. Za
intenziteto osne obremenitve je osvojena oznaka “P=”.

Reduktor
√

Reduktor - Stanje tega stikala določa, ali bo reduktor viden ali ne.

√

Lokalne osi – določa, ali se bodo na sredini vsakega reduktorja prikazale puščice, ki
določajo položaj njegovega lokalnega koordinatnega sistema. To stikalo bo dostopno
takrat, ko je vključena vidnost reduktorja.

Indeks pozicij
√

Indeks pozicij – določa, ali se bodo poleg oznak pozicij kolinearnih entitet prikazovali tudi
indeksi, ki enoznačno določajo vsako entiteto. Indeks se od oznake pozicij loči s črtico:
“*-n”. Vsekakor bo to smiselno takrat, če na modelu obstajajo kolinearne entitete, ki imajo
dodeljeno oznako pozicije z indeksom.

Seizmični zidovi
√

Seizmični zidovi – prikazovanje prerezov v katerih je izvršeno dimenzioniranje seizmičnih
zidov, prerezi in osi dimenzioniranih nizov zidov in simboli dimenzioniranih zidanih zidov,
oziroma vse entitete dobljene z ukazom “Seizmični zidovi”, “Dimenzioniranje nizov zidov”
in “Kontrola napetosti v zidanih zidovih.”

√

Armatura - Stanje tega stikala določa, ali se bo v oknu “2D pogled” na merodajnih prerezih
prikazovala osvojena, ali računsko potrebna armatura. V primeru, da je v prerezu osvojena
armatura in to stikalo vklopljeno, se bo na prerezu prikazovala osvojena armatura. Če
armatura ni osvojena, se bo prikazovala računsko potrebna količina armature. Simbol “*”,
ki se nahaja zraven količine armature, kaže da gre za potrebno armaturo.

Simboli v preseku
√

Plošča - ta “check box” določa ali bo v oknu “2D pogled” prikazan simbol, ki kaže na mesto
preboja ali pa dotika plošče z ravnino pogleda.

√

Zid - ta “check box” določa ali bo v oknu “2D pogled” prikazan simbol, ki kaže na mesto
preboja ali pa dotika zidu z ravnino pogleda.

√

Greda - ta “check box” določa ali bo v oknu “2D pogled” prikazan simbol, ki kaže na mesto
preboja ali pa dotika grede z ravnino pogleda.

√

Površinska podpora - ta “check box” določa ali bo v oknu “2D pogled” prikazan simbol, ki
kaže na mesto preboja ali pa dotika površinske podpore z ravnino pogleda.
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√

Linijska podpora - ta “check box” določa ali bo v oknu “2D pogled” prikazan simbol, ki kaže
na mesto preboja ali pa dotika linijske podpore z ravnino pogleda.

√

Reduktor – določa, ali se bodo v oknu “2D pogled” prikazovali simboli, ki kažejo na mesta,
na katerih reduktorji predirajo ali se dotikajo trenutne ravnine pogleda.

√

Prerez pred – določa, ali se bo v oknu “2D pogled” prikazoval simbol na mestih, kjer se
konstruktivni elementi pred trenutno ravnino pogleda dotikajo ali predirajo dano ravnino.

√

√

Ozn. pozicije – določa, ali se bodo v oknu “2D pogled” prikazovale oznake pozicij
konstruktivnih elementov, ki se nahajajo pred trenutno ravnino pogleda in se dotikajo
ali predirajo dano ravnino. To stikalo bo dostopno samo, ko je vklopljeno stikalo “Prerez
pred”.

√

Opis - Stanje tega stikala določa, ali se bodo v oknu “2D pogled” prikazovali opisi
konstruktivnih elementov, ki se nahajajo pred trenutno ravnino pogleda in se dotikajo,
ali predirajo dano ravnino. To stikalo bo dostopno samo če je stikalo “Prerez pred”
vklopljeno.

Prerez za – določa, ali se bodo v oknu “2D pogled” prikazovali simboli na mestih, kjer se
konstruktivni elementi za trenutno ravnino pogleda dotikajo ali predirajo dano ravnino.
√

Ozn. pozicije – določa, ali se bodo v oknu “2D pogled” prikazovale oznake pozicij
konstruktivnih elementov, ki se nahajajo za trenutno ravnino pogleda in se dotikajo ali
predirajo dano ravnino. To stikalo bo dostopno samo, ko je vklopljeno stikalo “Prerez
za”.

√

Opis - Stanje tega stikala določa, ali se bodo v oknu “2D pogled” prikazovali opisi
konstruktivnih elementov, ki se nahajajo za trenutno ravnino pogleda in se dotikajo, ali
predirajo dano ravnino. To stikalo bo dostopno samo če je stikalo “Prerez za” vklopljeno.

Pomožni nivo
√

Pomožne osi - ta “check box” določa vidnost pomožnih osi, postavljene z ukazom “Osi”.
√

Izpis razmakov osi – določa, ali se bodo na ekranu prikazovali razmaki med sosednjimi
osmi. Horizontalni razmaki med vertikalnimi osmi se prikazujejo na vrhu risalnega
območja, vertikalni med horizontalnimi osmi pa na desni strani.

√

Mreža ukrivljenih ploskev – določa, ali se bodo v oknu “2D pogled” prikazovale pomožne
mreže, ki kažejo na obliko in domeno razprostiranja ukrivljene ploskve.

√

Layer-ji - stanje tega stikala določa ali bodo vsi elementi risbe, ki so konstruirani s
pomočjo ukazov “Linija”, “Text” in “Kota” biti vidni ali ne. Ker je v programu predvideno
osem layer-jev, se s temi osmimi stikali regulira, katera pomožna entiteta bo vidna glede
na layer.

Robni pogoji in sprostitve


Statični
Prikazujejo se simboli samo statičnih robnih pogojev in statičnih sprostitev vplivov v
ustreznih barvah.
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Seizmični
Prikazujejo se simboli samo seizmičnih robnih pogojev in statičnih sprostitev vplivov v
ustreznih barvah.



Statični in seizmični
Prikazujejo se simboli vseh robnih pogojev in vseh sprostitev vplivov v ustreznih barvah.

Vidnost elementov risbe iz modula “Obdelava rezultatov preračuna”
Naslednja skupina check box-ov regulira vidnost elementov risbe, ki se pojavljajo v modulu za
obdelavo rezultatov preračuna. Ti so v okviru ukaza “Vidnost” prisotni v vseh modulih, vendar
bo učinek vidnosti deloval samo v modulu za obdelavo rezultatov preračuna.
√

M.K.E. – ta “check box” določa ali bo na ekranu vidna generirana mreža končnih
elementov.
√

Št. vozlišč – ta “check box” določa vidnost številk vozlišč na mreži končnih elementov ali
ne. Ta “check box” bo dostopen takrat, ko je vidna mreža končnih elementov.

√

3D – Stanje tega stikala določa ali bo mreža končnih elementov vidna tudi v 3D oknu.
Stikalo bo dostopno za spremembo samo če je vklopljeno stikalo “M.K.E.”.

√

M.K.E.P.P. – Stanje tega stikala določa, ali bo na ekranu vidna generirana mreža končnih
elementov polprostora, ali ne. Potrebno je poudariti, da se mreža končnih elementov
polprostora prikazuje v oknu “2D pogled” samo, če je prikazan nek vpliv polprostora.
√

√

Poln prikaz – Ker mrežo polprostora tvori niz povezanih horizontalnih in vertikalnih
mrež, vklopljeno stikalo označuje, da se bodo na ekranu prikazovale horizontalne in
vertikalne mreže končnih elementov polprostora. Izklopljeno stanje stikala pomeni, da
se bo prikazoval samo niz horizontalnih mrež.

3D – Stanje tega stikala določa, ali bo mreža končnih elementov polprostora vidna tudi v
3D oknu. To stikalo bo dostopno za spremembo samo,
če je stikalo “M.K.E.P.P.”
vklopljeno.

Vse vidno/Vse nevidno
V spodnjem desnem delu dialog a se nahajata ukazni polji “Vse vidno” in “Vse nevidno”, ki
vplivata na vidnost vseh elementov risbe.
Delo z listo stanja vidnosti
Ker boste pri delu s programom pogosto menjavali stanja vidnosti elementov risbe, je v okviru
ukaza omogočeno shranjevanje posameznih stanj vidnosti. Ko smatrate določeno nastavitev
vidnosti za relativno tipično, tedaj aktivirajte ukaz “Shrani”.
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V edit box-u je potrebno podati tekstualni opis, ki Vas bo spominjal na postavljeno stanje
vidnosti in aktivirati ukazno polje “OK”. V primeru, da ste podali ime, ki že obstaja, bo
program izdal opozorilo.

Zaprta lista, ki se nahaja v spodnjem levem vogalu dialoga “Vidnost” je predvidena za izbor
nekega že prej shranjenega stanja vidnosti.

Zaprta lista za izbor nekega že shranjenega stanja vidnosti
S klikom na puščico, ki se nahaja na desni strani te zaprte liste, se odpre vsebina liste. Nato z
miško izberete ustrezno stanje vidnosti. V listi se vedno nahaja tudi programsko definirano
stanje vidnosti “Default”, katerega ne morete zbrisati. V vsakem modulu programa je “Default”
vidnost različna in odgovarja namenu danega modula.
S pomočjo ukaznega polja “
Briši” je omogočeno brisanje poljubno izbranega stanja vidnosti
iz liste. Postopek je tak, da se najprej izbere stanje vidnosti iz liste ter nato aktivira ukazno
polje “
Briši”.
Hitri izbor prej shranjenih stanj vidnosti
Izbor nekih že prej shranjenih stanj vidnosti se lahko vrši tudi brez aktiviranja ukaza “Vidnost”.
Z desnim klikom miške na ikono “Vidnost” se avtomatsko odpre lista z vsemi obstoječimi
stanji vidnosti.
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Izgled dialoga, ki se odpre na desni
klik miške na ikono “Vidnost”
Po izboru se bo v sliki aktiviralo ustrezno stanje vidnosti.
Hitro umikanje vidnosti posameznih elementov risbe
Umikanje in postavljanje vidnosti posameznih elementov se lahko odpre tudi z direktnim
klikom na desni gumb miške na odgovarjajočo ikono. Če so na primer grede vidne, potem z
desnim klikom miške na ikono “Greda”, postanejo nevidne. Še en klik na desni gumb miške na
isto ikono bo ponovno naredil vse grede vidne.

Desni klik miške na ikono “Greda” privede do
nevidnosti gred na ekranu
Tak način postavitve vidnosti je transparenten (kot tudi sam ukaz “Vidnost”), oziroma lahko se
kliče med delovanjem drugih ukazov. Desni klik miške, je omogočen pri naslednjih ikonah:
“Plošča”, “Greda”, “Površinska podpora”, “Linijska podpora”, “Točkovna podpora”, “Zveza”,
“Površinska obtežba”, “Linijska obtežba”, “Točkovna obtežba”, “Robni pogoji”, “Pomik podpor”,
“Temperaturni vplivi v plošči”, “Temperaturni vplivi v gredi”, “Osna obremenitev”, “Premična
obtežba”, “Prednapenjanje”, “Reduktor”, “Osi”, “Linija”, “Tekst” in “Kota”. Desni klik miške na
ikone “Linija”, “Tekst” in “Kota” vpliva na vse “layer”-je
Uporaba ukaza “Vidnost”
 če se želi kontrola vnosa samo nekaterih elementov, tedaj se lahko za jasnejšo sliko izključi
vidnost vseh ostalih.
 ko risba vsebuje polno različnih elementov na malem prostoru in ni možen preprost izbor
posameznih točk in elementov.
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 nastavitev vidnosti vpliva tudi na izgled risbe pri tiskanju
Omenili bomo tudi, da se nastavitev vidnosti, ki se po potrebi pomnijo za vse tri module (“Vnos
podatkov”, “Formiranje mreže” in “Obdelava rezultatov”) aktivira pri ponovnem zagonu
programa.
Prav tako se pri zapisu datoteke shranijo tudi trenutne nastavitve vidnosti za vse tri module.
Na tak način se zagotovi, da se pri branju dane datoteke aktivira nastavitev zadnje vidnosti.

2.10.2 Nastavitev vidnosti z izborom (Skrivanje)
Ukaz “Skrivanje”, ima večstranski pomen, a največji je za povezovanje določenih
skupin konstruktivnih elementov v neodvisne celote. Na tak način se določene celote modela
lahko izmenično prikazujejo na ekranu (vidno so samo stebri, vidne so samo medetažne
konstrukcije, vidni so samo zidovi itd.). To je zelo primerno posebej pri analizi rezultatov
preračuna, ker se tedaj analizirajo vplivi samo v okviru trenutno vidne skupine entitet.
Z izborom ukaza “Skrivanje” se preide v standardno proceduro izbora elementov risbe.
<0 sel.> Skrivanje - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselekiranje / <Konec>):
Pričakuje se torej izbor elementov risbe, ki ne smejo biti vidni v tem stanju vidnosti.

Izbrane so vse entitete, katerim umikamo vidnost
Po končanju izbora bo program zahteval še ime dani skupini.
Ime skupine <>:
Z vnosom imena skupine, bo le-ta shranjena v bazo in jo boste lahko vedno aktivirali. Če pa je
ne želite shraniti v bazo, ker je enkratna, pritisnete samo na gumb “Enter” ali pa na desni
gumb miške. S tem se dodeli začasno programsko določeno ime: “Noname”. S to skupino
boste lahko operirali samo tako dolgo, dokler ne tvorite nove začasne skupine ali pa ne greste
ven iz programa. V vsakem primeru bo po vnosu imena ukaz končan in na ekranu bodo vidni
samo elementi izbrane skupine.
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V definirani skupini so vidni samo elementi konstrukcije,
ki pripadajo strehi
Z desnim klikom miške na ikono “Skrivanje” se odpre dialog z listo vseh skupin skritosti,
katere so do tedaj shranjene v bazo programa.

Dialog za delo z grupami vidnosti
V tem dialog-u se vrši izbor ene grupe ali kombiniranje več grup vidnosti za istočasni prikaz.
Da bi se istočasno prikazala vsebina več skupin vidnosti, je potrebno izvršiti njihov izbor v listi.

Izbrani sta skupini “Stebri” in “Streha”
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Po aktiviranju gumba “OK” program zapre dialog in v risbi prikazuje vse entitete, ki se
nahajajo v izbranih skupinah.

Entitete skupine “Streha”

Entitete skupine “Stebri”

Istočasni prikaz obeh skupin
Z aktiviranjem polja “Vse odkrito” se vrši deselektiranje vseh prej izbranih grup vidnosti v
listi in s tem tudi odkrivanje vseh elementov risbe, ki so bili skriti.

Izbor polja “Vse odkrito” je vrnil v sestavo risbe vse predhodno skrite entitete
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Z izborom ukaza “Editiranje liste skrivanja”, ki se nahaja v okviru menija “Prikaz”, se odpre
dialog za ažuriranje prej določenih skupin skrivanja.

V listi se zraven vseh skupin skritosti v bazi nahaja tudi začasna skupina “Noname”, ker je
bila predhodno definirana. Na tak način jo lahko preimenujete in jo namestite v bazo, da bo
enakopravna z ostalimi skupinami.
Sprememba imena neke skupine se vrši tako, da se z miško najprej izbere vrstica v kateri je
dana skupina prikazana in zatem aktivira gumb “Preimenuj”, nakar se bo odprl dialog:

Sedaj je potrebno v edit polju podati novi naziv skupine in aktivirati “OK”, zatem se bo v listi
prikazal novi naziv skupine. V primeru, da ste podali naziv, ki že obstaja v listi skrivanja, bo
program izdal ustrezno sporočilo:

Aktiviranje polja “Da” bo potrditev in predhodna skupina skrivanja, ki je bila pomnjena, bo
izgubljena. Izbor polja “Ne” privede do odstopa operacije shranjevanja.
Brisanje skupine iz baze se vrši z njenim izborom ter izborom ukaznega polja “
S pomočjo ukaznih polj “

Gor” i “

Briši”.

Dol” lahko spremenite vrstni red v listi.
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Z vklopom “check box”-a “Riši skrite entitete” mate možnost, da trenutno skrite entitete v
risbi niso totalno nevidne, ampak so tako izrisane, da jasno nakazujejo, da niso trenutno
dostopne za izbor.

Prikazane skrite entitete so namenjene za lažji pregled
odkritih entitet glede na preostali del modela

2.11

Ukazi za delo z nivoji (meni “Nivo”)

Z desnim klikom miške na listo nivojev se odpre meni, v katerem se nahajajo ukazi
za delo z nivoji.

Izgled padajočega menija za delo z nivoji
Kot smo že na začetku teh navodil omenili, se pod terminom “nivo” razume horizontalna
ravnina, ki je v prostoru določena z globalno Z koordinato. Vloga nivoja je, da se z njegovim
izborom v oknu “2D pogled” postavi dana ravnina za risanje ali pa da se z branjem že prej
kreirane datoteke etaža postavi na višino aktivnega nivoja.
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2.11.1 Editiranje nivoja (Edit)
Ta ukaz definira položaj horizontalnih ravnin, ki se nahajajo na podani višini. Z
izborom ukaza “Edit” se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled “dialog ”-a za editiranje nivojev
S pomočjo tega dialoga je mogoče postavljati nove nivoje, brisati obstoječe, kot tudi menjati
njihove višinske kote. V list box-u se prikazujejo vsi postavljeni nivoji, a v desnem delu dialoga
se vedno grafično prikazuje njihov položaj v vertikalnem smislu. Način dela s tem ukazom je
zelo podoben postavljanju pomožnih osi (glej poglavje 3.4.1).
Ker mora vsaki model imeti definiran vsaj en nivo, prikazana lista vedno vsebuje najmanj eno
vrstico podatkov. Vsaki nivo je določen s svojim nazivom (kolona “Naziv”), globalno višinsko
koordinato (kolona “Z”) in relativno višino glede na spodnji nivo (kolona “h”). Zaradi tega je
pred vsakim nazivom nivoja skrajno levo v koloni prisotna informacija ali je dan nivo poln –
simbol“√” ali prazen, oziroma ali je na tej horizontalni ravnini postavljen kak element ali ne.
Postavljanje nivojev
Vsi nivoji, ki se postavljajo, stojijo v vhodnem vrstnem redu, pri čemer ima prvi nivo najnižjo
a zadnji najvišjo Z koordinato. Sama procedura postavljanja nivoja se odvija tako, da se v edit
box-u “Ukaz:” poda ustrezen ukaz in potrdi s pritiskom na tipko “Enter”. Glede na ukaze
obstajajo štirje načini za postavljanje nivoja:
 S posameznim vnosom absolutne Z koordinate. Če v edit box-u podate na primer
vrednost “5.5” in vnos potrdite s pritiskom na tipko “Enter”, tedaj bo postavljen nivo, ki ima
globalno višinsko koordinato “5.5”.
 S posameznim vnosom Z koordinate glede na referenčni nivo. Vedno je po en nivo
referenčen in ta vrstica je v list box-u označena s posebno barvo. Program za referenčni
nivo avtomatski postavi zadnjega, a s klikom miške na katerokoli vrstico s podatki aktivira
dani nivo. Da bi se programu jasno označilo, da se gre za relativne koordinate, se v edit
box-u pred koordinate mora podati znak “@”. Če v edit box-u podate na primer vrednost
“@5.5”, tedaj bo postavljen nivo, ki se nahaja na razmaku “5.5” od referenčnega nivoja.
 S serijskim vnosom absolutnih Z koordinat. Število, ki se poda najprej predstavlja
število razmakov, a drugi velikost razmaka. Ti dve števili morata medsebojno biti razdvojeni
z znakom “*”. Če v edit box-u podate na primer “4*3.5”, tedaj bodo postavljeni štirje nivoji,
ki imajo naslednje globalne Z koordinate: 3.5 7.0 10.5 14.
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 S serijskim vnosom relativnih Z koordinat. Procedura deluje skoraj enako kot zgoraj
opisana, s tem da se prvi nivo ne postavlja glede na koordinatno izhodišče, ampak glede na
referenčni nivo. Če je za referenčni nivo postavljen nivo, ki se nahaja na razmaku 10 od
koordinatnega izhodišča in v edit box-u podate na primer “@3*2.2”, tedaj bodo postavljeni
trije nivoji, ki se nahajajo na sledečih razmakih: 12.2 14.4 in 16.6.
Nivoji se lahko postavljajo tudi z izborom točke iz risbe, pri čemer bo Z koordinata izbrane
točke predstavljala tudi Z koordinato dodanega nivoja. Za ta namen je predviden ukaz
“Prevzemi”.

Ukaz za postavitev nivoja z izborom točk iz risbe
Po aktiviranju tega ukaza program zapre dialog in zahteva, da v risbi izberete točke, na katere
želite postaviti nivoje.
Vnos točk (Deselektiranje / <Konec>):
To sporočilo bo aktivno tako dolgo, dokler ne izberete “Konec”, ali z desnim klikom miške ne
končate procedure vnosa točk. Zatem se bo dialog ponovno odprl. V listo bo dodano toliko
nivojev, kolikor je izbrano točk z različnimi Z koordinatami.
Postavljanje nivoja se lahko doseže tudi z aktiviranjem ukaznega polja “
Dodaj”, ki doda
novi nivo takoj za trenutno aktivnim. Njegovo višinsko koordinato program sam osvoji, vendar
se ona lahko spremeni.
Brisanje nivoja
Z aktiviranjem ukaznega polja “
Briši” se privede do umika referenčnega nivoja. Torej je
potrebno v list box-u izbrati vrstico v kateri se nahajajo podatki za dan nivo in potem aktivirati
polje “
Briši”. Ker mora v vsakem modelu biti definiran vsaj en nivo, bo v primeru enega
nivoja ukazno polje “
Briši” nedostopno.
Sprememba razmaka med nivoji
Sprememba razmaka med dvema sosednjima nivojema se vrši direktno v list box-u. Namreč, z
miško se izbere dana vrednost v koloni “h” in se s tipkovnice poda nova vrednost. Z vnosom
nove vrednosti se ustrezno višinsko spremenijo tudi vsi višji nivoji. Omenimo naj, da vrednosti
v koloni “h” predstavljajo razmake navzdol, tako da se ta vrednost ne more menjati za najnižji
nivo (ta vrednost je vedno “0.00”).
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Premikanje nivoja
S spremembo vrednosti v koloni “Z” je mogoče spremeniti položaj bilo katerega že
postavljenega nivoja. Bistvena razlika med to in operacijo spremembe razmaka je v tem, da se
s premikanjem izbranega nivoja položaj ostalih nivojev ne menja.
Editiranje naziva nivoja
Z vnosom poljubnega teksta v koloni “Naziv” imate možnost vsakemu nivoju podati ime (na
primer: Klet, Pritličje, I nadstropje, itd). Vnos naziva nivoja ni obvezen in njegova edina vloga
je za hitrejše iskanje želenega nivoja.
Grafični prikaz nivoja
V desnem delu dialoga se grafično prikazuje položaj vseh postavljenih nivojev. V primeru
nepreglednega prikaza, je v tem delu okna mogoče uporabiti enega od v programu predvidenih
načinov za zoomiranje:
CTRL+levi gumb miške = Zoom okno
CTRL+srednji gumb miške = Zoom vse
CTRL+desni gumb miške= Zoom-predhodni
Srednja tipka miške = Zoom premakni
Z aktiviranjem ukaznega polja “Cancel” se “dialog ” zapusti z odstopom od vseh predhodno
izvedenih akcij v njemu, dokler se z aktiviranjem ukaznega polja “OK” izvedejo akcije in
kontrole ali so eventualno zbrisani ali premaknjeni nivoji vsebovali elemente konstrukcije in
obtežb. Namreč brisanje nivoja, ki ima entitete, tudi pomeni brisanje teh entitet. Prav tako tudi
sprememba položaja polnega nivoja pomeni spremembo položaja vseh entitet, ki so mu
pripadali. Ker so take akcije destruktivne, bo v teh primerih program izdal ustrezno opozorilo.

Potrditev bo privedla do ažuriranja geometrije modela po novih podatkih, dokler bo izbor
ukaznega polja “Cancel” pomenil odstop in vrnitev v “dialog ” za editiranje nivojev.
Izjemo predstavlja brisanje nivojev, ki vsebujejo samo linijske entitete. V takih situacijah
program pri izhodu iz dialoga za editiranje nivoja prikazuje malo drugačno sporočilo:

Potrdilen odgovor bo privedel do brisanja nivoja in vseh entitet, ki mu pripadajo, dokler se z
gumbom “Ne” nivoji brišejo, linijske entitete pa ostanejo v modelu.
Na koncu bomo omenili, da bo program za vsak nivo v tem dialogu v modelu kreiral tudi
ustrezno globalno pomožno Z os (glej poglavje 3.4.1). Te osi se bodo videle v oknu “2D
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pogled”, ko bo v njem aktiven prikaz kateregakoli okvirja. Vsekakor da obratni postopek ne
velja, oziroma brisanje neke globalne pomožne Z osi ne pomeni tudi brisanje nivoja na dani
višini.
Opomba:
Ker je plošča izjemno važen konstruktivni element, je v programu osvojena konvencija, da
vsaka horizontalna plošča na modelu mora pripadati enemu nivoju. Iz tega razloga bo program
za vsako novo nastalo horizontalno ploščo sam kreiral nivo, ki odgovarja horizontalni ravnini v
kateri se dana plošča nahaja. Da bi bolje pojasnili tako obnašanje, vzemimo naslednji primer.
V modelu imamo kreiran samo en nivo na koti Z=0,00 in na njemu postavljeno horizontalno
ploščo. S kopiranjem te plošče v smeri globalne Z koordinate na razmaku recimo 3m, bomo
zraven kopirane plošče na koti Z=3,00, dobili še en avtomatsko kreiran nivo prav tako na koti
Z=3,00.

2.11.2 Izbor aktivnega nivoja
V listi nivojev je vedno izpisana informacija o trenutno aktivnem nivoju. Za
identifikacijo nivoja se uporablja njegov naziv (če je podan) in obvezno njegova višinska
koordinata. Sprememba aktivnega nivoja se vrši tako, da se z miško klikne na puščico na desni
strani liste nivoja “ ”, nakar se odpre lista, v kateri se nahajajo vsi do sedaj kreirani nivoji v
modelu.

Postavljen simbol “√” v odprti listi jasno kaže,
kateri nivo je trenutno aktiven.
Sedaj je potrebno iz liste izbrati želeni nivo in on bo postal aktiven.
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Komentar v nadaljevanju naziva okna “2D pogled”: “I floor 3.00”
jasno kaže na trenutno vsebino okna “2D pogled”
V primeru, ko je fokus na listi nivojev, oziroma ko je v oknu “2D pogled” prikazan en nivo, se
sprememba aktivnega nivoja lahko doseže tudi s pomočjo naslednjih tipk:


Home
End

-

pritisk
pritisk
pritisk
pritisk

na
na
na
na

to
to
to
to

tipko aktivira prvi naslednji nivo
tipko, aktivira prvi predhodni nivo
tipko aktivira najvišji nivo
tipko aktivira najnižji nivo

2.11.3 Lokalni koordinatni sistem nivoja
Lokalni koordinatni sistem nivoja je tak, da se njegove X, Y in Z lokalni osi
prekrivajo s smerjo globalnih osi, a lokalno koordinatno izhodišče je translatorno premaknjeno
v smeri globalne Z osi za višinsko koordinato opazovanega nivoja.

Prikaz lokalnega koordinatnega sistema nivoja
Če je fokus na okno “2D pogled” in je v njemu prikazan nivo, ki ima višinsko koordinato Z=3 in
preko tipkovnice podamo absolutne koordinate: 2,4,6 , bo izbrana točka imela naslednje
globalne koordinate: X=2; Y=4; Z=3+6=9.
Če pa podamo relativne koordinate: @1,2,3 in ima referenčna točka na nivoju, ki je postavljen
na višino Z=3, lokalne koordinate X=4; Y=5 , tedaj bo izbrana točka imela naslednje globalne
koordinate: X=4+1=5; Y=5+2=7; Z=3+3=6.
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2.11.4 Vnos že prej kreirane etaže na nivo (Vnesi)
Ukazi “Vnesi”, “Zamenjava” in “Generiranje” imajo posebno uporabo pri
kreiranju prostorskih modelih, ki predstavljajo zgradbe. Namreč pri takih modelih je zelo
praktično, da se analizirajo vplivi v medetažnih konstrukcijah zaradi vertikalne obtežbe v
posebnih datotekah in da se lahko kasneje iz teh delov konstrukcije sestavi celi prostorski
model.
S pomočjo ukaza “Vnesi” je možno vsebino bilo katere predhodno kreirane datoteke proglasiti
za etažo in jo vnesti v model na aktivni nivo. Ker se pri vnosu vsebine izbrane datoteke njeno
globalno koordinatno izhodišče translatorno premika v lokalno koordinatno izhodišče aktivnega
nivoja, je zelo važno da pred izborom ukaza “Vnesi” aktivirate ustrezni nivo. Po izboru tega
ukaza se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled “dialoga za vnos etaž
Po “default”-u program prikazuje vse datoteke s končnico “*.twp”, kar pomeni, da se ne glede
na njihovo vsebino lahko izbere katerakoli datoteka od “Tower”-ja. Vsekakor izbor datoteke, v
kateri ni definirana vsebina želene etaže, ampak že prostorski model, ne bo imelo mnogo
smisla. Za tak vnos že prej kreiranih modelov je predviden ukaz “Import” v meniju “Datoteka”
(glej poglavje “3.6.5”).
Zraven “Tower” datotek za branje se lahko izbere tudi datoteka od “Planet”-a (“Planet” je
naziv starega programa, ki je namenjen za preračun plošč). V tem primeru je potrebno iz
zaprte liste “Tip datoteke” izbrati za tip “Planet (*.plw)” in v aktivni mapi se bodo prikazale
vse datoteke s končnico“*.plw”.
Ko ste izbrali želeno etažo, kliknite z miško na komandno polje “Odpri” in program bo hitro
odprl dialog za mapiranje brane obtežbe.
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Izgled dialoga za mapiranje obtežbe iz brane etaže
Ker se berejo tudi obtežbe etaže, je potrebno določiti, kateri obtežni primer iz brane etaže se
bo pridružil modelu, ki se kreira in kateri ne. Prikazana lista ima toliko vrstic kot je obtežnih
primerov v etaži , ki se bere. V levem delu liste so prikazane vsi primeri iz brane etaže, a v
desnem delu podatki, ki potrjujejo vnos ali ne. Potrebno je torej vsak brani obtežni primer
namestiti v ustrezni obtežni primer modela, ki se kreira. Postopek se odvija tako, da se s
klikom miške na “ ”, ki se nahaja na koncu vsake vrstice odpre lista in se iz nje izbere obtežni
primer na modelu v katerega želite namestiti dani primer iz etaže.

V okviru vsake vrstice je vsebina list ista. Na prvem mestu stoji opcija “0. Noben”, zatem vsi
obtežni primeri, ki obstajajo v modelu in na koncu toliko opcij “Novi obtežni primer”, kolikor
ima primerov etaža, ki se vnaša. Na tak način so pokrite vse situacije, ki lahko nastopijo.
Oziroma, obtežbe iz etaže se lahko ignorirajo, lahko se pridružijo že obstoječemu primeru na
modelu in se lahko pridružijo popolnoma novemu primeru v modelu.
Izbor opcije “0. Noben” pomeni, da primer iz etaže, ki je prikazana v vrstici, ne bo vnešen.
Vsak drugi izbor bo namestil primer v obtežni primer, ki ustreza podatku iz liste.
Program po “default”-u vsem branim primerom postavlja opcijo “0. Noben”, razen v primeru,
ko se naziv branega primera točno ujema z nazivom že obstoječega obtežnega primera v
modelu.
Ko se izbere opcija “Novi obtežni primer”, tedaj bo program zraven že obstoječih primerov,
novemu obtežnemu primeru pridružil še ime branega primera.
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2.11.5 Zamenjava geometrije etaž (Zamenjava)
S pomočjo ukaza “Zamenjava” imate možnost, da geometrijo ene etaže
avtomatsko pridružite kateremu že predhodno kreiranemu nivoju v modelu. Ta ukaz ima
posebno uporabo, ko ima vaš objekt več nivojev z isto vsebino. Na ta način je omogočeno, da
samo enkrat definirate vsebino enega nivoja in ga potem s pomočjo tega ukaza multiplicirate,
oziroma pridružite vsem ostalim nivojem, ki imajo isto vsebino. Enako pravilo velja, na glede
ali ste vsebino takega nivoja definirali z risanjem ali pa z branjem neke že prej kreirane etaže.
Ta ukaz ima uporabo tudi pri naknadni spremembi vsebine na modelih, katera vsebina se
ponavlja na več različnih nivojev. Tedaj je dovolj, da popravite napako na enem od teh nivojev
in potem njegovo popravljeno vsebino pridružite preostalim nivojem.
Ker ukaz multiplicira vsebino aktivnega nivoja, je zelo važno, da prej aktivirate ustrezni nivo. Z
izborom ukaza “Zamenjava” se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled “dialog ”-a za zamenjavo geometrije etaž
V prikazan listi je toliko vrstic kot je kreiranih nivojev v celem modelu. Vsaki nivo je določen s
svojim nazivom (kolona “Naziv”) in globalno višinsko koordinato (kolona “Z”). Vrstica v
katerem so prikazani podatki za aktivni nivo, je poudarjen s posebno barvo. Simbol “√” ne levi
strani liste, označuje da je ta nivo poln, oziroma da so v njem že pridruženi neki konstruktivni
elementi, oziroma obtežbe.
Sedaj se pričakuje, da s klikom miške izberete en nivo, katerega vsebino boste zamenjali z
vsebino aktivnega nivoja. Klik miške v okviru neke vrstice bo privedel do izbora tega nivoja in
umik s predhodno izbranega. Torej se na ta način lahko izbere samo en nivo iz liste. V
primeru ko želite vsebino aktivnega nivoja pridružiti skupini nivojev, morate za multi-izbor
uporabiti tipke “Shift” in “Ctrl” in klikniti z miško. V tej proceduri bo klik miške na že prej
izbrani nivo, izklopil izbor. Razlika med “Shift” in “Ctrl” je ta, da se pri “Shift ne izbere samo
ena vrstica, ampak še vse ostale vrstice, ki se nahajajo med predhodno izbrano in to, ki je
neposredno izbrana.
Izbor ukaznih polj “Izberi vse” in “Deselektiraj vse” privede do izbora, oziroma izklopa vseh
nivojev v listi.
Ko ste izbrali vse nivoje, katerim želite pridružiti vsebino aktivnega nivoja, aktivirajte ukazno
polje “OK”. Ker se v tej proceduri lahko izberejo tudi nivoji, ki so polni, oziroma že vsebujejo
neke konstruktivne elemente, oz. obtežbe, je ta ukaz lahko tudi destruktiven. V tem primeru
program izda ustrezno opozorilo in zahteva ponovno potrditev.
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2.11.6 Export dela konstrukcije v novi model (Export)
Z ukazom “Export” lahko del konstrukcije shranite v posebno datoteko. Če se izvoz
vrši iz obdelave rezultatov, se lahko od programa zahteva, da vse obtežbe, ki delujejo na
ostanek konstrukcije, vključno z lastno težo, prevedejo na del konstrukcije ki se izvaža. Po
izboru v meniju, ki se pojavi z desno tipko miške na listo nivojev, se odpre dialog:

Iz zaprte liste se izbere del konstrukcije za export:
- Samo aktivni sklop – izvoz trenutne vsebine okna “2D pogled”.
- Aktivni sklop in vse pred/nad njim – Exportirala se bo trenutna vsebina okna “2D pogled”
in vsi elementi, ki se nahajajo pred/nad aktivnim sklopom. Ta opcija je dostopna samo, ko je v
oknu “2D pogled” prikazan nivo.
- Aktivni sklop in vse pod/za njim - Exportirala se bo trenutna vsebina okna “2D pogled” in
vsi elementi, ki se nahajajo pod/za aktivnim sklopom. Ta opcija je dostopna samo, ko je v
oknu “2D pogled” prikazan nivo.
Če je v 2D oknu prikazan okvir ali pomožni pogled, se export lahko vrši samo za opcijo “Samo
aktivni sklop”. Omenimo še, da export sestavljenega pogleda ni možen, kar pomeni, da bo
ukaz nedostopen, ko bo prikazan v 2D oknu.
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S pomočjo parametrov, ki se nahajajo v centralnem delu dialoga, se določa kaj program mora
narediti z elementi konstrukcije, ki se ne izvozijo.
Elementi, ki se nahajajo pred/nad
Pretvoriti v sile – vsi elementi konstrukcije, ki se nahajajo pred/nad aktivnim sklopom se
pretvorijo v sile in se nanesejo na elemente konstrukcije aktivnega sklopa. Prav tako se vse
obtežbe, ki delujejo na te elemente prenesejo na elemente konstrukcije aktivnega sklopa. To
stikalo bo dostopno samo če je model preračunan, izvoz se pa vrši iz modula za obdelavo
rezultatov.
Pretvoriti v podpore – na mestih prereza trenutno prikazane ravnine s ploščami in stebri, ki
se nahajajo pred/nad njo (indirektni elementi), bodo v novem kreiranem modelu postavljene
linijske, oziroma točkovne podpore.
Omenimo naj, da parametri v tem delu dialoga ne bodo dostopni, če je iz zaprte liste izbrana
opcija “Aktivni sklop in vse pred/nad njim.
Elementi, ki se nahajajo pod/za
Pretvoriti v sile – vsi elementi konstrukcije, ki se nahajajo pod/za aktivnim sklopom se
pretvorijo v sile in se nanesejo na elemente konstrukcije aktivnega sklopa. Prav tako se vse
obtežbe, ki delujejo na te elemente prenesejo na elemente konstrukcije aktivnega sklopa. To
stikalo bo dostopno samo če je model preračunan, izvoz se pa vrši iz modula za obdelavo
rezultatov.
Pretvoriti v podpore – na mestih prereza trenutno prikazane ravnine s ploščami in stebri, ki
se nahajajo pod/za njo (indirektni elementi), bodo v novem kreiranem modelu postavljene
linijske, oziroma točkovne podpore.
Omenimo naj, da parametri v tem delu dialoga ne bodo dostopni, če je iz zaprte liste izbrana
opcija “Aktivni sklop in vse pod/za njim.
- Pretvoriti reakcije podpor v sile – ko se izbere ta opcija, program reakcije točkovnih in
linijskih podpor iz aktivnega sklopa pretvori v sile in jih kot take shrani v posebno datoteko.
Torej s to opcijo se ne izvozijo deli konstrukcije, ampak samo sile dobljene od reakcij podpor.
Da bi stikalo bilo dostopno, mora model biti preračunan in export se mora vršiti iz modula za
obdelavo rezultatov ter to samo, če je v 2D oknu prikazan nivo.
- Toleranca – edit polja, ki se nahajajo v tem delu dialoga so dostopna, ko je vklopljeno vsaj
eno od predhodno opisanih stikal “Pretvoriti v sile”, ali ko se export vrši s pomočjo opcije
“Pretvoriti reakcije podpor v sile”. V njih se podaja minimalna vrednost, ki mora imeti točkovne
in linijske sile ter momente, da bi bili shranjeni v posebno datoteko s tem ukazom.
Po aktiviranju polja “OK” se odpre dialog:
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Sedaj je potrebno vnesti ime datoteke in zatem s “Shrani” narediti izvoz konstrukcije.
Če se v modelu nahajajo grede in zidovi, ki ne pripadajo aktivnemu sklopu (indirektni
elementi) in se tudi ne prekinejo v njem, se bodo pri izvozu dela konstrukcije izvozili v celoti,
oziroma program jih ne bo prekinjal na mestu ravnine aktivnega sklopa. Treba je biti posebno
pozoren, če se ostanek konstrukcije v novi model prenaša kot obtežba. Na primer, če se izvaža
aktivni sklop vse pod, vse nad njim se pa pretvori v obtežbo, se bodo ti elementi izvozili celi,
njihovi deli, ki se nahajajo nad aktivnim sklopom pa bodo pretvorjeni v sile. Tako se bo vpliv
lastne teže nad sklopom v novem modelu podvojil. Če pride do te situacije, bo program
prikazal ustrezno obvestilo:

2.11.7 Generiranje prostorskega modela (Generiranje)
Generiranje v bistvu predstavlja zamenjavo linijskih in točkovnih podpor, ki so
postavljene na etaže, z ustreznimi vertikalnimi zidovi in stebri. S tem postopkom se doseže
prostorska vez med etažami preko zidov in stebrov.
Z izborom ukaza “Generiranje” se začne procedura povezovanja etaž v prostorski model, ki
se odvija po naslednjih pravilih.
 Pri generiranju program poizkuša vsako točkovno in linijsko podpor zamenjati z vertikalnim
elementom, stebrom oziroma zidom. Edini pogoj pri tem je, da se pod njimi nahaja
konstruktivni element, na katerega se bo tako generirani vertikalni element naslonil.
 Če se pod točkovno oziroma linijsko podporo ne nahaja niti en konstruktivni element, tedaj
bo le-ta ostala prava podpora.
 Ker vsebujejo seti numeričnih podatkov za točkovne in linijske podpore praktično dvojne
podatke, oziroma podatke o pogojih podpiranja in podatke o gredah oziroma zidovih, dobijo
zgenerirani stebri set podatkov od gred, a zgenerirani zidovi set podatkov od zidov. Če ti
elementi ostanejo v prostorskem modelu podpore, tedaj veljajo za njih samo podatki, ki se
nanašajo na pogoje podpiranja.
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 Vse točkovne in linijske podpore, ki so v prostorskem modela zamenjane s stebri in zidovi,
se umaknejo iz sestave etaž na danem nivoju in v modelu kot podpore več ne obstajajo.
Iz vsega predhodno rečenega izhaja zaključek, da je za učinkovitost tega ukaza zelo
pomembno, da je geometrija etaž zelo natančno narisana, oziroma da so vsi konstruktivni
elementi v vertikalnem smislu na pravem položaju. Da bi bolje razumeli smisel, bomo pojasnili
matematični algoritem generiranja vertikalnih elementov, ki se odvija od zgoraj navzdol. Če se
gre o točkovni podpori, program skozi njo postavi vertikalno linijo navzdol in poišče prvi prodor
te linije z nekim konstruktivnim elementom: ploščo, gredo, točkovno ali linijsko podporo. Iz
tega razloga lahko zaradi netočne geometrije pride, da steber ali sploh ne nastane, ali pa da je
generiran na napačnem mestu.

Zaradi nepokritosti v višinskem smislu, steber
ne bo generiran, ker se ne more na kaj
naslonit

Zaradi nepokritosti v višinskem smislu, bo
steber generiran na napačnem mestu

Podobno se dogaja tudi z linijskimi podporami. Namreč program skozi horizontalno linijo
podpore postavi vertikalno ravnino navzdol in poišče njen prvi prodor z nekim konstruktivnim
elementom. Če linijska podpora ne pade v celoti na nek konstruktivni element, tedaj se zid
kreira samo na delu, kjer obstaja presek vertikalne ravnine, a na ostalem delu se linijska
podpora skrajša in ostane taka kot je.

Položaj linijskih podpor pred generiranjem

Izgled generiranega zidu.

Tudi pri linijskih podporah lahko slaba geometrija privede, da zid sploh ni generiran ali pa da je
na napačnem mestu in s slabo geometrijo. Tukaj pod slabo geometrijo razumemo
nepričakovano obliko zidu.
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Položaj linijskih podpor pred generiranjem

Izgled generiranega (nazobčanega) zidu

Ko je geometrija taka, da se podpora sploh ne generira, se taka napaka relativno lahko opazi z
vizualno kontrolo položaja vseh točkovnih in linijskih podpor v modelu. Vendar pa v primerih,
ko se vertikalni elementi generirajo na napačnem mestu ali pa z napačno geometrijo,
predstavlja to zelo velik problem za odkrivanje napake. Prvič je ta napaka lahko tako majhna,
da se opazi šele z veliko povečavo. Take risarske napake se bodo izkazale predvsem pri
generirani mreži končnih elementov, kar bo imelo za posledico nepotrebno veliko število
končnih elementov, ali pa se mreža končnih elementov sploh ne bo mogla zgenerirati.
Risarske napake lahko nastopijo tudi pri samem postavljanju točkovnih in linijskih podpor v
okolici nekega drugega konstruktivnega elementa. V takih primerih bo program zgeneriral
pravilne vertikalne elemente, stebre in zidove, vendar bodo oni glede na druge konstruktivne
elemente imeli neregularen položaj, ki bo kasneje sigurno delal probleme pri generiranju
mreže končnih elementov.
Ker se korekcija risarskih napak lahko lažje izvede na modelu, ki ni povezan v eno prostorsko
celoto, je priporočljivo, da pred generiranjem vertikalnih elementov konstrukcije, aktivirate
ukaz “Kontrola geometrije” (glej poglavje “3.3.6”). S tem kontrolirate ujemanje vseh točkovnih
in linijskih podpor v vertikalnem smislu, kot tudi medsebojne razmake vseh konstruktivnih
elementov na vsakem kreiranem nivoju. Če program ne najde nobenih risarskih napak, tedaj
lahko mirno pristopite h generiranju prostorskega modela, brez bojazni, da bi kasneje imeli
probleme pri generiranju mreže končnih elementov.
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2.12

Ukazi za delo z okvirji (“meni Dispozicija”)

Kot smo že na začetku teh navodil rekli, okno “Dispozicija” služi za definiranje in
prikaz položaja vertikalnih sklopov konstrukcije, ki jih v programu imenujemo okvirji. Položaj
vsakega okvirja na modelu je določen z ravnim ali ločnim segmentom polilinije in s svojim
nazivom. Desni klik miške na naziv okna “Dispozicija”, odpre meni, v katerem se nahajajo
ukazi za delo z okvirji.

Izgled menija za delo z okvirji
Padajoči meni z ukazi za delo z okvirji se lahko dobi z levim klikom miške na puščico, ki se
nahaja zraven naziva okna “Dispozicija”.

Puščica za odpiranje menija
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2.12.1 Kreiranje novega okvirja (Novi)
S pomočjo ukaza “Novi” lahko v tlorisu objekta definirate popolnoma poljuben
položaj n-tega okvirja. Z izborom pridete v proceduro definiranja poljubne polilinije.
Prva točka okvirja (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
Vsa pojasnila dana v poglavju “2.6” za risanje poljubne polilinije veljajo tudi tukaj. Ker se okvir
v modelu predstavi samo z enim segmentom polilinije (ravnim ali ločnim), bo program v
primeru polilinije iz več segmentov, kreiral enako število novih okvirjev. Vsakemu okvirju bo
pridružen tudi naziv, ki se izpisuje na sredini linije, s katero je predstavljan njegov položaj v
tlorisu objekta in to po sledečih pravilih.
H_n V_n K_n C_n -

naziv okvirjev, ki imajo položaj določen z ravno linijo v smeri globalne X osi
(horizontalni okvirji)
naziv okvirjev, ki imajo položaj določen z ravno linijo v smeri globalne Y osi (vertikalni
okvirji)
naziv okvirjev, ki imajo položaj določen z linijo, ki se ne ujema ne z X-osjo in ne z Yosjo (poševni okvirji)
naziv okvirjev, ki imajo položaj določen z lokom ali pa polnim krogom (cilindrični
okvirji)

Oznaka “n” v imenu naziva predstavlja števec okvirja. Tako podani nazivi se lahko naknadno
menjajo, kar bo predstavljeno v naslednjem poglavju.
Izbor točk pri določevanju položaja okvirja v tlorisu objekta se lahko vrši v vseh treh oknih in
ne samo v oknu “Dispozicija”. Prav tako z izborom podopcije “Kontura” lahko izberete konturo
katerekoli že obstoječe linijske in površinske entitete v oknih 2D in 3D prikaza modela. Torej
skozi vsak segment prostorske polilinije bo potekala vertikalna ravnina in njen presek s
horizontalno ravnino bo določil linijo, ki določa položaj tega okvirja v tlorisu objekta.
Ker je vertikalna ravnina brez omejitve po višini in dolžini, bo več nepovezanih vendar
kolinearnih okvirjev (položaj v tlorisu poteka v isti smeri) praktično predstavljal en sam okvir.
Enako velja tudi za ločne okvirje, ki so nepovezani vendar ležijo na isti krožnici. Imeli bodo isti
naziv, z izborom enega od njih pa bodo avtomatsko izbrani tudi ostali, ki potekajo v isti smeri,
oziroma krožnici. V oknu “2D pogled” bo vedno prikazana kompletna vsebina celega okvirja.

Kreirani okvir se sestoji iz enega segmenta

Kreirani okvir se sestoji iz dveh kolinearnih
segmentov

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

113

Kreirani okvir se sestoji iz enega ločnega
segmenta

Kreirani okvir se sestoji iz treh ločnih
segmentov

V vseh predhodno prikazanih primerih se gre samo za en okvir, ne glede nato ali je njegov
položaj določen z enim ali več kolinearnih segmentov.

2.12.2 Sprememba imena okvirja (Preimenuj)
S pomočjo ukaza “Preimenuj” lahko programsko podane nazive kreiranih okvirjev
naknadno spremenite po svojih željah. Po izboru dobi ukazna vrstica obliko:
<0 sel.> Sprememba imena okvirja – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / stiL / osvežitev Indeksa):
Ker se v tej proceduri pričakuje izbor simbolov okvirjev, bo za delo dostopno samo okno
“Dispozicija”. Poleg posameznega je omogočeno tudi skupinsko selektiranje, pri čemer bo
podano ime pridruženo vsem izbranim okvirjem. Po koncu izbora bo program zahteval vnos
novega imena za izbrani okvir.
Novi naziv: H_1
Prikazana oznaka H_1 predstavlja stari naziv izbranega okvirja, oziroma okvirjev, če so imeli
enak naziv. Če je izbrano več okvirjev z različnimi imeni, se v ukazni liniji ne bo izpisalo ime.
Ta ukaz je cirkularen, tako da se izbor okvirjev in sprememba imen vrši, dokler ukaza ne
končate z izborom podopcije “Konec”.
S pomočjo podopcije “Stil” lahko definirate stil označitve okvirjev. Tedaj se odpre dialog z
izgledom:

Izgled dialoga za definiranje
stila označitve okvirjev
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Če je stikalo “Uporabniško definirani prefiksi” izklopljeno, bodo okvirjem dodeljeni
prednastavljeni nazivi (H_n, V_n, K_n, C_n). Z vklopom istega stikala vnosna polja postanejo
dostopna in uporabnik lahko sam definira prefikse za nazive okvirjev. Zraven vsakega polja je
izpisan tip okvirjev, na katerega se prefiks nanaša (“Horizontalni”, “Vertikalni”, “Poševni” in
“Cilindrični”).
Stikalo “Brisanje ročno podanih imen okvirjev” služi za umik vseh ročno spremenjenih
imen okvirjev in njihovo zamenjavo s prednastavljenimi nazivi ali nazivi, ki so podani v tem
dialogu. Namreč, ko je to stikalo vklopljeno in je stikalo “Uporabniško definirani prefiksi”
izklopljeno, bodo ročno podana imena zamenjana s prednastavljenimi nazivi. Ko pa je zadnje
stikalo vklopljeno, bodo ročno podana imena zamenjana z imeni, ki so podana v tem dialogu.
Če je stikalo “Brisanje ročno podanih imen okvirjev” izklopljeno, spremembe stila označevanja
v tem dialogu ne bodo vplivale na ročno podane oznake okvirjev.
Po spremembah, ki rušijo vrstni red indeksov v imenih okvirjev (brisanje simbola, dodajanje
okvirjev, sprememba imena okvirjev,...) program ne vrši njihove avtomatske re-indeksacije. V
kolikor želite izvršiti ažuriranje indeksa, je potrebno v ukazni vrstici izbrati podopcijo
“osvežitev Indeksa” in tedaj bodo vsem okvirjem pridruženi ustrezni indeksi glede na njihov
položaj v risbi.

Oznake okvirjev pred ažuriranjem indeksov

Oznake okvirjev po ažuriranju indeksov

2.12.3 Izbor aktivnega okvirja
Sprememba aktivnega okvirja se vrši s klikom miške na linijo, ki določa njegov
položaj v dispoziciji objekta. Simbol linije tedaj postane jasno označen, a v oknu “2D pogled”
se prikaže njegova vsebina.

Komentar v nadaljevanju naziva okna “2D pogled”: “H_2”
jasno kaže na trenutno vsebino okna “2D pogled”
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V oknu “Dispozicija” je vedno prisoten marker “ ” , ki pri spremembi aktivnega okvirja menja
svoj položaj in jasno kaže na smer pogleda aktivnega okvirja.
Ko je fokus na oknu “Dispozicija”, se sprememba aktivnega okvirja lahko vrši tudi s
kurzorskimi puščicami. Pri taki spremembi aktivnega okvirja je vrstni red tak, da najprej gredo
horizontalni, zatem vertikalni, potem poševni in na koncu cilindrični.
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2.12.4 Lokalni koordinatni sistem okvirja
Lokalni koordinatni sistem okvirja je določen z njegovo smerjo v dispoziciji. Lokalna
X os je v smeri okvirja, lokalna Y os je vedno vertikalna (v smeri globalne Z osi), dokler je
lokalna Z os usmerjena v smeri normale na ravnino okvirja. Lokalno koordinatno izhodišče
okvirja je vedno na mestu projekcije globalnega koordinatnega izhodišča.

Prikaz lokalnega koordinatnega sistema
okvirja v dispoziciji objekta.
Pozitivna smer lokalne X osi je določena s položajem okvirja v dispoziciji in je vedno v smeri
ene od globalnih koordinatnih osi, odvisno od tega katera projekcija okvirja na te osi je
dominantna, oziroma daljša. V mejnem primeru, ko leži okvir na simetrali med globalnima
koordinatnima osema (kot 45), tedaj se za pozitivno smer lokalne X osi vzame pozitivna smer
globalne X osi. Pozitivna smer lokalne Y osi je vedno v smeri pozitivne globalne Z osi, a
pozitivna smer lokalne Z osi je taka, da se vedno formira desno orientirani lokalni koordinatni
sistem okvirja. Ker je v oknu “2D pogled” okvir vedno tako prikazan, da je smer lokalne X osi
usmerjena desno, a pozitivna smer lokalne Y osi navzgor, je enolično določena tudi smer
gledanja vsakega okvirja v dispoziciji objekta, ko se njegova vsebina prikazuje v oknu “2D
pogled”.
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Prikaz pozitivnih smeri lokalnih X koordinatnih osi okvirja in smeri
njihovega pogleda za vse mogoče položaje v dispoziciji objekta
Zgoraj se jasno vidi pravilo desno orientiranega lokalnega koordinatnega sistema, oziroma
pozitivna smer lokalne Z os je vedno usmerjena k nam.

2.12.5 Cilindrični okvirji
V primeru aktiviranja cilindričnega okvirja, se v oknu “2D pogled” njegova vsebina
prikazuje v razviti obliki.

V oknu “2D pogled” je prikazana razvita oblika
aktivnega cilindričnega okvirja
Lokalna X os cilindričnega okvirja raste v smeri nasprotno urinega kazalca, a lokalna Y os je
vertikalna, oziroma v smeri globalne Z osi. Lokalno koordinatno izhodišče vsakega cilindričnega
okvirja se nahaja v preseku kroga od okvirja in linije, ki izhaja iz njegovega centra v smeri
pozitivne globalne X osi.
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Lokalni koordinatni sistem cilindričnih okvirjev
Torej, lokalna X os je v smeri tangente, a lokalna Z os v smeri normale na tangento kroga v
opazovani točki. Ker se vsi cilindrični okvirji v oknu “2D pogled” prikazujejo v razviti obliki in se
opazujejo od zunaj proti centru, je pozitivna smer lokalne Z osi vedno usmerjena k nam.
Za razliko od običajnih okvirjev, pri katerih je območje risanja v oknu “2D pogled” neomejena,
je pri cilindričnih območje risanja omejeno z velikostjo polnega kroga, kateremu pripada dani
ločni okvir. Iz tega razloga so v oknu “2D pogled” z vertikalnimi linijami jasno označene meje
polnega kroga, oziroma meje od 0 - 2.
Vsaka izbrana točka v oknu “2D pogled”, ko je aktiven cilindrični okvir, predstavlja točko s
cilindrične ravnine. Jasno, pri vnosu koordinat s tipkovnico velja lokalni koordinatni sistem
cilindričnega okvirja. Torej risanje poljubne linije v razvitem cilindričnem okvirju bo v prostoru
predstavljala ukrivljena linija, razen ko je dana linija samo vertikalna, oziroma v smeri
globalne Z osi.
Ker leva in desna meja na razvitem cilindru (0 - 2) predstavlja praktično eno in isto stran
cilindra, bi risanje in prikazovanje entitet, katerih geometrija preseka koordinatno izhodišče,
lahko privedlo do problema. Iz tega razloga so meje za risanje razširjene še za 2 in to v smeri
pozitivne in negativne lokalne X osi cilindričnega okvirja.

Skupno dovoljeno območje risanja v smeri lokalne X osi
cilindričnega okvirja gre od: –2 do +4
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Namreč pri prikazovanju entitet na cilindričnem okvirju velja naslednje pravilo: vse entitete,
katerih gabarit ne preseka koordinatno izhodišče, se rišejo točno na svojem položaju v
predvidenih mejah polnega kroga (0 - 2). Entitete, ki sekajo koordinatno izhodišče se vedno
s svojim večjim delom prikazujejo znotraj območja od 0 - 2, a ostanek v enem od
razširjenem območju, glede na položaj koordinatnega izhodišča.

Manjši del zidu je prikazan v območju
od 2 do 4

Manjši del zida je prikazan v območju
od -2 do 0

Torej program se vedno trudi, da je večji del vsake entitete na cilindričnem okvirju znotraj
osnovnega območja risanja (0 - 2). Če ne bi obstajala ta razširjena območja risanja, bi
entitete, ki sekajo koordinatno izhodišče morale biti prikazane ločeno, čeprav predstavljajo eno
celoto.

Izgled zidu, ki preseka koordinatno izhodišče cilindričnega okvirja,
če ni razširjenih območij
Pri risanju v oknu “2D pogled”, ko je v njem prikazana razvita oblika cilindričnega okvirja
veljajo sledeča pravila:
 Izbor točk se lahko vrši samo v predvidenih območjih za risanje od -2 do +4.
 Izbor točk v razširjenih območjih (-2 do 0 in 2 do +4), bo izbral točko s cilindrične
površine okvirja, a njen položaj bo v horizontalnem smislu določen z vrednostjo lokalne X
koordinate. Vsaka izbrana točka v razširjenem območju se lahko zamenja z isto v osnovnem
območju risanja (0 do +2). Točke izbrane v desnem razširjenem območju imajo povečano
lokalno X koordinato za obseg - 2r, v levem pa zmanjšano za obseg.
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 Ker program ne dovoljuje, da se večji del narisane entitete nahaja v razširjenem območju,
se po končanju risanja preveri položaj entitete. Če je tako, program sam korigira lokalne X
koordinate (poveča ali zmanjša za vrednost obsega kroga: 2r). Jasno da bo pri teh
transformacijah položaj entitete v prostoru ostal vedno enak.
 Ker je v programu podprto risanje samo ravnih in ločnih segmentov polilinije, risanje ločnih
segmentov polilinije na razvitem cilindru ni dovoljeno (lok na cilindrični površini se ne more
predstaviti z nobeno v matematiki poznano krivuljo). V tem primeru bodo taki segmenti
izločeni in ne bodo sprejeti.
 Risanje linij, ki so daljše od obsega cilindričnega okvirja, ni dovoljeno.
 Če želite z risanjem ene horizontalne linije od meje 0 do 2 narisati polni krog, tedaj bo le
ta avtomatsko razdeljen na dva loka po sredini. Taka loka bosta v prostoru formirala poln
krog.
 Ko je v oknu “2D pogled” prikazana razvita oblika cilindričnega okvirja, se lahko prikazujejo
in postavljajo samo globalne Z osi. Edino te osi imajo smisel v cilindričnih okvirjih, ker
praktično predstavljajo horizontalne ravnine postavljene na določeni višini.
Vsebina cilindričnega okvirja se lahko prikazuje v oknu “2D pogled” in s pomočjo ukaza za
definiranje poljubnih pogledov (glej poglavje “2.14.1”). Namreč, ko se aktivira ukaz za
“Definiranje pogleda” in se v ukazni vrstici izbere podopcija “<Selekcija>”, bo izbor katerekoli
entitete, ki pripada cilindričnemu okvirju, v oknu “2D pogled” postavil razvito obliko danega
okvirja. Tudi v tem primeru bodo veljala vsa predhodno povzeta pravila za editiranje
cilindričnih okvirjev.

Čeprav v dispoziciji ni kreiran simbol cilindričnega okvirja, je s pomočjo
ukaza za definiranje pomožnih pogledov postal aktivni prikaz
z vsebino centralnega cilindričnega okvirja
Ker se cilindrične površine opisujejo praktično z nizom ravnih segmentov, je gostota mreže, s
katero se opisuje površina zelo pomembna za točnost geometrije. Iz tega razloga se s pomočjo
ukaza “Editiranje ploskev” (glej poglavje “3.1.12”) lahko izberejo tudi cilindrični okvirji.
Vsekakor, da bodo v tej proceduri za spremembo dostopni samo parametri, ki določajo gostoto
mreže, s katero se aproksimira cilindrična površina.
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S spremembo parametrov “nr” in “dH” se vpliva
na gostoto mreže, ki aproksimira cilindrično površino

2.12.6 Ukazi za manipulacijo z okvirji
Ker je simbol okvirja v dispoziciji objekta jasno ločen od vsebine dane vertikalne,
oziroma cilindrične ravnine, lahko na modelu obstojajo vertikalni i cilindrični sklopi, ki v oknu
“Dispozicija” niso predstavljeni s svojim simbolom. Simboli okvirjev v oknu “Dispozicija”
praktično služijo samo za lažjo orientacijo v prostorskem modelu in za hitro aktiviranje okvirja
v oknu “2D pogled”. Iz tega razloga sta v programu predvideni dve skupini ukazov za
manipulacijo z okvirji.
V prvo skupino spadajo ukazi, ki vplivajo tako na entitete, ki pripadajo okvirjem, kot tudi na
njihove simbole v dispoziciji: “Brisanje”, “Kopiranje”, “Zrcalo”, “Premikanje”, “Rotacija” in
“Array”.
Druga skupina ukazov služi samo za manipulacijo s simboli okvirjev brez kakršnega vpliva na
entitete, ki pripadajo danemu okvirju. V to skupino spadajo ukazi: “Trim simbola”,
“Extend simbola”, “Brisanje simbola”.
Delo s temi ukazi funkcionira popolnoma enako kot pri ukazih iz menija “Korekcija” (glej
poglavje “2.9”), s tem da je tu možno izbrati samo simbole okvirjev v oknu “Dispozicija”.

2.12.7 Generiranje okvirjev
S pomočjo ukaza “Generiranje okvirjev” lahko avtomatsko kreirate simbole
okvirjev, ki bodo določili položaj vertikalnih in cilindričnih sklopov v tlorisu objekta. Z njenim
izborom se odpre dialog naslednjega izgleda.
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Z vklopom ustreznega stikala se izbere metoda generiranja simbolov okvirjev. Pri obeh
kriterijih bodo simboli okvirjev vedno zgenerirani za vertikalne in cilindrične zidove, dokler
bodo pri gredah uporabljena naslednja pravila:
 Stebri spojeni z gredami – po tem kriteriju bo simbol okvirja kreiran za vse vertikalne
sklope, ki v sebi vsebujejo najmanj dva stebra, ki sta med seboj povezana z gredo.
 Vse grede – po tem kriteriju se skozi vsako gredo na modelu postavi vertikalna ravnina in
njen presek s horizontalo določa položaj simbola okvirja v dispoziciji objekta. Torej, s
pomočjo tega kriterija bo vsaka greda v modelu pripadala enemu generiranemu simbolu
okvirjev.
Z izborom kriterija in aktiviranjem polja “OK”, se bo začel proces generiranja simbolov
okvirjev. Na obstoječe simbole program ne bo vplival, ampak bo v oknu “Dispozicija” kreiral
samo nove simbole.

2.13

3D Grafična kontrola (meni “3D pogled”)

Z desnim klikom miške na naziv okna “3D pogled” se odpre meni z ukazi, ki
omogočajo lažjo grafično kontrolo vnešenih podatkov.

Izgled menija za 3D grafično kontrolo
Meni za 3D grafično kontrolo se lahko dobi z levim klikom miške na puščico, ki se nahaja
zraven naziva okna “3D pogled”.
Vsi ti ukazi so transparentni, oziroma se lahko aktivirajo tudi med delovanjem drugih ukazov.
Najprej bomo pojasnili kateri prikazi so vse predvideni v programu. Obravnavani prikaz je
izometrijski, a predvideno je tudi sprehajanje po notranjosti objekta s kamero. Pri vprašanju
dimenzij konstruktivnih elementov, je predviden žični prikaz (konstruktivni elementi se
prikazujejo samo z običajnimi linijami). Možno je zahtevati tudi renderiran prikaz, oziroma
prikaz realnih dimenzij konstruktivnih elementov s prosojnostjo njihovih materialov.
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2.13.1 Rotacija izometrijskega prikaza (Orbit)
Ker je ukaz “Orbit” namenjen samo rotaciji izometrijskega prikaza, ta ne bo
dostopen edino takrat, ko je namesto izometrijskega, postavljen pogled s kamero. Z izborom
dobi miška novo obliko
, ki kaže, da se bo rotacija modela vršila istočasno tudi okoli
horizontalne in vertikalne ekranske osi, glede na smer premikanja miške. Rotacija modela se
vrši tako, da se pritisne levi gumb miške in se zatem premika v želeni smeri brez spuščanja te
tipke.
Pritisk na tipko “Enter” ali pa klik na desni gumb miške bo označil konec tega transparentnega
ukaza. Novi izbrani položaj izometrijskega prikaza bo ostal na ekranu tako dolgo, dokler ga ne
spremenite spet z ukazom “Orbit” ali pa z ukazom “Default”. Ukaz “Default” se prav tako
nahaja v meniju okna “3D pogled” in vedno postavi objekt v programsko predvideni položaj za
izometrijski prikaz. Aktiviranje tipke “Esc” bo označilo odstop od izvedene rotacije objekta v
prostoru in bo vrnilo objekt v položaj neposredno pred aktiviranjem ukaza “Orbit”.

2.13.2 Renderiran prikaz modela (Render)
Ukazi v okviru menija “Render”, delujejo kot stikalo, kjer je lahko samo eno naenkrat
aktivno. Simbol “√” kaže kateri od njih je trenutno aktiven. V programu so predvideni
naslednji načini prikaza konstruktivnih elementov in obtežb:
Žični model

– v tem načinu prikaza so vse entitete prikazane s tankimi
linijami, pri čemer se površinske entitete prikazujejo samo
s konturo.

Lite Render

– tudi tu se vse entitete prikazujejo s tankimi linijami,
vendar se površine obarvajo z barvo, ki je definirana za
vsak tip površinskega elementa. Ta način prikaza praktično
odgovarja polnem render-ju, s tem da se debeline
konstruktivnih elementov ignorirajo.

Full Render

– vsi konstruktivni elementi se prikazujejo s svojimi realnimi
dimenzijami in postavljeno prosojnostjo materiala.

Full Render - kontrola setov

– tudi pri tem načinu se vsi konstruktivni elementi
prikazujejo s svojimi realnimi dimenzijami in postavljeno
prosojnostjo materiala, vendar se za njihov prikaz
uporabijo barve, ki so definirane s pomočjo ukaza
“Kontrola setov” (glej poglavje 3.3.4)

Ukaza “Lite Render”, “Full Render” in “Full Render – kontrola setov” enako vplivata na
izometrijski prikaz in na prikaz s kamero, dokler se za žični prikaz modela ne more od
programa zahtevati prikaz s kamero.
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2.13.3 Pogled s kamero (Kamera)
Tudi ukaz “Kamera” deluje kot stikalo, oziroma določa ali bo v oknu “3D pogled”
aktiven izometrijski prikaz, ali pa pogled s kamero. Omenimo naj, da se pogled s kamero ne
more aktivirati pri prikazu “Žični model”.

Izključen ukaz “Kamera” privede do
izometrijskega prikaza modela v oknu
“3D pogled”

Aktiven ukaz “Kamera” privede do prikaza
modela s kamero v oknu “3D pogled”

Ko je ukaz “Kamera” aktiven, tedaj je prikaz določen s položajem kamere in smerjo njenega
pogleda. Začetno stanje položaja kamere je programsko podano, a s pomočjo miške in
pritiskom na posamezne gumbe, se lahko vrši sprememba položaja kamere.
Premikanje naprej - Premik miške navzgor s pritisnjenim levim gumbom povzroči translatorni
premik kamere naprej po podani smeri. Enako se doseže s tipko “W”.
Premikanje nazaj - Premik miške navzdol s pritisnjenim levim gumbom povzroči translatorni
premik kamere nazaj po podani smeri. Isto se doseže s tipko “S”
Premikanje levo
- Premik miške v desno s pritisnjenim srednjim gumbom povzroči
translatorni premik kamere na levo po podani smeri. Isto se doseže s
tipko“X”
Premikanje desno - Premik miške v levo s pritisnjenim srednjim gumbom povzroči
translatorni premik kamere na levo po podani smeri. Isto se doseže s
tipko “Z”
Premikanje gor
- Premik miške navzdol s pritisnjenim srednjim gumbom povzroči
translatorni premik kamere navzgor po podani smeri. Isto se doseže s
tipko “A”
Premikanje dol
- Premik miške navzgor s pritisnjenim srednjim gumbom povzroči
translatorni premik kamere navzdol po podani smeri. Isto se doseže s
tipko “Q”
Rotacija na levo
- Premik miške na desno s pritisnjenim desnim gumbom povzroči rotacijo
kamere okoli svoje vertikalne osi v levo. Isto se doseže s tipko “P”
Rotacija na desno - Premik miške na levo s pritisnjenim desnim gumbom povzroči rotacijo
kamere okoli svoje vertikalne osi v levo. Enako se doseže s tipko “O”
Rotacija navzgor
- Premik miške navzdol s pritisnjenim desnim gumbom povzroči rotacijo
kamere okoli svoje horizontalne osi navzgor. Isto se doseže s tipko “K”
Rotacija navzdol
- Premik miške navzgor s pritisnjenim desnim gumbom povzroči rotacijo
kamere okoli svoje horizontalne osi navzdol. Isto se doseže s tipko “I”
Intenziteta premika v podani smeri je določena z dolžino premika miške, dokler je pri uporabi
gumba programsko podan (vrednost za translatorni premik je postavljena na 1m, dokler je za
rotacijo kamere osvojena vrednost 15). S pritiskom na tipki “+” in “-” na numeričnem delu
tipkovnice, lahko povečujete oziroma zmanjšujete programsko podan korak premika. Pritisk na
tipko “*” privede do resetiranja korakov premika na začetno vrednost.
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2.13.4 Sprememba položaja kamere (Položaj kamere)
Zraven predhodno opisanega načina za spremembo položaja in pogleda kamere pri
sprehodu skozi objekt, lahko s pomočjo ukaza “Položaj kamere” hitro postavite kamero na
želeno mesto.

Izgled “dialog”-a za nastavitev položaja kamere
V centralnem delu dialoga so prikazana štiri okna v katerih se prikazuje izgled modela. V
spodnjem levem oknu je prikazan tloris (dispozicija) modela, v zgornjem levem sprednja
fasada, a v zgornjem desnem leva fasada. Model se v teh treh oknih vedno prikazuje žično,
kjer se v njih tudi določa položaj kamere. V spodnjem desnem oknu se prikazuje pogled, ki
odgovarja trenutnemu položaju kamere. Način prikaza v tem oknu je lahko žični ali renderiran,
v odvisnosti od “check box”-a “Full Render”.

Stanje “check box”-a “Full Render” določa način 3D prikaza modela v dialogu
V oknih predvidenih za prikaz modela v projekcijah (dispozicija, sprednja in leva fasada), se
nahajajo puščice, ki enolično določajo položaj kamere v prostoru. Položaj kamere je določen z
začetkom puščice, a smer njenega pogleda je določen s koncem puščice. V dispoziciji se
zraven položaja kamere prikazuje tudi širina njenega pogleda v horizontalnem smislu. Puščica,
ki določa položaj in smer gledanja kamere, predstavlja simetralo tega kota. S pomočjo skupine
edit box-ov v desnem delu dialoga, se lahko nastavi niz parametrov, ki bodo vplivali na način
renderiranega prikaza:
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“dx =” Vrednost koraka premika pri translatorni spremembi položaja kamere, ko se njen
položaj menja s pomočjo programsko določenimi tipkami v okviru okna “3D pogled”
“xm=” maksimalna vrednost koraka premika pri translatorni spremembi položaja kamere, ko
se njen položaj menja s premikanjem miške v okviru okna “3D pogled”
“d=”

vrednost koraka premika pri spremembi rotacije položaja kamere, ko se njen položaj
menja s pomočjo programsko določenimi tipkami v okviru okna “3D pogled”

“m=” maksimalna vrednost koraka premika pri spremembi rotacije položaja kamere, ko se
njen položaj menja s premikanjem miške v okviru okna “3D pogled”
“d=”

vrednost širine pogleda v horizontalnem smislu

Sprememba položaja kamere se vrši s premikom njenega izhodišča. Sama procedura
premikanja se odvija tako, da se kazalec privede v položaj na začetek puščice v eni projekciji
in se pritisne levi gumb miške. Sedaj se s pritisnjenim gumbom miške privede kazalec miške v
želeni položaj in nato šele spusti gumb. Pri premikanju kazalca bo program sproti izrisoval
puščico tako, da njena geometrija odgovarja trenutnemu položaju kazalca. Na enak način se
vrši tudi sprememba smeri pogleda kamere. Pri tem je pa potrebno izbrati konec puščice.
Omenimo naj, da dolžina puščice nima nobene vloge na sam pogled, ker konec puščice določa
samo smer pogleda.
Zraven takega načina spremembe položaja in smeri pogleda, je v programu omogočena še
translatorna sprememba položaja puščice. V tej proceduri je potrebno kazalec privesti na
položaj sredine puščice, pritisniti levi gumb miške in ga držati, dokler ne privedemo kazalec v
želeni položaj. Tudi v tej proceduri program sproti izrisuje puščico, tako da njen položaj vedno
odgovarja trenutnemu položaju miške.
Sprememba položaja kamere v eni projekciji se bo avtomatsko nanašala tudi na ostali dve
projekciji. Z vklopom “Full Drag” , imate možnost, da se pri premikanju miške sproti izrisuje
tudi trenutni položaj pogleda kamere v oknu.
Ker se model, zaradi jasnosti v oknih za projekcije, prikazuje čim večji, kamero ne boste vedno
mogli postavite dovolj daleč od objekta. Za ta namen je v teh oknih možno uporabiti enega s
programom predvidenih načinov zoomiranja:
CTRL+levi gumb miške =
CTRL+srednji gumb miške =
CTRL+desni gumb miške=
Srednji gumb miške =

Zoom
Zoom
Zoom
Zoom

okno
vse
predhodni
premakni

Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” se bo dialog zaprl, a v oknu “3D pogled” se bo pojavil
prikaz, ki odgovarja definiranemu pogledu kamere.

2.13.5 Ortogonalne projekcije izometrijskega prikaza
Zraven možnosti rotacije objekta v izometrijskem prikazu, se s pomočjo naslednje
skupine ukazov od programa lahko zahteva prikaz programsko definiranih pogledov.
“Spredaj” - Pogled spredaj (v smeri pozitivne globalne Y-osi)
“Zadaj”

- Pogled od zadaj (v smeri negativne globalne Y-osi)

“Levo”

- Pogled z leve (v smeri pozitivne globalne X-osi)
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“Desno”

- Pogled z desne (v smeri negativne globalne X-osi)

“Zgoraj”

- Pogled od zgoraj (v smeri negativne globalne Z-osi)

“Spodaj”

- Pogled od spodaj (v smeri pozitivne globalne Z-osi)

“Default” - Programsko predviden izometrijski prikaz objekta
Ukazi iz te skupine delujejo kot stikala, oziroma samo eden od predvidenih pogledov je lahko
trenutno aktiven, kar označuje simbol “√”.

Opcija “Spredaj” v izometrijskem prikazu modela
Če je namesto izometrijskega, aktiven prikaz s kamero, tedaj bo izbor enega definiranega
pogleda, postavil kamero v začetni položaj, ki odgovarja danemu definiranemu pogledu. Dalje
se lahko s pomočjo miške ali pa s tipkami, premikate iz tega začetnega položaja v želeno
smer.

Opcija “Spredaj” v prikazu s kamero
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2.13.6 Položaj aktivnega 2D prikaza (“Tekoči 2D prikaz”)
Ukaz “Tekoči 2D prikaz” deluje kot
vklopljen. Tedaj se samo entitete, ki pripadajo
izrisujejo s svojimi parametri, dokler se vsi ostali
neaktivne elemente. Na tak način se tekoči 2D
prostorskega modela.

stikalo. Simbol “”spredaj pomeni da je
aktivnemu prikazu v oknu “2D pogled”,
elementi modela izrisujejo s parametri za
prikaz vizualno loči od preostalega dela

Vse entitete, ki se ne vidijo v oknu “2D pogled” so prikazane kot neaktivne
v oknu“3D pogled”, tako se jasno vidi položaj srednjega vzdolžnega okvirja v 3D modelu
Ta opcija pomaga oknu “2D pogled” z bolj nazornim prikazom v 3D modelu.

2.13.7 Samo aktivni 2D prikaz
Tudi ta ukaz “Samo aktivni 2D prikaz” deluje kot stikalo. Simbol “√” označuje da
je aktiven, kar pomeni, da se v oknu “3D pogled” prikazujejo samo entitete, ki pripadajo
aktivnemu prikazu v oknu “2D pogled”.

V oknu “3D pogled” so vidne samo entitete, ki pripadajo
aktivnemu vzdolžnemu okvirju
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Omenimo naj, da vklop tega ukaza avtomatsko izključi ukaz “Aktivni 2D prikaz” in obratno.
Torej je lahko naenkrat aktiven samo eden izmed njih.

2.14

Ukazi za spremembo aktivnega prikaza v oknu
“2D pogled” (meni “2D pogled”)

V dosedanjem delu navodil smo videli, da se v oknu “2D pogled” lahko aktivira ali
aktivni nivo ali pa aktivni okvir. Ker pa je orientacija programa, da se pri kreiranju
kompleksnih prostorskih konstrukcij kar največ uporablja ravninsko risanje, je v programu
predviden cel sistem ukazov za definiranje popolnoma poljubnih pogledov. Ukazi iz te skupine
se nahajajo v meniju, ki se odpre na desni klik miške na naziv okna “2D pogled”.

Izgled menija 2D pogled
Meni se lahko dobi z levim klikom miške na puščico, ki se nahaja zraven naziva okna “2D
pogled”.

2.14.1 Definiranje pogleda
Z izborom tega ukaza se gre v proceduro definiranja popolnoma poljubne ravnine
pogleda.
<0 toč.> Prva točka ravnine (<Selekcija>):
Program v ukazni vrstici zahteva izbor prve točke, ki definira želeno ravnino. Z izborom
podopcije “Selekcija” lahko greste v proceduro definiranja ravnine pogleda z izborom
obstoječih entitet, ki lahko določijo položaj dane ravnine.
<0 sel.> Ploskev - Selektiranje (<Izbor točke>):
Izbor podopcije “Izbor točke” vas vrne v prvotno obliko ukazne vrstice za izbor točke. Torej v
programu sta predvidena dva načina za definiranje želene ravnine. Prvi je z izborom treh ne
kolinearnih točk, a drugi je izbor obstoječih entitet. Vsekakor se ta dva načina lahko
medsebojno kombinirata. Program bo v ukazni vrstici vedno zahteval izbor nove točke,
oziroma izbor entitet, dokler se ne izpolni pogoj za enolično določitev ravnine. V primeru izbora
točk in entitet, ki ne kreirajo ene ravnine, bo program izdal ustrezno opozorilo.
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Ko program najde eno ravnino, jo grafično prikaže, a v ukazni vrstici zahteva vnos za naziv
danega pogleda.
Naziv pogleda <>:
Na osnovi prikazane ravnine lahko zaključite, ali je dobro definirana ali ne. V primeru, da ste
napačno definirali ravnino, se odstopi od ukaza s pritiskom na tipko “Esc”. Če pa je na ekranu
prikazana pričakovana ravnina, tedaj imate dve možnosti. Z vnosom naziva pogleda bo
ravnina shranjena v bazo in jo boste lahko vedno aktivirali v oknu “2D pogled”. Če pa je ne
želite shraniti v bazo, tedaj ji samo s pritiskom na tipko “Enter”, ali klikom na desni gumb
miške, pridružite programsko predvideno ime za začasno ime pogleda: “Noname”. Z
naslednjim takim vnosom ravnine se predhodna začasna vedno povozi. Torej je
tako
shranjena ravnina dosegljiva tako dolgo, dokler ne greste iz programa ali pa ne definirate novi
začasni pogled.
Ne glede na ime ravnine, se bo ukaz končal, a v oknu “2D pogled” bo prikazana definirana
ravnina pogleda, oziroma vse entitete, ki ji pripadajo. V nadaljevanju naziva okna “2D pogled”
bo izpisan ali programsko podan naziv pogleda “Noname” ali pa ime, katerega ste sami vnesli.

Definiran je pogled “Noname” v ravnini sprednje strani dvokapne strehe
Omenimo naj, da je v proceduri definiranja ravnine pogleda omogočen izbor tudi ukrivljenih
ploskev. Izbor katerekoli entitete, ki ima “evaluator” (glej poglavje “3.1.12”), privede do
razvitega prikaza vseh entitet, ki pripadajo isti ukrivljeni ploskvi.
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Izbor sferne plošče privede do njenega
razvitega prikaza v oknu “2D pogled”
Prav tako izbor entitete, ki pripada cilindričnemu okvirju, privede do kreiranja pogleda, ki
popolnoma odgovarja prikazu, ki se dobi v oknu “2D pogled”, ko se aktivira isti cilindrični okvir
(glej poglavje “2.12.5”). Na tak način se v oknu “2D pogled” lahko dobi vsebina cilindričnih
okvirjev, čeprav ni kreiran njihov simbol v dispoziciji objekta.

Z izborom ene entitete, ki pripada centralnemu cilindričnemu okvirju,
je definiran pogled, ki popolnoma odgovarja razviti
obliki danega cilindričnega okvirja.

2.14.2 Editiranje liste pogledov
V “Tower” je omogočeno kreiranje “sestavljenih pogledov”. Sestavljen pogled je
unija več etaž in/ali pomožnih pogledov, ki se istočasno prikazujejo v oknu “2D pogled”, s
smerjo gledanja od zgoraj navzdol. Zaradi tega se entitete, ki pripadajo pomožnim pogledom,
v sestavljenem pogledu ne prikazujejo s svojo pravo geometrijo, ampak se vidijo njihove
projekcije na horizontalno ravnino. Sestavljeni pogledi se najpogosteje uporabljajo pri pregledu
rezultatov, ko je potreben istočasen prikaz vplivov v vzajemno povezanih sklopih konstrukcije.
Na primer, sestavljen pogled lahko sestoji od nekaj poševnih pogledov, ki predstavljajo robove
strehe, ali recimo sklopi, ki predstavljajo stopnice s podesti.
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Sestavljeni pogledi se kreirajo s pomočjo ukaza “Editiranje liste pogledov”. Z izborom tega
ukaza se odpre dialog:

Dialog za editiranje liste pogledov
V listi se prikazujejo vsi pogledi, ki so shranjeni v bazo, kot tudi začasni pogled “Noname”, če
je predhodno definiran.
Sprememba imena nekega pogleda se vrši direktno v listi v koloni “Naziv”. Če se preimenuje
pogled “Noname”, bo le-ta shranjen v bazo pod novim imenom in bo postal enakovreden z
ostalimi pogledi.
Brisanje izbranega pogleda iz baze se vrši z izborom ukaza “

Briši ”.

S pomočjo gumbov “
Gor ” in “
Dol ” lahko spremenite vrstni red v listi definiranih
pogledov. Premika se trenutno aktivni izbrani pogled.
“Poševni pogledi”
Aktivira novi dialog, v katerem se vrši izbor algoritma za prikaz poševnih
pogledov.

Izgled dialoga za izbor algoritma za prikaz kosih pogleda
“Usmeritev poševnega pogleda gledano od zgoraj”
Algoritem, ki se najpogosteje uporablja pri strešnih konstrukcijah in omogoča
da je pogled prikazan iz “ptičje perspektive”.
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Usmeritev poševnega pogleda v smeri gledanja odzgoraj
“Usmeritev poševnega pogleda gledano od strani *”
Algoritem, ki se najpogosteje uporablja pri daljnovodih in omogoča, da se
pogled prikazuje od strani. V edit polju “*Uporabiti za nagib ravnine večje
od” mora uporabnik definirati nagib ravnine tako, da se bo za vsak poševni
pogled z nagibom večjim od podanega, uporabil ta algoritem.

Usmeritev poševnega pogleda v smeri gledanja od strani
“Postavi kot prednastavljeno”
Z vklopom tega stikala se izbrani algoritem postavi za prednastavljenega, kar
pomeni, da se bo uporabil v vseh novih datotekah.
Z aktiviranjem ukaza “Novi sestavljeni” se odpre dialog, v katerem se kreirajo sestavljeni
pogledi.
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Dialog za kreiranje sestavljenih pogledov
V listi se sedaj poleg pomožnih pogledov, ki so shranjeni v bazi, prikazujejo tudi vsi postavljeni
nivoji. S klikom miške na stikala, ki se nahajajo v koloni “Selekcija”, se vrši izbor pogleda in
nivoja, ki gre v sestavo sestavljenega pogleda.

Postavljeni simboli “√” v koloni “Selekcija”
jasno kažejo, kateri pomožni pogledi in nivoji
bodo šli v sestavo sestavljenega pogleda.
V polju “Ime pogleda” program avtomatsko izpisuje nazive vseh izbranih pogledov in nivojev
ter jih loči s pomočjo simbola “+”. Tako kreirano ime sestavljenega pogleda lahko spremenite z
vnosom želenega teksta v dano polje.
Z gumbom “OK” se vrnemo v glavni dialog ukaza, kjer se sedaj prikazuje tudi naziv
kreiranega sestavljenega pogleda.
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V listi je prikazan kreirani sestavljeni pogled
V listi je pred sestavljenimi pogledi postavljena sličica cele strehe “ ”, tako da se jasno
razlikuje od pomožnih pogledov, kjer je spredaj sličica samo ene strani strehe “
”.
Ko je v listi izbran sestavljen pogled, je dostopen tudi ukaz “Edit”, s katerim se lahko menjajo
parametri danega sestavljenega pogleda. Z njegovim aktiviranjem se odpre popolnoma enak
dialog kot pri kreiranju novega sestavljenega pogleda, zato ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
Po izboru ukaza “OK” se dialog zapre in v oknu “2D pogled” se prikazuje pogled, ki je izbran v
listi.

V oknu “2D pogled” je prikazan sestavljeni pogled strehe
Omenimo naj, da v sestavljenih pogledih ni možno vnesti točk in se tako ne morejo koristiti za
definiranje geometrije konstruktivnih elementov. Edino izjemo predstavlja ukaz “Prerez”, ki se
nahaja v modulu za obdelavo rezultatov in za katerega je dovoljen vnos točk v sestavljenih
pogledih.

2.14.3 Izbor aktivnega pomožnega pogleda
Bilo kateri že prej definirani pogled se lahko enakopravno prikazuje v oknu “2D
pogled” po enakih pravilih, kot tedaj, ko se v okno za aktivni prikaz postav aktivni nivo
oziroma okvir. Z desnim klikom miške na naziva okna “2D pogled”, je treba odpreti meni in
zatem aktivirati ukaz “Pomožni pogledi ”.
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Odprta lista z nazivi definiranih pogledov
Na desni strani ukaza se odpre lista z nazivi vseh do tedaj definiranih pogledov. Z enostavnim
klikom miške na želeni pogled, se lahko v oknu “2D pogled” dobiti njegova vsebina.

Za aktivni prikaz v oknu “2D pogled” je izbran pomožni pogled “Streha 1”

2.14.4 Izbor pogleda (Ctrl+W)
Ta ukaz je namenjen za lažji izbor sklopa, ki se bo prikazoval v 2D pogledu,
prvenstveno v situacijah v katerih se sklopi pogosto menjavajo (npr. pri kontroli dobljenih
rezultatov). Z izborom iz menija “Prikaz” ali istočasnim pritiskom na tipki “Ctrl” + “W”, se
odpre “plavajoči” dialog:
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Dialog za izbor pogleda
V dialogu je prikazana lista sklopov, ki se lahko izberejo za prikaz. Z desnim klikom miške na
dialog se odpre meni, s katerim se določa vrsta sklopov, ki bodo prikazani v listi.

Meni za izbor vrste sklopov
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Izbor sklopa se vrši s klikom miške na ime v listi, nakar se le-ta prikaže v oknu 2D pogled, kot
da je izbran s standardnim ukazom za izbor sklopov.
Dialog se lahko postavi na poljubno mesto na ekranu ter se lahko menja tudi njegova
dimenzija.
Zelo pomembno je omeniti, da se katerikoli ukaz lahko zažene, ko je dialog aktiven, oziroma
da njegov prikaz na ekranu ne vpliva na delo programa. Prav tako je treba reči tudi, da je ukaz
“Izbor pogleda” transparenten, kar pomeni, da se lahko zažene tudi, ko je aktiven neki drugi
ukaz.

2.14.5 Export sklopov v ravninski model (Export)
Ta ukaz funkcionira popolnoma enako kot istoimenski ukaz, ki je detajlno opisan v
poglavju “2.11.6”, tako da ga tukaj ne bomo ponovno pojasnjevali.

2.14.6 Projekcije definiranih pogledov
Ko je v oknu “2D pogled” aktiviran neki od definiranih pogledov, je mogoče
namesto prikaza danega pogleda dobiti tudi njegovo projekcijo na eno od možnih globalnih
ravnin projekcije (ukazi: “Spredaj”, “Desno” in “Zgoraj” v meniju okna “2D pogled”). V
odvisnosti od ravnine, s katero je določen dani pogled, se lahko zgodi tudi primer, da neka
predvidena projekcija nima smisla. Tipičen primer je, če iz kateregakoli razloga definiramo
recimo ravnino pogleda, ki je horizontalna, tedaj niti ena projekcija ne bo imela smisla. Prav
tako bo pri vertikalni ravnini, ki ima vektor normale recimo v smeri globalne Y osi. Projekciji
“Zgoraj” in “Levo” ne bosta imeli nikakršnega smisla, ker se nič ne bo videlo, a opcija
“Spredaj” bo dala projekcijo, ki točno odgovarja definiranemu pogledu. Izbor ukaza “Default”
umakne predhodno postavljeno projekcijo in vrača prikaz v ravnino definiranega pogleda. Vsi
štirje ukazi: “Spredaj”, “Desno”, “Zgoraj”, in “Default”, delujejo kot stikala oziroma vedno je
eden od njih aktiven. Simbol “√” pred ukazom jasno kaže, katera projekcija je trenutno
aktivna oziroma prikazana v oknu “2D pogled”.
Če je v oknu “2D pogled” prikazana neka projekcija, bo program v nadaljevanju naziva okna
zraven imena aktivnega pogleda v oklepajih izpisal tudi naziv projekcije: (Spredaj), (Desno) ali
(Zgoraj). Omenimo še, da se pri shranjevanju datoteke pomni tudi nazadnje uporabljena
projekcija aktivnega pogleda.
Uporabo projekcij definiranih pogledov bomo najbolje pojasnili na primeru definiranega
pogleda v ravnini nagiba sprednje strani dvokapne strehe prikazane hale. Z izborom tega
pogleda bo prikaz tak, da vse razdalje odgovarjajo stvarnim dolžinam v tej ravnini. Če pa za
ta pogled zahtevamo projekcijo odzgoraj (opcija “ Zgoraj” v meniju), tedaj bodo te dolžine
skrajšane in bodo odgovarjala njihovim projekcijam na horizontalo.
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“Default” prikaz definiranega pogleda
“Streha 1”

Projekcija “Zgoraj” definiranega pogleda
“Streha 1”

Iz medsebojnega razmaka horizontalnih osi, ki so postavljene v smeri nosilcev, se jasno vidi
skrajšanje v horizontalni projekciji danega pogleda.

2.14.7 Izbor točk v definiranih pogledih
Izbor točk z miško v oknu “2D pogled”, ko je v njem prikazan nek definirani
pogled, bo vedno izbral točke, ki ležijo na dani poševni ravnini, ne glede nato ali je aktiven
realni prikaz ali pa neka projekcija. Razlika bo edino v prikazanih dolžinah med izbranimi
točkami. Namreč v “default” prikazu bodo te dolžine predstavljale stvarne dolžine elementov, a
v primeru projekcij njihovo projekcijo na dano ravnino pogleda.
V primeru izbora točk preko tipkovnice, velja lokalni koordinatni sistem definiranega pogleda.
Če je realen prikaz, tedaj bodo lokalne X in Y osi ležale v ravnini pogleda, če pa je projekcijski
prikaz na eno od globalnih ravnin, bodo lokalne X in Y osi ležale v dani ravnini projekcije.
V primeru, da je definiran pogled določen z izborom entitet, ki imajo “evaluator” (ukrivljene
ploskve), bo izbor točk z miško vedno izbral točke, ki pripadajo ukrivljeni ploskvi, a medsebojni
razmak tako izbranih točk bo predstavljal projekcijo njihove stvarne dolžine na bazno ravnino
ukrivljene ploskve. O bazni ravnini in nasploh o delu z ukrivljenimi ploskvami bi več besed v
poglavju “3.1.12”.

2.14.8 Vidnost preslikanih etaž
Ta opcija programa ima več uporab. Ena od osnovnih je, ko želite kreirati
geometrijo nove etaže na osnovi vsebine neke že prej kreirane, ali pa ko želite kontrolirati
medsebojne horizontalne razmake med entitetami, ki se nahajajo na različnih nivojih
(skladnost v vertikalnem smislu). Za ta namen sta predvidena dva ukaza. S pomočjo enega se
definira kaj se preslikuje na trenutno aktiven nivo (ukaz: “Preslikane etaže”), a s pomočjo
drugega se postavlja, oziroma ukinja vidnost preslikanih entitet v oknu “2D pogled” (ukaz:
“Vidnost preslikanih etaž”, ki deluje kot stikalo). Oba ukaza bosta dostopna za aktiviranje
samo tedaj, ko je v oknu “2D pogled” prikazana vsebina trenutno aktivnega nivoja. Oba ta
ukaza bosta dostopna za aktiviranje samo, če je v oknu “2D pogled” prikazana vsebina
trenutnega aktivnega nivoja ali pomožnega pogleda z vključeno opcijo “Zgoraj” (projekcija na
horizontalno ravnino).
Z izborom ukaza “Preslikane etaže“ se odpre dialog naslednjega izgleda.
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Izgled “dialog ”-a v okviru ukaza “Preslikane etaže”
Izgled in način dela s tem dialogom je zelo podoben kot pri ukazu “Zamenjava” (glej poglavje
“2.11.5”). Namreč, v tem dialogu je potrebno izbrati eno ali več etaž, katere vsebina bo
istočasno prikazana v oknu “2D pogled”, skupaj z vsebino trenutno aktivnega nivoja. Način
izbora in de-selekcije želenih etaž je enak kot pri ukazu “Zamenjava”, pa ga sedaj ne bomo
pojasnjevali. Katera entiteta bo preslikana z izbranih nivojev na aktivnega, se določa s stikali v
desnem delu dialoga. Namreč s programom ni predvideno preslikanje celotne vsebina etaža,
ampak samo naslednje entiteta: plošča, greda, površinska, linijska in točkovna podpora.
Torej, v tem dialogu se vrši izbor etaž in konstruktivnih elementov, ki bodo preslikani na
aktivni nivo.
Po končanem izboru etaž in izboru entitet, bo aktiviranje ukaznega polja “OK” shranilo listo
vseh izbranih etaž samo za aktivni nivo, dokler bodo stikala za elemente veljala za celoten
model. Preslikava ne vpliva na stanje vidnosti danih konstruktivnih elementov, ali povedano
drugače, če je neki konstruktivni element neviden, bo na zahtevo uporabnika preslikan in
prikazan v oknu “2D pogled”.
Vsebina preslikanih entitet iz izbranih etaž se bo pojavila v oknu “2D pogled” šele po
aktiviranju ukaza “Vidnost preslikanih etaž”, ki deluje kot stikalo. Simbol “√” pred nazivom
v meniju pomeni da je aktiven. Tako se bodo v oknu “2D pogled” zraven aktivnega nivoja
pojavile še preslikane entitete z vseh etaž, ki so bile izbrane.

“Vidnost preslikanih etaž” – “Off”

“Vidnost preslikanih etaž” – “On”

Zgoraj je aktiviranje ukaza “Vidnost preslikanih etaž” prikazalo v oknu “2D pogled”, zraven
vsebine nivoja na koti 4,25 še vse preslikane entitete z nivoja na koti 0,00.
Da bi se v oknu “2D pogled” prikazale preslikane entitete z drugih etaž, ni dovolj da se s
pomočjo ukaza “Preslikane etaže” le-te izberejo, ampak je nujno vklopiti še ukaz “Vidnost
preslikanih etaž”.
Tako imenovane preslikane entitete se prikazujejo s pomožnimi linijami, ki se ne morejo izbrati
za manipulacijo (brisanje, kopiranje, itd). Bodo pa v veliko korist za izbor točk s pomočjo
OSNAP kriterija. Način prikaza preslikanih entitet (barva, tip linije, itd.), se za vsak
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konstruktivni element določa v konfiguraciji programa, s pomočjo ukaza “Parametri” (glej
poglavje “3.5.1”).
Uporaba opcije preslikanih etaž
Kot smo že na samem začetku tega dela navodil omenili, ima preslikava etaž več načinov
uporabe. Ena od osnovnih je, ko želimo vsebino nove etaže kreirati na osnovi vsebine že prej
kreirane in ima podobno geometrijo. V tem primeru aktiviramo nivo, na katerem kreiramo
novo etažo in zatem s pomočjo ukaza “Preslikane etaže” iz liste izberemo nivo, kjer se nahaja
podobna etaža. Seveda mora biti ukaz “Vidnost preslikanih etaž” aktiven. Sedaj z uporabo
OSNAP kriterij lahko uporabimo geometrijo preslikanih etaž.

Na osnovi geometrije preslikanih entitet s predhodno kreirane
etaže na nivoju 6,00, lahko z uporabo OSNAP kriterija
kreiramo potrebno geometrijo aktivnega nivoja na koti 3,00
Preslikanje vsebine ostalih nivojev na aktivni nivo bo imelo posebno vlogo tudi pri kontroli
geometrije pred generiranjem vertikalnih elementov konstrukcije (glej poglavje “2.11.7).
Namreč nepokritost točkovnih in linijskih podpor v vertikalnem smislu, pri zamenjavi s stebri
oz. zidovi, lahko povzroča niz problemov, tako pri generiranju vertikalnih entitet, kot pri
kasnejši generaciji mreže končnih elementov. Ko je prikaz preslikave v oknu “2D pogled”
aktiven, bo program z aktiviranjem ukaza “Kontrola geometrije” markiral vse razmake manjše
od zahtevanih. Tako bodo jasno evidentirana vsa odstopanja elementov konstrukcije v
vertikalnem smislu. O tem bo več govora v poglavju “3.3.6 Kontrola geometrije”.
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Na nivo 0.00” so preslikane vse ostale etaže, tako da bo aktiviranje ukaza “Kontrola
geometrije” preverilo vertikalno pokritost vseh entitet v celem modelu.

2.14.9 Prikazovanje zgodovine pogleda
Ukaz “Prikaz zgodovine pogledov” deluje kot stikalo. Simbol “”spredaj pomeni
da je vklopljen. Tedaj se zraven naziva okna “2D pogled” izpisujejo tudi nazivi vseh sklopov, ki
so bili prikazani v 2D oknu aktivnega primera.

Nazivi vseh sklopov, ki so bili prikazani v 2D oknu
Glavni namen zgodovine pogleda je hiter izbor nekega že prej prikazanega sklopa za ponoven
prikaz v 2D oknu. S klikom miške na naziv zgodovine pogleda, se ta aktivira in prikaže sklop v
2D oknu.
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3. VNOS PODATKOV
3.1

Konstrukcija

Ukazi, ki spadajo v to skupino (meni “Konstrukcija”), so namenjeni za vnos
konstruktivnih elementov modela. Ker vsi ti elementi vplivajo na kasnejši preračun, se
narisanim elementom pridružijo tudi seti numeričnih podatkov: debelina plošče, kvaliteta
materiala, karakteristike prečnih prerezov gred, karakteristike podpor, itd.
Risarske procedure so zaradi enostavnosti tako organizirane, da obstajata praktično samo dva
načina za risanje konstruktivnih elementov. Eden je za površinske in linijske elemente, a drugi
za točkovne. Risanje površinskih in linijskih elementov sloni na postopku risanja poljubne
polilinije, ki je detajlno opisan v poglavju “2.6”. Edina razlika je v tem, da morajo površinski
elementi obvezno imeti zaključeno polilinijo. Risanje točkovnih elementov je neodvisno in sloni
na izboru točk (glej poglavje “2.5”).
Pri definiranju položaja konstruktivnih elementov je potrebno vedeti, da bo pri preračunu vsaki
površinski element (plošča) zamenjan z mrežo končnih elementov, ki se geometrijsko nahajajo
v isti ravnini kot narisana polilinija plošče. Prav tako bo tudi vsak linijski konstruktivni element
(greda, linijska podpora, itd.) modeliran z linijskim končnim elementom, ki se geometrijsko
popolnoma ujema. Mreža končnih elementov, ki se kreira za matematični model preračuna
konstrukcije, nima svoje dimenzije pravokotno na mrežo, a njena togost se opisuje preko
setov numeričnih podatkov, ki so pridruženi konstruktivnim elementom.
Iz tega izhaja zaključek, da bi bilo potrebno polilinijo, katera se določa z geometrijo in
položajem konstruktivnih elementov v prostoru, postavljati v težišče prečnega prereza danega
elementa. Vendar obstaja še drugi, mnogo važnejši pogoj in to je, v kolikor morajo posamezni
konstruktivni elementi delovati skupaj, tedaj morajo biti povezane tudi njihove mreže končnih
elementov , oziroma morajo imeti skupna vozlišča.
Predhodno rečeno bomo pojasnili na enem primeru sodelovanja plošče in grede.

Če bi se v tem primeru ravnali po pravilu, da geometrijo plošče in grede določimo z risanjem
polilinije, ki se nahaja v njihovem težišču, bi dobili mrežo, ki ni povezana, kar pa ne želimo.
Zaradi tega je potrebno geometrijo površinskih elementov (plošča) potrebno definirati s
polilinijo v njeni srednji ravnini, a položaj grede ne v njenem težišču, ampak v težišču plošče,
da je mreža končnih elementov lahko povezana.

Napačno modeliranje

Pravilno modeliranje
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Ekscentričen položaj težišča grede glede na linijo, s katero je določen njen položaj v prostoru,
se določi v setu numeričnih podatkov z razmakom “e”.
Način pravilnega določevanja položaja konstruktivnih elementov bomo pojasnili še na enem
primeru. Vzemimo eno pravokotno ploščo, po katerem obodu so postavljene grede, naslonjene
na štiri pravokotne stebre.

Za sodelovanje plošče in grede tudi v tem primeru velja predhodno pravilo, da je geometrijo
gred potrebno določiti s polilinijami, ki se nahajajo v srednji ravnini plošče. S to predpostavko
bomo sedaj analizirali samo pravilen vnos položaja konstruktivnih elementov v horizontalnem
smislu.
Tudi tukaj bi naredili napako, če bi položaj konstruktivnih elementov določili z vnosom polilinije
v njihovem težišču.

Napačno modeliranje
Zraven tega, da grede ne bi bile direktno naslonjene na stebre, bi njihov premaknjeni položaj
glede na konturo plošče imel za posledico nepotrebno veliko število končnih elementov.
Nasploh pretirana natančnost pri risanju geometrije modela v mejah od 10-20 cm nima
nikakršnega praktičnega smisla, ker bi tako risanje povzročilo nepotrebno veliki število končnih
elementov, ki bi upočasnili tako preračun kot kasnejšo obdelavo rezultatov preračuna.
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Pravilno modeliranje
Kar se tiče numeričnih podatkov, se oni podajajo v “dialog ”-ih, pri čemer njihova vsebina in
oblika zavisi od tipa konstruktivnega elementa, ki se postavlja. Način dela s temi dialogi je
skoraj enak za vse konstruktivne elemente. Sedaj bomo povzeli osnovna pravila, ki veljajo pri
delu s seti podatkov.
 Pod setom numeričnih podatkov razumemo niz podatkov, ki definirajo karakteristike nekega
konstruktivnega elementa. Ker imate lahko na enem modelu več enakih konstruktivnih
elementov z različnimi karakteristikami, je omogočeno definiranje več različnih setov
podatkov. Vsaki od teh setov je določen s svojim števcem od 1 do n za dan tip
konstruktivnega elementa.
 Vsak konstruktivni element ima referenco na določeni set podatkov. Tako se naknadna
sprememba numeričnih podatkov v okviru seta, avtomatsko odrazi na vse konstruktivne
elemente, ki imajo referenco na ta set.
 V okviru vseh ukazov za postavljanje konstruktivnih elementa, bo na začetku ukazne vrstice
v <> oklepajih izpisana številka aktivnega seta podatkov, oziroma seta podatkov, ki bo
pridružen konstruktivnemu elementu, ki se riše.
 Pri prvem klicu ukaza, bo v <> oklepajih znak “<->”, ki označuje, da ni definiran niti en set
numeričnih podatkov.
 Sprememba aktivnega seta podatkov se lahko vrši kadarkoli med risanjem konstruktivnega
elementa z aktiviranjem podopcije “Set”, ki je vedno prisotna v ukazni vrstici.
 Če se procedura risanja konstruktivnega elementa konča in pri tem ni bil izbran noben set,
bo progam sam odprl dialog za definiranje numeričnih podatkov.
 Seti podatkov so določeni s števcem od “1” do “n”, njihovi podatki pa se namestijo v liste v
okviru “dialog ”-ov. V prvi koloni vsake liste se nahaja podatek o števcu seta podatkov
(kolona “Set”).
 Podatki v okviru ene vrstice v listi odgovarjajo enemu setu. Sprememba podatkov v listi se
vrši z enostavnim levim klikom miške na vrstico. Izbrano polje postane markirano, kar
označuje, da je program pripravljen za sprejem novih vrednosti. Če v “dialog ”-u obstajajo
tudi neki podatki izven liste setov, tedaj oni vedno odgovarjajo aktivnemu setu podatkov.
Aktivni set podatkov je vrstica v “list box”-u, ki je označena s posebno barvo.
 Sprememba aktivnega seta podatkov se vrši s klikom miške na poljubno pozicijo v okviru
vrstice v “list box”-u, v kateri se nahajajo njegovi podatki.
 Črna puščica z leve strani list box-a “” kaže na set, ki je bil aktiven neposredno pred
vhodom v “dialog ”.
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 Ukazni polji “
Dodaj” in “
Briši” sta predvideni za dodajanje novih setov podatkov,
oziroma za brisanje že obstoječih. Z aktiviranjem ukaznega polja “
Dodaj” se v listo
dodaja novi set podatkov s števcem povečanim od zadnjega za ena. Glede na stanje
“check box” - a “S kopiranjem” lahko nastopita dva primera. Če je vklopljen, tedaj bodo
dodanemu setu podatkov pridruženi programsko definirani “default” podatki. Če pa je
izklopljen, tedaj mu bodo pridruženi podatki, ki odgovarjajo predhodno aktivnemu setu
podatkov (označen s posebno barvo).
Ker je ukaz “
Briši” destruktiven, je omogočeno samo brisanje setov, ki niso še bili prej
pridruženi obstoječemu konstruktivnemu elementu v modelu. Če se za brisanje izbere set
podatkov, ki ni zadnji v listi, tedaj bo prišlo do prenumeracije števcev setov, ki se v listi
nahajajo za njim. Ta sprememba se tudi upošteva pri vseh referencah na elemente risbe.
Sprememba vrstnega reda podatkov v listi je vedno mogoča in se vrši s pomočjo ukaznih polj
“
Gor” in “
Dol”. Tudi tukaj se te spremembe števcev pravilno upoštevajo pri vseh
obstoječih referencah.

Z aktiviranjem ukaznega polja “OK”, se najprej izvrši kontrola veljavnosti podatkov, ki
so pridruženi vsem setom v listi in se v primeru napake izda opozorilo ter onemogoči izhod iz
dialoga. V primeru, da so vsi podatki pravilni, se dialog zapre, a set, ki je bi izbran( v listi je
označen s posebno barvo), se proglasi za aktivnega. Med <> oklepaji se izpiše števec, oziroma
ta set se pridruži elementu, ki se riše.


S pomočjo ukaznega polja “Cancel” se odstopi od vseh akcij izvedenih v dialogu.

Opomba:
Vrstni red risanja konstruktivnih elementov je popolnoma poljuben in je odvisen izključno od
izbora uporabnika in njegovih navad.
Opomba:
Za konstruktivne elemente ne velja princip superpozicije, oziroma če se dva isto tipska
konstruktivna elementa popolno ali delno prekrivata, bodo na mestu prekrivanja osvojene
karakteristike zadnjega narisanega elementa. Tukaj se pod isto tipskim razumeta na primer
dve plošči, dve gredi, itd.
Opomba:
Če linijske elemente konstrukcije narišete s polilinijo, ki se sestoji iz več segmentov, bo to
pomenilo, da je vnešeno točno toliko linijskih elementov konstrukcije z istim setom
karakteristik. Ali drugače povedano, linijski element, ki je narisan iz več segmentov ne bo
obravnavan kot eden, ampak kot več. Potrditev tega dobite, če vklopite, pri ukazu “Vidnost”,
za dan linijski element konstrukcije stikalo “Set”. Tedaj bodo na sredini vsakega narisanega
segmenta številka seta podatkov. Po enaki analogiji morate , če želite z ukazom “Briši” zbrisati
cel linijski element konstrukcije, izbrati vse segmente polilinije.

3.1.1

Plošča/Zid
Izborom te ikone se preide v proceduro za definiranje poljubne plošče, oziroma
zidu. Postopek postavljanja plošč in zidov je enak, pa vse kar bomo v tem delu
navodil rekli za plošče, bo veljalo tudi za zidove. Po izboru ukaza dobi ukazna
vrstica naslednji izgled:

<-> Prva točka plošče (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set) :_
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Vsebina jasno kaže na to, da se od uporabnika pričakuje risanje polilinije, ki bo določila
konturo plošče, oziroma zida. Sam postopek risanja polilinije je detajlno pojasnjen v poglavju
“2.6”, pa ga tukaj ne bomo ponavljati. Ker so plošče površinski elementi, se pri izboru točk
mora paziti, da vse izbrane točke pripadajo isti ravnini in da se izrisani segmenti polilinije med
seboj ne sekajo. V nasprotnem bo program izdal opozorilo o napaki.

Z izborom podopcije “Set” se odpre “dialog” za izbor setov karakteristik, katere boste dodelili
plošči, ki se riše.

Izgled “dialog ”-a za definiranje
numeričnih podatkov o ploščah
Karakteristike plošč se definirajo z njeno debelino (d), ekscentriciteto (e), kvaliteto materiala
in načinom računskega obnašanja. Vsi ti podatki tvorijo eno celoto, ki se imenuje set
podatkov. V koloni “Set” je prikazan števec, v koloni “d m” podatek o debelini plošče, v
koloni “e m” podatek o razmaku od zgornjega roba plošče glede na ravnino, s katero je
plošča predstavljena v modelu, a v koloni “Material” naziv materiala, katerega karakteristike
so dodeljene setu podatkov. V listi je možno menjati samo podatek o debelini plošče in
ekscentričnem položaju glede na srednjo ravnino plošče.
Ekscentričen položaj plošč
Podatek “e m” ne vpliva na karakteristiko plošč pri preračunu, ampak služi za lepši renderiran
prikaz modela. Pomembno bo tudi pri izvozu osvojene armature iz programa “Tower” v
program za izdelavo armaturnih načrtov “ArmCAD”. Torej, ne glede na vrednost
ekscentričnega položaja plošče glede na ravnino, s katero je določen njen položaj v prostoru,
bodo rezultati preračuna enaki, bo pa zato exportirana armatura v program ArmCAD pravilno
oblikovana.
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Program po “deafult”-u za ta podatek vzame polovico debeline plošče, kar odgovarja njeni
simetrični postavitvi glede na težiščno ravnino.

Simetričen položaj zgornjega in spodnjega roba plošče
glede na podano ravnino (e=d/2)
Maksimalna vrednost, ki se lahko poda za parameter “e” je skupna debelina plošče, tako, da
težiščna ravnina ne sme pasti izven gabarita plošče. Vnos ekscentričnega položaja plošče bo
imel praktično uporabo pri ploščah, ki imajo različne debeline in s katerimi se modelirajo
kapitli.

Simetričen položaj (e1=d1/2;
e2=d2/2)

Poravnan zgornji rob
(e1=e2=d1/2)

Ker vrednost parametra “e” predstavlja odmik zgornjega roba plošče od težiščne ravnine, a
zgornji rob plošče je usmerjen k pozitivni smeri lokalne Z osi, je za njegov pravilni vnos
potrebno poznati orientacijo lokalnega koordinatnega sistema plošče.
Lokalni koordinatni sistem plošče
Lokalna X in Y os vsake plošče leži v ravnini same plošče, dokler je lokalna Z os v smeri
normale na ravnino plošče. Ker ima plošča lahko popolnoma poljuben položaj v prostoru, je
zaradi preglednosti lokalnega koordinatnega sistema plošč uvedena konvencija, da on v
popolnosti odgovarja lokalnem koordinatnem sistemu za risanje v oknu “2D pogled”. Torej, če
je v oknu “2D Pogled” prikazan aktivni nivo, tedaj bo lokalni koordinatni sistem pripadajoče
plošče enak sistemu tega nivoja. Popolnoma enako velja tudi za aktivni okvir, oziroma
poljubno definiran poševni pogled. V vseh teh primerih je lokalna Z os usmerjena k očesu
opazovalca, oziroma zgornji rob plošče je opazovalcu bližji.
Karakteristike materialov
Ker so plošče prostorski elementi, ki so lahko istočasno obremenjeni na upogib in na ravninsko
napetostno stanje, se kvaliteta materiala opisuje z vnosom karakteristik za obe stanji
obremenitve. Oziroma, material se lahko tako definira, da ima ene karakteristike ko je
upogibno obremenjen, a druge ko je obremenjen v svoji ravnini. Kvaliteta materiala se opisuje
z vnosom naslednjih karakteristik v ustreznih edit box-ih:
E


t
Em
m

-

Jungov modul elastičnosti za obremenitev pravokotno na ravnino plošče
Poissonov koeficient za obremenitev pravokotno na ravnino plošče
specifična teža
koeficient termičnega širjenja
Jungov modul elastičnosti za obremenitev v ravnini plošče
Poissonov koeficient za obremenitev v ravnini plošče

Vsekakor, da so za običajne materiale, ki se uporabljajo v gradbeništvu, kot sta beton in jeklo,
njihove karakteristike enake za obe vrsti obremenitev. Torej, tako definiranje karakteristik
materiala je potrebno razumeti samo kot možnost za neke posebne tipe konstrukcij.
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Postopek pridružitve karakteristik materialov določenemu setu podatkov se odvija tako, da se
z miško klikne na ustrezno mesto v listi v okviru vrstice enega seta (ta vrstice postane
markirana s posebno barvo) in aktiviranjem polja “Material”.

Izgled “dialog ”-a za izbor materiala
Zaradi lažje in boljše preglednosti velikega števila materialov, so podatki v tem dialogu
organizirani s kartotekami. Prve štiri kartoteke so rezervirane za standardne vrste materialov:
“Beton”, “Jeklo”, “Les” in “Opeka/Bloki”. Kartoteka “Ostalo” je predvidena za dodajanje
novih materialov, ki ne spadajo niti v eno od teh skupin, dokler se v kartoteki “Vsi materiali”
prikazujejo vsi materiali ki se trenutno nahajajo v bazi, ne glede na tip.
V prikazani listi vsaki vrstici odgovarjajo podatki, ki definirajo karakteristike enega materiala. V
koloni “Naziv” je podano ime materiala, v koloni “Tip” vrsta materiala, a v ostalih kolonah
karakteristike, ki ga določajo: “E kN/m2”, “”, “ kN/m3”, “t 1/C”, “Em kN/m2. in
“m”. V naslovih teh kolon so med [ ] izpisane tudi enote mer v katerih so dane vrednosti.
Črna puščica, ki se nahaja na levi strani liste, kaže na material, ki je bil predhodno pridružen
setu za katerega sedaj vršimo spremembo materiala.
S pomočjo polj “
Dodaj” in “
Briši” je omogočeno tako dodajanje, kot tudi umikanje iz
liste materialov, a s pomočjo polj “
Gor” in “ Dol” je mogoče menjati vrstni red materialov
v listi. Na tak način lahko uporabnik po svoji želji uredi tabelo materialov, katero bo program
vedno uporabljal pri svojem delu. Omenimo naj, da je knjižnica materialov univerzalna za celi
program, ter da se bo klicala tudi pri definiranju materialov za ostale elemente konstrukcije.
Sprememba bilo katere vrednosti v tabeli se vrši s klikom miške in z vnosom vrednosti preko
tipkovnice. Izjema je edino podatek v koloni “Tip”, ki določa kateremu tipu dani materiala
pripada. Ta podatek se ne podaja, ampak zavisi od kartoteke v kateri se vrši dodajanje novega
materiala. Tako se recimo v kartoteki “Beton” lahko dodajajo samo materiali, ki imajo tip
“Beton”. Če se material dodaja v kartoteki “Vsi materiali”, bo imel isti tip kot material, ki je
bil aktiven v trenutku dodajanja.
Določevanje tipa materiala bo imelo svojo vlogo edino pri kasnejšem dimenzioniranju
elementov konstrukcije. Edino tip materiala daje konstruktivnemu elementu lastnosti v
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proceduri dimenzioniranja, ki vsebujejo ustrezne algoritme za vsak tip posebej. V primeru, da
material ne pripada niti enemu programsko predvidenemu tipu za dimenzioniranje (beton,
jeklo , les, opeka), se mora dodati kot tip “Ostalo”.
Ukazno polje “Cancel” je predvideno za odstop od vseh predhodnih akcij, dokler bo klik na
polje “OK” zaključil delo, a karakteristike aktivnega materiala (označena vrstica v listi) bodo
pridružene aktivnemu setu podatkov.

V koloni “Material” se izpisuje naziv izbranega materiala,
a nad “edit box”-i se izpisuje tip izbranega materiala.
Vsekakor lahko podatke prevzamete iz knjižnice materialov in jih naknadno menjate z direktno
spremembo vrednosti v odgovarjajočem “edit box”-u.
Večkratna selekcija setov in hitra dodelitev materiala
V tem dialogu je možen večkratni izbor setov, da se jim lahko dodeli isti material. Najprej se z
desnim klikom miške v koloni “Material” izbere želeni material, zatem se pa z levim klikom
izberejo vsi seti, katerim se ta material dodeli.
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Izbran je material, ki pripada setu 5,
izbrani so seti 2,4 in 6
V dialogu se izbrani material označi z rdečo barvo, izbrani seti pa z zeleno barvo. Na koncu je
potrebno še enkrat pritisniti desni gumb miške, procedura se konča in želeni material je
dodeljen vsem izbranim setom.

Setom 2,4 in 6 je dodeljen material seta 5
Multiplikatorji fizičnih karakteristik plošče
Vsakemu setu plošč se lahko podajo multiplikatorji fizičnih karakteristik in to neodvisno za
statični in seizmični model. Za ta namen je predviden ukaz “Multiplikatorji”‚ ki aktivira
dialog:
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Dialog za vnos multiplikatorjev
fizičnih karakteristik plošče
Opisi fizičnih karakteristik na katere multiplikatorji vplivajo so prikazani pred edit poljem.
Lahko se podajo:
- Multiplikator trdnosti na obremenitev v svoji ravnini
- Multiplikator upogibne trdnosti pravokotno na ravnino
- Multiplikator teže
“Uporabi multiplikatorje” – stikalo, ki označuje uporabo definiranih multiplikatorjev pri
preračunu modela.
Z izhodom iz dialoga z “OK”, se program vrne v dialog za sete plošč, a v koloni s števcem
setov plošč, se prikaže posebna sličica za multiplikatorje. Glede na uporabo multiplikatorja
samo za statični, ali samo za seizmični ali za statični in seizmični model, se lahko prikažejo tri
različne sličice.

Sličica prikazuje uporabo
multiplikatorja za statični model
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Sličica prikazuje uporabo
multiplikatorja za seizmični model

Sličica prikazuje uporabo
multiplikatorja za statični in seizmični model
Pri generiranju poročila za sete numeričnih podatkov plošč se generira tudi poročilo za
multiplikatorje fizičnih karakteristik plošč.
Način preračuna
V programu sta vgrajena dva tipa ploskovnih končnih elementov, ki se uporabljata v
preračunu. Oziroma, program nudi možnost, da se preračun izvede po teoriji tankih in po
teoriji debelih plošč. Edina razlika med tema dvema algoritmoma je, da se po teoriji debelih
plošč upošteva tudi delo prečnih sil v ploščah. Katero teorijo boste uporabili, je odvisno od
stanja stikal: “Tanke plošče” in “Debele plošče”. Priporočamo da vse zidove in medetažne
konstrukcije preračunate po teoriji tankih plošč, a temeljne plošče, ki imajo precejšnjo
debelino, po teoriji debelih plošč.
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Ortotropne plošče
Opisani postopek izbora materiala se nanaša na izotropne materiale, oziroma materiale, ki
imajo elastične lastnosti v vseh smereh (E=E1=E2; =1=2). Vendar se v praksi lahko
pojavi tudi potreba za modeliranjem ortotropnih plošč (specialni primer anizotropnih plošč),
oziroma plošč, ki nimajo enakih karakteristik v dveh ortogonalnih smereh. S stanjem stikala
“Ortotropija”, ki je dostopen samo pri teoriji tankih plošč, se regulira ali je dani set podatkov
definiran za izotropen ali ortotropen material.

V primeru, ko je stikalo “Ortotropija” vklopljeno, je v edit box-ih “E2”, “G” in “” mogoče
definirati dodatne parametre, ki skupaj s prej podanimi parametri “E” in “” (sedaj je E=E1 in
=1) določajo karakteristike ortotropnega materiala.
E

E2
G


-

Jungov modul elastičnosti za glavno smer 1 (E1)
Poissonov koeficient za glavno smer 1 (1)
Jungov modul elastičnosti za smer 2 (E2  E1)
Strižni modul za ortotropen material
kot glavne smeri 1 z lokalno X osjo plošče

Poissonov koeficient “2” program sam izračuna iz pogoja: 2*E1=1*E2
Omenimo naj, da se pod glavno smerjo 1 razumeva smer v kateri ima plošča večjo nosilnost.
Na osnovi podanih parametrov, se členi matrike, ki opisujejo elastične lastnosti ortotropnega
materiala , izračunajo po naslednji shemi.

Za izotropne materiale, kjer je E=E1=E2 in =1=2, se členi iste matrike izračunajo po
naslednji shemi.
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Omenimo naj, da pri vnosu strižnega modula “G” za ortotropen material ne velja formula, ki je
uporabljena pri izotropnih materialih. Vsak ortotropen material ima različno vrednost strižnega
modula.

3.1.2

Odprtine
Z izborom te ikone se vklopi ukaz za postavljanje odprtine v površinskim elementih
konstrukcije. Ukazna vrstica dobi svojo standardno obliko za definiranje poljubne
polilinije, ki določa konturo odprtine:

Prva točka luknje (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
Postopek risanja konture odprtine je identičen kot za ostale površinske konstruktivne
elemente. Po zaključku polilinije bo program naredil odprtino v vseh površinskih elementih, ki
so v tem trenutku vidni. To bomo pojasnili na enem primeru. Če imate narisano ploščo preko
katere je postavljena površinska obtežba, lahko pri postavitvi odprtine nastopita dva primera
glede na trenutno vidnost. Če so vidni in plošča in površinska obtežba, bo narejena luknja v
obeh površinah. Če pa bo plošča nevidna, bo luknja samo v površinski obtežbi in bo plošča
ostala nespremenjena. Ta princip velja seveda tudi za vse ostale površinske elemente.
Postavljene odprtine predstavljajo regularne površinske elemente, ki se lahko izberejo za:
brisanje, kopiranje, premikanje itd. Z brisanjem odprtine se vrnejo deli površinskih elementov,
ki so bili pred odstranjeni. V primeru, da se odprtina postavi tako, da z enim delom prekrije
neko prej postavljeno odprtino, bo program naredil unijo teh dveh odprtin, oziroma konturo ki
definira obe odprtini.
S pomočjo ukazov za manipulacijo z izrisanimi objekti se odprtina ne bo izbrala edino v
primeru, ko se ona postavi tako, da seka konturo površinskega elementa. V takih primerih se
odprtina ne obravnava kot regularen površinski element, ker ona samo menja konturo
površinskega elementa preko katerega je postavljena.

3.1.3

Robni pogoji
Pogosto se v praksi pojavlja potreba za postavitev robnih pogojev, ki delujejo v
ploščah in zidovih vzdolž podane linije. Na tak način se lahko modelirajo členkaste
zveze plošč in zidov, razpoke v plošči, dilatacije, itd. Z izborom ukaza “Robni
pogoji”, ki se nahaja v meniju “Konstrukcija”, dobi ukazna vrstica svojo
standardno obliko za risanje polilinije.

Prva točka robnih pogojev (Kontura / Prav. /kRož. / Offset / <koNec> / plošča-Zid /
Ortotropne plošče):
Po koncu definiranja geometrije polilinije bo klik na desni gumb miške označil izbor podopcije
“koNec” in na ekranu se bo pojavil dialog za definiranje robnih pogojev.
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Dialog za definiranje
robnih pogojev
V zgornjem levem delu dialoga je prikazana geometrija narisane polilinije, v zgornjem desnem
delu so pa prikazani vplivi, katerih obnašanje se lahko določa. V eni koloni so prikazani vplivi,
ki ustrezajo levi, v drugi pa vplivi, ki ustrezajo desni strani narisane polilinije. Ker je težko
vedeti kaj je leva in kaj desna stran polilinije, je nad levo kolono zelena, nad desno pa rdeča
barva. Klik miške na ikono, ki se nahaja zraven imen vsakega vpliva, odpre meni z opcijami za
definiranje njegovega obnašanja.
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Popolna sprostitev vplivov – popolno se ukine zveza, ki ta vpliv prenaša z ene na
drugo stran robnega pogoja.
Delna sprostitev vplivov – zveza ki prenaša ta vpliv ima delno zmanjšano togost
(stopnja togosti zveze je izražena v procentih - 100% odgovarja popolnemu prenosu
vpliva, 0% pa popolni ukinitvi zveze). Z njenim izborom postane dostopen tudi gumb
ki lahko aktivira dialog:

,

Sedaj je potrebno v edit polju podati želeni procent togosti zveze in to potrditi z “OK”.
Inicialna vrednost stopnje togosti zveze je 50%.
Elasto-plastična zveza – zveza, ki prenaša tak vpliv, ima elasto-plastično obnašanje oziroma v enem intervalu obremenitve je zveza elastična, ko pa preide ta rob, pride do
njene plastifikacije. Po izboru te opcije je dostopen tudi gumb

, ki aktivira dialog:
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Ko se vklopijo stikala “Meja plastifikacije (>=0)” in “Meja plastifikacije (<=0)”,
postanejo dostopni edit box-i zraven. V njih se poda zgornja (pozitivna), oziroma spodnja
(negativna) mejna vrednost danega vpliva. Če se podane vrednosti prekoračijo, pride do
plastifikacije. Gumb “OK” je nedostopen dokler se ne poda vsaj ena meja plastifikacije. Če se
vnese samo ena meja plastifikacije, se bo program obnašal tako, kot da je druga meja
neskončna. Če se za nek vpliv izbere elasto-plastično obnašanje in se ne gre v dialog za
definiranje mej, se bo program obnašal, kot da je dana zveza brez sprostitve.

Obe meji plastifikacije

Samo spodnja meja plastifikacije

“Obdelava po povprečni mejni sili” - Plastifikacija zveze nastane ko vpliv v zvezi doseže
zadano mejno vrednost. Omogočeno je modeliranje dveh načinov plastifikacije tj. odpovedi
robnega pogoja. Prvi način je, da se celi robni pogoj plastificira naenkrat v trenutku, ko
vrednost povprečne sile v robnem pogoju kot celoti doseže mejno podano vrednost. Drugi
način plastifikacije je, da se odpoved zveze v robnem pogoju izvrši neodvisno po vsakem
vozlišču robnega pogoja, ko vrednost sile v tem vozlišču doseže mejno vrednost. Na tak način
je mogoče, da se samo na delu linije robnega pogoja pojavi plastifikacija. Za način, da se
plastifikacija pojavlja na celem robnem pogoju kot celoti, je stikalo “Obdelava po povprečni
mejni sili” vključeno.
Elasto-plastična zveza z delno sprostitvijo–modelira se zveza, ki je kombinacija
elasto-plastične zveze in delne sprostitve vpliva. Zmanjšanje togosti zveze pri delni sprostitvi
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vpliva se nanaša na interval vrednosti obremenitve v katerem še ni prišlo do plastifikacije
zveze. Z aktiviranjem gumba

se odpre dialog za vnos potrebnih podatkov.

Brez sprostitve vplivov– pomeni, da je zveza za prenos vpliva z ene na drugo stran
robnega pogoja popolna.
Ko se v eni od kolon vplivu poda želeno obnašanje, se na sliki na ustrezni strani postavi simbol
v barvi te kolone. Izgled simbola je odvisen obnašanja vpliva. Na tak način se lahko določi kaj
je levo in kaj desno, oziroma na kateri strani robnega pogoja je definirano obnašanje danega
vpliva.

Postavljene črtice jasno kažejo na stran,
kjer bo izbrani vpliv sproščen.
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Vsak segment narisane polilinije ima jasno definiran lokalni koordinatni sistem, ponujeni vplivi
pa nosijo oznake lokalnih osi.

Lokalni koordinatni sistem robnih pogojev
Lokalna os “1” je vedno v smeri podanega segmenta polilinije, lokalna os “3” je pravokotna na
os “1” in leži v ravnini plošče, kateri pripada segment robnih pogojev, dokler je os “2” v smeri
normale na ravnino plošče. Po tem imajo ponujeni vplivi za sprostitev pomen:
M1
M2
M3
T1
T2
N3

-

upogibni moment okoli lokalne osi 1
upogibni moment okoli lokalne osi 2
upogibni moment okoli lokalne osi 3
strižna sila v smeri lokalne osi 1
strižna sila v smeri lokalne osi 2
normalna sila v smeri lokalne osi 3

Način izbora vrste vpliva in s katere strani jih je treba sprostiti bomo najbolje pojasniti na
primeru modeliranja členkaste zveze plošče i zidu.

Členek na levi strani zidu

Členek na desni strani zidu

Členek na obeh straneh zidu

Členkasta zveza z obodnimi zidovi
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Na vseh predhodno prikazanih slikah je sproščen samo vpliv “M1” in to na strani, kjer so
usmerjene kratke črtice.
V programu je predvidena tudi možnost postavitve “linije fiktivnega členka v plošči/zidu”, tako
da se gre iz dialoga brez sproščenih vplivov. Vplivi v plošči/zidu, ki se nahajajo na različnih
straneh “linije fiktivnega členka”, se med seboj ne upoštevajo, kar v obdelavi rezultatov
privede do skoka v vplivih na tem mestu. “Linija fiktivnega členka” se v risbi prikazuje s
pomočjo dveh paralelnih prekinjenih linij.
S pomočjo stikala “Nestikajoč” se poda nestikanje zidov iz različnih smeri. Nestikanje se v
risbi označuje s trikotniki, ki so razporejeni vzdolž podane linije.

Trikotniki prikazujejo, da je
podano nestikanje
Na geometrijskem mestu stika zidov se ne formira zveza med zidovi različnih smeri, vendar se
ponuja možnost ohranjanja zveze zidu pred zidom za geometrijskim stikom. Mogoče je
nastaviti sprostitev vpliva na mestu zveze zidu pred, z zidom za. Na primer, ko niti en vpliv ni
sproščen, se dobi popolna kontinuiteta zidu spredaj in zadaj, če so pa vsi vplivi sproščeni, se
doseže popolna ločitev zidu spredaj in zadaj.
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Nestikanje zidov
Stikala in zaprte liste, ki se nahajajo v centralnem delu dialoga, služijo za definiranje narave
podanih robnih pogojev. Ko je vklopljeno stikalo “Enoten robni pogoj za statični in
seizmični model”, kot se vidi že iz imena, se robni pogoji uporabijo in pri statični in pri
dinamični analizi. Različni parametri za vsako vrsto preračuna se lahko definirajo, ko se vklopi
stikalo “Robni pogoji z različnimi karakteristikami za statični in seizmični model”.
Tedaj se iz zaprte liste najprej izbere opcija “Karakteristike za statični model” ter se podajo
parametri, ki se bodo uporabili pri statični analizi. Zatem se iz liste izbere opcija
“Karakteristike za seizmični model” ter se podajo parametri, ki se bodo uporabili pri
dinamični analizi.

Vsebina liste, s katero se definira
dvojna narava robnih pogojev
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Pogoji v začetni in končni točki vsake podane linije se določajo v delu dialoga “Pogoji v
temenih”. Lahko se podajo trije načini obnašanja:
Določiti avtomatsko - program na osnovi geometrije modela določa, ali se bodo robni
pogoji uporabili za dano teme.
Uporabiti
- podani robni pogoji se uporabijo za dano teme.
Ne uporabiti
- podani robni pogoji se ne uporabijo za dano teme linije.
Vsak od treh načinov obnašanja se v risbi prikazuje s posebnim simbolom:

Trenutno stanje vseh parametrov v dialogu se lahko shrani v bazo konfiguracij. Z izborom
gumba
ose odpre dialog:

Sedaj je potrebno vnesti naziv konfiguracije in ga aktivirati z “OK”. Z izborom iz zaprte liste se
lahko katerakoli shranjena konfiguracija postavi za aktivno. Z gumbom
se aktivna
konfiguracija briše iz baze, s predhodnim obvestilom:

Po aktiviranju polja “OK” bo program dialog zaprl, a vzdolž narisane polilinije bodo postavljeni
simboli, ki kažejo na podano obnašanje izbranih vplivov na obeh straneh polilinije.
V risbi se na sredini vsakega segmenta polilinije izpisuje vrsta vpliva in simbol, ki kaže na
podano obnašanje. Na primer za vpliv M1:
M1=0

Popolna sprostitev vpliva (ukinitev zveze)
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M1=%

Delna sprostitev vpliva

M1=<>

Elasto-plastična zveza

M1=<%>

Elasto-plastična zveza z delno sprostitvijo

Vzdolž podane linije robnih pogojev se izpisuje naziv vpliva
s simbolom, ki kaže na podano obnašanje
Če se miška postavi nad simbol sprostitve vzdolž linije robnih pogojev ko je ukaz aktiven, se
odpre majhno okno, v katerem se izpisujejo nazivi vseh vplivov, katerim se je spremenilo
obnašanje s pripadajočim simbolom.

Popolna sprostitev vpliva

Delna sprostitev vpliva

Elasto-plastična zveza

Elasto-plastična zveza z delno sprostitvijo
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Če se podano obnašanje uporablja samo pri statični analizi, se pred nazivom vplivov izpisuje
tekst “ST”, če se uporablja samo pri dinamični analizi, pa se pred nazivom vplivov izpisuje
tekst “SE”. Če je obnašanje enako za obe analizi, se izpisuje samo naziv vplivov.

Obnašanje vplivov se uporablja samo pri
statični analizi

Obnašanje vplivov se uporablja samo pri
dinamični analizi

Obnašanje enega vpliva se uporablja pri
statični, drugega pa pri dinamični analizi

Obnašanje vplivov pri statični in pri dinamični
analizi

Omenimo naj, da bo ta opcija dostopna samo za premikanje miške v območju okna “2D
pogled”, ne glede na to, kateri del konstrukcije je prikazan v njem.
Da bi se olajšalo modeliranje zveze med ploščami in zidovi se pri aktiviranju ukaza “Robni
pogoji” ponudi tudi podopcija za avtomatsko modeliranje zveze na celem modelu. Z izborom
podopcije “Plošča-Zid” se odpre dialog.

Dialog za avtomatsko postavitev
zveze med ploščo in zidovi
Z vklopom enega izmed stikal se vrši izbor zveze me ploščo in zidovi.
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Na ploščah:
Členkasta zveza samo po obodnih zidovih - program bo na stiku plošč in obodnih
(zunanjih) zidov avtomatsko postavil linije robnih pogojev s sproščenim momentom okoli
lokalne osi 1 (M1).
Členkasta zveza z vsemi zidovi - program bo na stiku plošč in zidov avtomatsko postavil
linije robnih pogojev s sproščenim momentom okoli lokalne osi 1 (M1).
Fiktiven, na stiku z zidom - program bo na stiku plošč in zidov avtomatsko postavil linije
fiktivnega členka.
Na zidovih:
Fiktiven, na stiku s ploščo - program bo na stiku zidov in vseh plošč avtomatski postavil
linije fiktivnega členka.
Nestikanje zidov v seizmičnem modelu – program bo na spoju vseh zidov postavil robne
pogoje, ki umikajo zvezo med dvema zidovoma v seizmičnem modelu, kar bo omogočilo
njihovo neodvisno deformiranje. V statičnem modelu bo na teh mestih postavljen fiktiven robni
pogoj.
Robni pogoji po obodu zidanih zidov – če se izbere ta opcija, program po obodu zidanih
zidov postavi nujne robne pogoje za njihovo realno obnašanje pri statičnem in seizmičnem
preračunu.

Avtomatsko postavljeni robni pogoji na zidanih zidovih
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Členkasta zveza samo po obodnih zidovih

Členkasta zveza z vsemi zidovi

Fiktiven, na stiku z zidom

Fiktiven, na stiku s ploščo

Pri velikih modelih lahko ta zmožnost prihrani precej časa.
Z izborom podopcije “Ortotropne plošče” dobi ukazna vrstica novi izgled:
<0 sel.> Robni pogoji za ortotropne plošče - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek /
eXtras / Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se pričakuje izbor vseh ortotropnih plošč, katerim naj program avtomatsko postavi
potrebne robne pogoje. Klik na desni gumb miške bo označil konec procedure izbora in vse
predhodno izbrane plošče dobijo potrebne robne pogoje.

Avtomatsko postavljeni robni pogoji na vseh ortotropnih ploščah
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Ker podana smer ortotropije določa smer nosilnosti dane plošče, se robni pogoji postavijo po
naslednjem pravilu: strani plošče, katere smer ortotropije lahko preseka, prenesejo vse vplive
razen upogibnega momenta, a paralelne strani so s smerjo nosilnosti sproščene vseh vplivov.

Način postavitve robnih pogojev za ortotropne plošče
Opomba:
Polilinija, s katero se definira mesto delovanja postavljenih robnih pogojev, mora jasno
pripadati samo eni plošči, oziroma zidu. Iz tega razloga bo program po zaključku določanja
njene geometrije preveril ali je podana polilinija pravilna. Če ni, bo izdal ustrezno opozorilo.

Tipičen primer nepravilne polilinije je, če s pomočjo podopcije “Kontura” v ukazni vrstici
izberete več plošč na različnih nivojih.
V primeru, da linijo robnih pogojev postavite točno na spoj plošče in zidu, ostane dilema, ali
ona pripada plošči ali zidu. V tem primeru program kontrolira, katera od teh dveh entitet je
trenutno prikazana v oknu “2D pogled” in tisti, ki je aktivna postavi linijo robnih pogojev. Če
pa je linija robnih pogojev narisana v oknu “3D pogled” točno na stiku plošče in zidu in niti ena
entiteta ni trenutno prikazana v oknu “2D pogled”, bo program v ukazni vrstici zahteval
določitev ravnine, kateri linija pripada.
<0 sel.> Izberite ravnino - Selektiranje (Okno / Poligon / pResek / <Konec>):
Sedaj je potrebno izbrati eno entiteto, katera ima na stiku postavljeno linijo robnih pogojev.
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3.1.4

Grede
Z izborom te ikone se preide v proceduro za postavitev gred, a ukazna vrstica dobi
standardno obliko za risanje poljubne polilinije:

<-> Prva točka grede (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set):
Z aktiviranjem podopcije “Set”, ki je vedno prisotna v ukazni vrstici, se odpre dialog za
definiranje numeričnih podatkov, ki bodo pridruženi gredi, ki se riše.

Osnovni izgled “dialog ”-a za definiranje setov grede
Vsaki set grede se opisuje s sledečimi parametri:
- kvaliteta materiala (E, ,  , t)
- geometrijske karakteristike prečnega prereza (A1, A2, A3, I1, I2, I3)
Parametri, ki določajo kvaliteto materiala imajo enak pomen kot pri ploščah. Tudi tukaj je
možno z aktiviranjem ukaznega polja “Material” odpreti dialog s tabelo materialov in prevzeti
karakteristike, ki so ponujene.
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Knjižnica materialov
Vsekakor pri preračunu grednih elementov definirani podatki “Em” in “m” za ravninsko
napetostno stanje ne bodo upoštevani.
Geometrija prečnega prereza je določena s šestimi geometrijskimi karakteristikami, ki se
nanašajo na lokalni koordinatni sistem grede.

Lokalni koordinatni sistem grede
Linije na risbi predstavljajo lokalno os “1”, lokalna os “2” je pravokotna na lokalno os “1” tako,
da skupaj z njo formira vertikalno ravnino. Lokalna os “3” je v smeri normale na vertikalno
ravnino, ki jo formirata osi “1” in “2”.

Ne glede na popolnoma poljuben položaj grede v prostoru, bo njen
lokalni sistem vedno izgledal tako kot na sliki, ko boste gledali v
smeri osi 1

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

170
Položaj lokalnega koordinatnega sistema vsake grede v modelu je pomembno poznati, ker se
tudi rezultati preračuna notranjih sil nanašajo na njega. Tukaj bomo še omenili, da se položaj
lokalnega koordinatnega sistema lahko spremeni (zarotira) s pomočjo ukaza “Sprememba
L.K.S.”, a o tem bo več besed v poglavju “3.3.2.”.
Geometrijske karakteristike prečnega prereza grede imajo naslednji pomen:
A1 - Površina prečnega prereza grede, ki se upira sili, ki deluje v smeri lokalne osi “1”
(stvarna površina prečnega prereza)
A2 - Površina prečnega prereza grede, ki se upira sili, ki deluje v smeri lokalne osi “2” (strižna
površina prereza za smer lokalne osi “2”)
A3 - Površina prečnega prereza grede, ki se upira sili, ki deluje v smeri lokalne osi “3” (strižna
površina prereza za smer lokalne ose “3”)
I1 - Vztrajnostni moment prereza, ki se upira vrtenju okoli lokalne osi “1” grede (torzijski
vztrajnostni moment)
I2 - Vztrajnostni moment prereza, ki se upira vrtenju okoli lokalne osi “2” grede (upogibni
vztrajnostni moment okoli lokalne osi “2”)
I3 - Vztrajnostni moment prereza, ki se upira vrtenju okoli lokalne osi “3” grede (upogibni
vztrajnostni moment okoli lokalne osi “3”)
Nelinearne palice
Zraven predhodno opisanih šest geometrijskih karakteristik, v en set podatkov gredo tudi
podatki o karakterju grednega elementa. Namreč po default-u program obravnava gredni
element, ki je obremenjen s kombiniranim upogibom, lahko pa se definira tudi specialen tip
grednega elementa, ki lahko prejme samo osne sile natega in tlaka.
Z desnim klikom miške na polja v koloni “T/N” se odpre meni, kjer se lahko izbere ena od
opcij:

Meni, ki se odpre z desnim klikom miške na polja v koloni T/N
Standardna palica - gredni element, ki je obremenjen s kombiniranim upogibom
(T) Prosta, nelinearna palica – tlačna – palica, ki lahko prenese samo tlačno osno silo.
(N) Prosta, nelinearna palica – natezna – palica, ki lahko prenese samo natezno osno silo
(vrvi).
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(T/N) Prosta palica – palica, ki lahko prenese samo osno silo (tlak in nateg).
Gredne elemente, ki prenesejo in tlak in nateg (T/N) je potrebno uporabljati vedno pri paličnih
(rešetkastih) tipih konstrukcij, dokler grede, ki prenesejo samo tlak (T) ali pa samo nateg (N),
v primeru modeliranja specialnih tipov konstrukcij. Sam pogoj da nek gredni element ne sme
prevzeti natezno silo, oziroma tlačno silo, povzroči iteracijski način preračuna, ki lahko za
velike modele kar traja. O tem bo več besed kasneje, v poglavju v katerem se opisujejo opcije
preračuna.
Offset gred
Za vsak set se posebej definira, ali se bodo grede preračunavale z offset-om. Ta podatek se
uporablja v statični in v modalni analizi.

Stikala za definiranje offset-a za vsak set gred
Z vklopom stikala “Offset gred” lahko od programa zahtevate, da konce gred, ki sekajo druge
elemente konstrukcije (grede in plošče), modelira z večjo (realno) togostjo. S tem postopkom
se na delu med presečiščnimi točkami z ostalimi konstruktivnimi elementi (svetla odprtina),
gredi pridružijo podane karakteristike, a vzdolž linije preseka ona dobi večjo togost v
odvisnosti od dimenzij elementa, s katerimi se seka. Pri takem načinu preračuna se rezultati
prikazujejo samo v svetlih odprtinah gred.

Offset gred - OFF

Offset gred – ON
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Omenimo naj, da se pri preračunu svetlih odprtin upošteva tudi eventualno podan ekscentričen
položaj konstruktivnih elementov glede na sistemsko os.
Fiktivna ekscentričnost
Način preračuna ekscentrično postavljenih gred se definira za vsak set gred posebej.
Omogočeno je tudi vključevanje fiktivne ekscentričnosti za grede spremenljivega prečnega
prereza.

Stikala “Fiktivna ekscentričnost” s katerimi se določa način
preračuna ekscentrično postavljenih gred
Obnašanje programa z vklopom in izklopom stikala “Fiktivna ekscentričnost” bo detajlno
pojasnjeno v nadaljevanju navodil.
Oblikovanje prečnih prerezov
Da bi se izognili mukotrpnemu preračunavanju geometrijskih karakteristik prečnega prereza, je
s programom omogočeno tudi avtomatsko izračunavanje teh vrednosti za skoraj vse oblike
prečnih prerezov. Z aktiviranjem ukaznega polja “Prerez”, se odpre dialog naslednjega
izgleda.
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Izgled “dialog ”-a za oblikovanje prečnega prereza grede
Preden začnemo z razlago, kako se dela s tem dialogom, omenimo, da ima zraven vloge
izračuna geometrijskih karakteristik prečnega prereza, še vlogo za točno definiranje vseh
nujnih podatkov za dimenzioniranje v modelu pri rezultatih preračuna.
Prav tako bomo omenili, da je zraven oblik prereza, ki se najpogosteje uporabljajo za betonske
konstrukcije, omogočeno definiranje enodelnih in večdelnih prerezov iz jekla, kot tudi izbor in
editiranje nekega že prej kreiranega masivnega ali tankostenskega prereza (glej poglavje
“3.1.7”)
V zgornjem levem kotu tega dialoga se nahaja okno v katerem se vrši izbor tipa prereza. Tipe
prereza lahko razdelimo v dve skupini in to na prereze, ki se definirajo z vnosom njihovih
dimenzij in prereze, ki se definirajo z izborom iz knjižnice profilov, oziroma z izborom iz
knjižnice masivnih in tankostenskih prerezov.
Prvih 10 tipov (pravokotni, T-prerez, I-prerez, trapezni, trikotni, krožni, cevasti, škatlasti,
odprti in nesimetrični I-prerez) spadajo v prvo skupino prerezov. Izbor nekega od njih se vrši s
klikom miške na njihovo ime, nakar se v oknu na desni strani liste pojavi njegova slika, na
kateri so jasno obeležene pomembne dimenzije za vnos.
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Izbran je T-prerez, ki se določa z vnosom njegovih dimenzij
Izbor prereza, ki se nahaja v knjižnici profilov se vrši tako, da se z miško klikne na mali
kvadratek “+” pred nazivom “Profili”. Zatem se bo odprla delitev na drugem nivoju.

Odprta lista profilov
Verjetno ste opazili, da je sedaj v predhodno izbranem kvadratu znak “ - ”, ki kaže, da je
delitev odprta. Pred podnaslovi (“I profili”, “IPE profili”, ...), se prav tako nahajajo mali
kvadratki, ki označujejo, da tudi ti podnaslovi imajo svoje podnaslove. Za njimi se na tretjem
nivoju nahajajo vsi profili, ki obstajajo v knjižnici.
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Odprta baza I profilov
Izbor profilov na tretjem nivoju se vrši z miško, nakar se v oknu na desni strani pojavi izgled
izbranega profila s kotiranimi dimenzijami.

Izbran je en profil iz baze I profilov
Na popolnoma enak način se vrši tudi izbor masivnih in tankostenskih prerezov iz baze
masivnih in tankostenskih prerezov.
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Izbran je en masivni prerez iz baze
S poljem “
Edit” se tudi iz tega dialoga lahko menjajo parametri izbranega masivnega,
oziroma tankostenskega prereza na popolnoma enak način kot pri ukazu “Baza masivnih in
tankostenskih prerezov” (glej poglavje “3.1.7”.)
Editiranje knjižnice profilov
Knjižnice profilov, ki so v programu, se lahko editirajo s strani uporabnika. Z aktiviranjem
ukaznega polja “Profil” se odpre dialog za editiranje baze profilov.

Izgled “dialog ”-a za editiranje knjižnice profilov
Ker je v programu več baz profilov, se v glavi tega dialoga izpisuje še naziv trenutno aktivne
baze: “Tower”. Za kreiranje nove baze profilov je potrebno najprej z ukaznim poljem
“
Shrani kot” kreirati kopijo obstoječe baze.
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V edit box-u “Ime datoteke” podajte novo ime baze in aktivirajte ukazno polje “Shrani”. Po
vrnitvi v osnovni dialog za editiranje baze profilov naredite vse potrebne spremembe in dobili
boste vsebino nove baze. S pomočjo ukaznega polja “
Odpri” se odpre dialog za branje neke
že prej kreirane baze profilov.

Zraven baz, ki so kreirane v programu Tower, se sedaj lahko preberejo tudi baze kreirane v
programu Metal Studio.
Spajanje

S tem se naredi spajanje dveh baz profilov, oziroma vnos vseh profilov iz
neke baze v trenutno aktivno. Odpre se dialog za izbor baze profilov, katera
se bo spojila s trenutno aktivno bazo.
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Zraven baz, ki so kreirane v programu Tower, se lahko spajajo tudi baze iz
programa Metal Studio. Ko se izbere baza, se še aktivira “Odpri” in odpre se
dialog za izbor načina dodajanja profilov v aktivno bazo.

Za skupine profilov z enakim imenom v obeh bazah se lahko izbereta dva
načina:
Spajanje – profili se dodajo v istoimensko skupino v aktivni bazi.
Preimenovanje - program bo skupino profilov, ki ima isto ime kot je v
aktivni bazi, preimenoval in dodal.
Aktivirano bazo profilov bo program upošteval pri svojem delu in jo bo ponudil za izbor.

V zgornjem levem vogalu dialoga je prikazana lista vseh tipov profilov, ki so v aktivni bazi.
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Z izborom enega od njih, se bo v spodnjem delu dialoga pojavila tabela z numeričnimi podatki
vseh profilov izbranega tipa.

Za izbrani tip profila iz liste se v spodnjem delu “dialog”-a
prikazuje tabela s profili
V prikazani tabeli so v vsaki vrstici podatki za en profil. Te tabele se med seboj razlikujejo
glede na tip profilov. Vsak profila je določen s svojo oznako in nizom numeričnih podatkov, ki
se podajajo v ustreznih kolonah. V naslovu kolon je izpisana oznaka podatkov, a v oklepajih
merska enota. Da bi podatki bili jasnejši, se v sliki desno zgoraj prikazuje oblika profila z
ustreznimi oznakami kot. Ker je število numeričnih podatkov, ki določa en profil precej veliko
(podajajo se vse vrednosti, ki so potrebne za dimenzioniranje), je na dnu liste drsni gumb , ki
premika vsebino okna levo in desno. Vse podatke v listi lahko seveda menjate. Pomen
podatkov A1, A2, A3, I1, I2 in I3 je isti kot v glavnem dialogu za definiranje setov grede. Edina
razlika je pri “L” in “HOPL” profilih, kjer je namesto vztrajnostnih momentov glede na lokalne
osi “1” in “2” potrebno podati vztrajnostne momente glede na glavne osi “1” in “2” (nagib
glavnih osi je določen s kotom “”, oziroma s podatkom “tan ” v tabeli).
Ne glede nato, da knjižnica vsebuje praktično vse vrste profilov, lahko z ukazi na dnu “dialog”a sami po svoji želji urejate tabele profilov za vsak izbrani tip iz liste.
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Skupina ukazov za editiranje izbrane tabele profilov
S pomočjo ukaznega polja “
Dodaj” je omogočeno dodajanje novega profila v tabelo (vloga
“check box”-a “S kopiranjem” je enaka kot pri ostalih dialogih). Novo dodani profil bo
nameščen na konec liste in sedaj je potrebno v vseh kolonah podati ustrezne podatke. S
pomočjo ukaznega polja “
Briši” se iz knjižnice izbrani profil lahko izbriše, a s pomočjo polj
“
Gor” in “
Dol” lahko po svoji želji uredite vrstni red.
Zraven tega, da se za vsak tip profilov iz liste lahko uredi njegova tabela, je v programu
omogočeno s pomočjo skupine ukazov na desni liste tudi editiranje same liste tipov profilov.

Skupina ukazov za editiranje liste tipov profilov
Z izborom polja “
listo profilov.

Dodaj” se odpre dialog za definiranje naziva in tipa profila, ki bo dodan v
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Naziv skupine profilov se lahko poljubno poda pod pogojem, da še v listi ne obstaja. Na osnovi
izbranega tipa iz liste, bo vsak profil iz te skupine obravnavan po predvidenih pravilih in to
tako pri risanju koti pri eventualnem dimenzioniranju v modulu za obdelavo rezultatov
preračuna. Po izboru polja “OK” se bo program vrnil v osnovni “dialog” za editiranje baze
profilov, a na koncu liste bo dodana nova skupina profilov.

Na konec liste je dodata nova skupina profilov
V primeru, da pred aktiviranjem polja “
Dodaj”, vklopite “check box”: “S kopiranjem”, bo
to pomenilo, da želite napraviti kopijo od trenutno izbrane skupine profilov z drugim imenom.

V tem primeru boste lahko menjali samo naziv skupine profilov, dokler bo tip profilov že
določen.
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Vloga polja “
Preimenuj

Briši”, “

Gor” in “

Dol” je enaka kot pri delu s tabelami profilov.

S pritiskom na ta gumb se odpre dialog, kjer se lahko spremeni ime izbrane
skupine profilov.

Potrditev z “OK” program vrne v osnovni dialog za editiranje baze profilov, v
katerem se izbrana skupina profilov prikaže z novim imenom.
Ko ste končali editiranje baze profilov se z aktiviranjem polja “OK” vrnete v osnovni izgled
dialoga za oblikovanje prečnih prerezov. V listi profilov bo program upošteval vsebino baze
profilov, ki je trenutno aktivirana.
Uporabniku je omogočeno da razširi tabelo karakteristik s podatki, ki so se predhodno kopirali
v Clipboard iz nekih drugih tabel. Potrebno je poudariti, da se dodajanje v listo ne vrši z
izborom tipk “Ctrl+V”, ampak z izborom ustreznega ukaza v meniju, ki se odpre z desnim
klikom miške nad celico v tabeli. Po kopiranju karakteristik profilov v Clipboard je potrebno
dodati novo vrstico v tabeli s profili in zatem, namesto ročnega vnosa podatkov v vseh
kolonah, iz menija, ki se odpre z desnim klikom miške na celice dodane vrstice, izbrati ukaz
“Paste”. Na tak način se bodo vsi kopirani podatki vnesli v ustrezne celice.

Ukaz, ki prilepi vse predhodno kopirane podatke v ustrezne celice
V kolikor se dodaja več kopiranih vrstic na konec tabele s profili, bo program avtomatsko dodal
nove vrstice v tabelo. Potrebno je vedeti, da pri vnosu kopiranih vrstic v sredino tabele,
program ne bo samodejno dodal nove vrstice, ampak bo podatke vnesel v že obstoječe vrstice,
tako da je nujno, da se prej ročno dodajo nove vrstice.
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V tabelo s profili so dodane kopirane karakteristike profilov
Dodajanje prerezov v listo
V dosedanjem delu navodil smo pojasnili kako se vrši izbor prereza iz knjižnice profilov in kako
se definirajo prerezi, za katere je potrebno podati njihove dimenzije. Da bi se prerez pridružil
aktivnemu setu podatkov, je nujno v ustrezne edit box-e podati njegove dimenzije in aktivirati
polje “
Dodaj”. Potem se bo v listi, ki se nahaja v spodnjem levem vogalu “dialog ”-a,
pojavilo ime izbranega prereza, a na sliki desno spodaj tudi njegov izgled.

V listo prereza je dodan izbrani pravokotni prerez b/d=20/40 cm
Ko se izbrani prerez na tak način pridruži aktivnemu setu podatkov grede, se njegovo težišče
avtomatsko postavi v koordinatno izhodišče, ki je določeno s prerezom lokalne osi “2” in “3”
dane grede. Vendar z vnosom vrednosti v kolonah “3” (razmak težišča prereza od lokalnega
koordinatnega izhodišča v smeri lokalne osi “3”) in “2” ( os “2”), se prerez lahko translatorno
premakne v smeri teh osi. Vrednost v koloni “”, pomeni rotacijo prereza za podan kot
(pozitivna smer raste v smeri nasprotno od urinega kazalca). Zraven teh dveh transformacij,
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se lahko z vklopom stikala“Zrcalo” dobi tudi zrcalna slika izbranega prereza (zrcaljenje se vrši
okoli lokalne osi “2” prereza).
V primeru večdelnega prerez, je potrebno predhodno opisani postopek ponoviti tolikokrat,
kolikor samostojnih prerezov obstaja. Torej v zgornjem delu dialoga se izbere prerez in
ponovno aktivira ukaz “
Dodaj”. Ker je tudi težišče novega dodanega prereza v lokalnem
koordinatnem izhodišču, se z vnosom ustreznih vrednosti “3”, “2”, “” in eventualnim
vklopom “Zrcalo”, prerez postavi na pravo mesto. Na sliki, ki se nahaja v spodnjem desnem
delu dialoga, je vedno z rdečo barvo označen aktivni prerez (v listi je označen). S pomočjo
ukaza “
Briši” se iz liste prereza lahko briše aktivni prerez.
Za običajne oblike večdelnih prerezov, ki so iz “” in “L” profilov, nudi program možnost
njihovega istočasnega dodajanja v listo prerezov. Namreč, ko je iz baze profilov izbran nek
profil, ki po tipu pripada skupini “” ali “L”, se v desnem delu dialoga se nudijo dodatne
možnosti.

Za izbrani “” profil nudi program tudi opcijo avtomatskega
kreiranja večdelnega prereza
Po “default”-u program vklopi stikalo “Enodelni”, kar odgovarja predhodno opisanemu
postopku posameznega dodajanja v listo. Z vklopom drugega stikala se bo v sliki pojavila
izbrana oblika večdelnega prereza s kotiranimi razmaki, ki določajo njihov medsebojni položaj.
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Izbrana je kombinacija dveh “” profilov
Z vnosom vrednosti v “edit box”-u “a=” in aktiviranjem ukaza “
istočasno dodana oba “” profila.

Dodaj”, bosta v listo prereza

V listo prereza je istočasno dodan izbrani večdelni prerez
Na osnovi medsebojnega razmaka profilov, je program za vsak dodan profil v kolonah “3” in
“2”določil točen položaj njihovih težišč glede na lokalni koordinatni sistem grede.
Vse predhodno rečeno velja tudi ko se iz baze izbere profil, ki pripada skupini “L” profilov.
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Tudi za izbrane “L” profile nudi program opcijo
avtomatskega kreiranja večdelnih prerezov
Torej postopek je popolnoma enak, s tem da za “L” profile program nudi mnogo več možnih
oblik večdelnih prerezov.
Sprememba podatkov že dodanih prerezov v listo
V primeru, da ste pri dodajanju naredili napako, Vam program omogoča tudi da jo popravite.
Postopek popravljanja napake se odvija tako, da z miško v listi izberete prerez( prerez je v listi
označen s posebno barvo).

V listi je izbran prerez za spremembo podatkov
Po izboru se bo v sliki v zgornjem delu dialoga, pojavil se izgled profila, a v edit box-ih na
desni strani te slike se bodo pojavile vse numerične vrednosti. Z vnosom novih podatkov se bo
geometrija izbranega prereza takoj popravila.
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Spremenjene dimenzije prej dodanega prereza v listo
Ravnanje prereza
Kot smo že omenili, je položaj prereza glede na linijo, ki jo določa njen položaj v risbi, določen
z vnosom vrednosti v kolonah “3” in “2”. Ker te vrednosti predstavljajo razmake težišča
vsakega dodanega prereza v listo, glede na lokalni koordinatni sistem grede, je lahko za
določene oblike prečnih prerezov tako računanje razmakov precej mukotrpno. Iz tega razloga
je v programu predvidena posebna opcija za točno določitev položaja prereza - ukaz
“Ravnanje”.

Izgled dialoga za ravnanje prereza
Namreč osnovna ideja je, da se točen položaj prereza glede na lokalni koordinatni sistem
grede ne določa z vnosom oddaljenosti težišča, ampak z neko obodno točko.
Ta procedura funkcionira tako, da se v “edit box”-u “e=” najprej poda znan razmak in se
zatem aktivira eden od ponujenih ukazov za ravnanje:
“Vrh”
“Dno”

– prerez bo premaknjen tako, da se njegov vrh nahaja na podanem razmaku “e” od
lokalnega koordinatnega sistema grede
- prerez bo premaknjen tako, da se njegovo dno nahaja na podanem razmaku “e” od
lokalnega koordinatnega sistema grede
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“Levo”

- prerez bo premaknjen tako, da se njegov levi rob nahaja na podanem razmaku “e”
od lokalnega koordinatnega sistema grede
“Desno” - prerez bo premaknjen tako, da se njegov desni rob nahaja na podanem razmaku
“e” od lokalnega koordinatnega sistema grede
Vzemimo za primer gredo v plošči. Če zgornji rob pravokotnega prereza grede b/d=20/40
mora biti poravnan z zgornjim robom plošče debeline d=16, tedaj je v edit box-u “e=”
potrebno podati polovico debeline plošče (e=8) in aktivirati ukaz “Vrh”.

Podan je razmak “e=8” in aktiviran ukaz “Vrh”
Na risbi, ki se nahaja v desnem delu “dialog ”-a, program vedno kotira razmake v lokalnem
koordinatnem sistemu od vseh štirih gabaritnih točk prereza. Omenimo naj, da se ravnanje
prereza lahko vrši v več korakih, oziroma vsako aktiviranje enega od ponujenih ukazov za
ravnanje, predhodno postavitev ne uniči.

Podan je razmak “e=0” in aktivirano
ukazno polje “Levo”
Novo ravnanje v horizontalnem smislu ni porušilo predhodnega ravnanja prereza v vertikalnem
smislu.
Ukaz “Postavi v težišče” služi za resetiranje in težišče prereza se postavi v “default” položaj,
tako da se prekriva z lokalnim koordinatnim sistemom grede. Trenutno postavljena vrednost v
“edit box”-u “e=”, ne vpliva na aktiviranje ukaza.
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Aktiviranje ukaza “Postavi v težišče”,
je postavilo prerez v “default” položaj
V primeru, da se za ravnanje izbere večdelni prečni prerez, tedaj bo za uporabo dostopno tudi
stikalo “Celi prerez”.

Za ravnanje je izbran večdelni prerez
Procedura ravnanja večdelnega prereza se odvija na enak način kot pri enodelnem, s tem da
stanje stikala “Celi prerez” določa, ali se bo izvedena akcija ravnanja nanašala samo na aktivni
prerez (označen je z rdečo barvo), ali pa na celi prerez. Torej, če je stikalo “Celi prerez”
vklopljeno, tedaj bo program premaknil vse posamezne dele večdelnega prereza po izbranih
kriterijih.

Če je stikalo “Celi prerez” vklopljeno, tedaj bodo v risbi kotirane
gabaritne točke celega večdelnega prereza
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Z edit box-om “” se prerez lahko zarotira za podan kot (pozitivna smer kota raste v nasprotni
smeri urinega kazalca).

Edit box za rotiranje prečnega prereza
Ta opcija ima posebej uporabo, ko je potrebno celi večdelni prerez zarotirati za želeni kot. V
takih primerih je vsekakor potrebno, da predhodno vklopite še stikalo “Celi prerez”.

Vnos kota rotacije 90, je celi prerez privedel
v želeni položaj
Po končanju procedure ravnanja večdelnega oz. enodelnega prereza z aktiviranjem ukaza
“OK”, se ta dialog zapre in program Vas bo vrnil na osnovni dialoga za definiranje oblik
prečnega prereza grede.
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Vse podane podatke o ravnanju bo program upošteval in v kolonah
“3” in “2” postaviti ustrezne vrednosti.
Omenimo naj, da bo ekscentrična postavitev prečnega prereza glede na lokalno os grede
vplivala tudi na rezultate samega preračuna.
Pridružitev definiranih podatkov prečnega prereza aktivnemu setu podatkov za grede
Ko so v listo vneseni vsi potrebni prerezi (v primeru enodelnih prerezov bo lista vsebovala
samo eno vrstico podatkov), tedaj je potrebno aktivirati ukaz “OK”. Dialog za oblikovanje
prečnih prerezov se bo zaprl, a na ekranu se bo pojavila vsebina osnovnega dialoga za
definiranje setov grede.

Aktivnemu setu podatkov je pridružena pravokotna oblika prečnega prereza
Zraven tega, bodo v edit box-ih “A1”, “A2”, “A3”, “I1”, “I2” in “I3”, nameščene vse
preračunane geometrijske karakteristike oblikovanega prereza. V primeru, da naknadno
spremenite neko preračunano vrednosti, bo program v zgornjem levom kotu slike postavil
simbol “*”, ki označuje intervencijo uporabnika in da podatki popolnoma ne odgovarjajo sliki.
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Simbol “*” na sliki kaže, da podani torzijski moment inercije
ne odgovarja prikazanemu prerezu.
Vsakemu setu gred program na osnovi geometrije podanega prečnega prereza generira opis in
ga prikazuje v koloni “Presek”. Ta opis v vsakem trenutku lahko spremenite tako, da s klikom
miške označite dano polje in s tipkovnico vnesete želeni tekst.

Setu greda pod številko 2 je podan novi opis prereza
Opis seta gred se izpisuje v večini tekstualnih poročil, lahko se poda tudi njegov prikaz v risbi,
oziroma v grafičnih blokih, ki se izvozijo v projektno dokumentacijo. Na tak način se v vsakem
trenutku lahko vidi, kateri skupini neka greda pripada.
Multiplikatorji fizičnih karakteristik gred
Vsakemu setu grede se lahko podajo multiplikatorji fizičnih karakteristik in to neodvisno za
statični in seizmični model. Za ta namen je predviden ukaz “Multiplikatorji”‚ ki aktivira
dialog:
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Dialog za vnos
multiplikatorjev fizičnih karakteristik grede
Opisi fizičnih karakteristik, na katere multiplikatorji vplivajo, so prikazani pred edit poljem.
Lahko se podajo:
- Multiplikator osne trdnosti v smeri osi 1
- Multiplikator strižne trdnosti za os 2
- Multiplikator strižne trdnosti za os 3
- Multiplikator torzijske trdnosti za os 1
- Multiplikator upogibne trdnosti okoli osi 2
- Multiplikator upogibne trdnosti okoli osi 3
- Multiplikator teže
“Uporabi multiplikatorje” – stikalo, ki označuje uporabo definiranih multiplikatorjev pri
preračunu modela.
Ikone, ki se postavijo zraven števcev setov gred z multiplikatorji, imajo enak pomen kot pri
setih plošč (poglavje 3.1.1).
Grede spremenljivega prečnega prereza
V programu je predvidena tudi opcija modeliranja gred spremenljivega prečnega prereza. Ta
opcija bo dostopna samo za enodelne prečne prereze in to iz skupine prerezov, ki se lahko
definirajo z vnosom njihovih dimenzij (pravokotni, T-prerez, I-prerez, trapezni, trikotni, krožni,
cevasti, škatlasti, odprti in nesimetrični I-prerez). Torej, najprej se z ukazom “Prerez” izbere
osnovna oblika prečnega prereza in potem še aktivira ukaz “Spremenljiv prerez”.
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Izgled “dialog ”-a za definiranje spremenljivega prečnega prereza grede
V zgornjem levem delu dialoga je narisan osnovni izgled prečnega prereza, a na desne strani
so v edit box-ih prikazane dimenzije prereza, ki so podane. V desnem delu dialoga se nahaja
3D slika cele grede. Sprememba pogleda se vrši z ikono, ki se nahaja v toolbar-ju ob robu
prostora za sliko. Ti pogledi so namenjeni za lažji pregled spremenljivosti prereza vzdolž grede.

Z izborom ikone

je vključen pogled na gredo s sprednje strani

Sprememba dimenzij prečnega prereza vzdolž grede se podaja od prereza do prereza v
karakterističnih točkah. V listi prereza, ki se nahaja v spodnjem levom delu dialoga, lahko z
ukazom “
Dodaj”, zraven prereza na začetku in koncu grede, dodate poljubno število
vmesnih prerezov, v katerih je sprememba dimenzij.
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Lista karakterističnih prerezov vzdolž grede
V koloni “Prerez”, se začetek in konec grede označita s “S” in “E”, a vsak novi dodani vmesni
prerez s svojim števcem. Položaj vmesnega prereza se definira s podatkom v koloni “dL” in to
s svojim relativnim (x/L) odmikom od začetka grede ali pa absolutnim (realne enote) odmikom
glede na predhodni prerez iz liste. Način definiranja položaja prerezov se določa s stanjem
stikal “Relativno” in “Absolutno”, ki se nahajata pod listo prereza.

Stanje stikal “Relativno” in “Absolutno” določa način za
položaj vmesnega prereza
Preklop iz enega sistema določanja položaja v drugega bo dostopno samo, če v listi ni
nobenega vmesnega prereza, v nasprotnem bo program izdal ustrezno opozorilo.
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Z aktiviranjem ukaza “OK” bo program uničil predhodno podane podatke o položaju in
dimenzijah prereza ter vklopil izbrano stikalo.
V primeru, da se položaj prereza določa relativno glede na dolžino grede, tedaj bo v koloni “dL”
za vsak prerez v listi izpisana njegova relativna oddaljenost od začetka grede. Relativen odmik
je v bistvu delež celotne dolžine (x/L) in ima lahko vrednost med 0 - začetek in 1 - konec. Če
se pa odločite za definiranje položaja z absolutnimi razmaki, tedaj se v koloni “dL” podaja
razmak prereza glede na predhodnega (zgornji) iz liste in to v enotah, ki so napisane v naslovu
te kolone.

Z vklopom stikala “Absolutno”, se položaj prereza določa v merskih enotah
Ker se isti set za grede lahko pridruži gredam različnih dolžin, mora imeti vsaj eden prerez v
listi nepoznan razmak od predhodnega. Oznaka za nepoznano oddaljenost je izpisana z “?” v
koloni “dL”. Vsekakor je v listi prerezov lahko samo en razmak nepoznan, ker se drugače ne
more preračunati položaj prereza za poljubno dolžino grede, kateri je pridružen ta set
podatkov.
V listi prerezov je vedno en prerez trenutno aktiven s podatki o dimenzijah v edit box-ih.
Trenutno aktiven prerez je v listi označen s posebno barvo, a v 3D risbi z rdečo linijo po obodu
prečnega prereza.
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Trenutno je aktiven prerez “1”, ki je postavljen na sredini grede
Sprememba dimenzij prečnega prereza se vrši tako, da se za karakteristične prereze v
ustreznih edit box-ih podajo nove vrednosti.

Z vnosom vrednosti “d=100” na sredini prereza,
je oblikovan spremenljiv prečni prerez grede
Program obravnava linearno spremembo dimenzij med dvema sosednjima prerezoma. Vendar
se z vklopom stikala “Ločna sprememba”, lahko od program zahteva tudi sprememba po
krivuljnem zakonu.
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Z vklopom stikala “Ločna sprememba”, se definira
krivuljna sprememba prereza vzdolž grede
Ker se ločna sprememba določa tako, da lok poteka skozi tri točke, bo to stikalo dostopno
samo v primeru, če je sprememba vzdolž grede definirana samo v treh prerezih. V vseh
ostalim primerih ločna sprememba ni mogoča.
Podatki v kolonah “3” in “2” v listi prerezov imajo enak pomen kot pri oblikovanju prečnih
prerezov gred, s tem da tukaj določajo razmak težišča danega prereza glede na lokalno os, s
katero je določen položaj grede v modelu. Prav tako je enak tudi ukaz “Ravnanje”, oziroma
nudi možnost, da se namesto razmaka težišč prerezov podaja znana oddaljenost ene obodne
točke glede na lokalni koordinatni sistem grede.

Dialog za ravnanje spremenljivega prečnega prereza
Če je stikalo “Celi prerez” izklopljen, tedaj se bo izvedena akcija ravnanja nanašala samo na
aktivni prerez v listi prereza. V nasprotnem bodo vsi prerezi vzdolž grede poravnani glede na
izbrani ukaz.
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Podano ravnanje zgornjega roba vseh prerezov tako, da so
oddaljeni 10 cm od lokalnega koordinatnega sistema.
Z aktiviranjem ukaza “OK” bodo v kolonah “3” in “2” za vse prereze v listi postavljene
vrednosti, ki odgovarjajo podanemu ravnanju.

Poravnan je zgornji rob po celi dolžini grede
Nad 3D prikazom cele grede se nahaja polje “Sprememba orientacije palice”.
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Komandno polje za menjanje orientacije palice
Z aktiviranjem tega gumba se obrne funkcija spremembe palice, tako da tisto, kar je bilo na
koncu, gre na začetek in obratno. Na tak način se doseže enak efekt, kot da je vsaka greda
danega seta zarotirana za 180° v ravnini, v kateri se nahajata lokalni osi 1 in 3.

Spremenjena orientacija palice
V edit box-u “=” imate možnost, da vse prečne prereze v listi zarotirate okoli lokalne osi “1”
za podan kot. S stikalom “Zrcalo” pa jih lahko osno preslikate okoli lokalne osi “2”.
Z aktiviranjem ukaza “OK” bo program kontroliral veljavnost podanih podatkov in bo v primeru
narejenih napak izdal ustrezno opozorilo. V primeru pravilnih podatkov se bo dialog zaprl in na
ekranu se bo pojavil osnovni izgled dialoga za definiranje setov gred.
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Aktivnemu setu gred je pridružena krivuljna sprememba prečnega prereza
Za tako definirani set podatkov bo v koloni “Prerez” stal komentar “Spremenljiv”, a na sliki v
desnem delu dialoga bo namesto izgleda prečnega prereza grede narisana njena 3D slika.
Prečni prerezi iz različnih materialov
Ukazno polje “Sovprežni materiali” bo dostopno za aktiviranje samo v primeru, ko je aktiven
večdelni prečni prerez. Z njegovim izborom se odpre dialog naslednjega izgleda.

Dialog za definiranje sovprežnih materialov
V listi, ki se nahaja v levem delu dialoga, je toliko vrstic kolikor je tudi samostojnih delov v
okviru večdelnega prečnega prereza. Za vsakega se v koloni “Prerez” izpisuje naziv, a v koloni
“Material” naziv njegovega materiala. V desnem delu dialoga se v edit box-ih prikazujejo
karakteristike za aktivni prerez v listi (aktivni prerez v listi je označen s posebno barvo, a na
risbi je jasno poudarjen z redečo barvo). Torej moramo aktivirati prerez v listi, kateremu
želimo spremeniti material in aktivirati ukaz “Material”. Postopek izbora materiala iz knjižnice
je popolnoma enak kot prej, edina razlika je v tem, da se karakteristike izbranega materiala
pridružijo aktivnemu prečnemu prerezu.
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Prikazani večdelni prerez predstavlja kombinacijo
dveh jeklenih profilov in betonske plošče
Ker je v najpogostejših primerih v praksi položaj grede določen s sistemsko linijo v prostoru,
ga je potrebno postaviti v težišče idealiziranega prereza. Z vklopom stikala “Postavi v težišče
idealiziranega prereza” lahko program to avtomatsko naredi.
Obravnavaj kot sovprežni material – To stikalo je dostopno samo, če je vsem prerezom
dodeljen isti material. Ko se vklopi, program podani večdelni prerez obravnava kot sovprežen.
Po aktiviranju ukaza “OK”, se bo program vrnil v osnovni dialoga za definiranje setov gred, a v
koloni “Material” bo stal komentar “Sovprežni material”.

Aktivnemu setu gred je pridružen večdelni prerez iz sovprežnega materiala
Vozlišča gred
Če narisana greda seka neko narisano gredo, ali pa konturo nekega drugega konstruktivnega
elementa, tedaj bo pri preračunu le-ta avtomatsko razdeljena podeljena na dve novi gredi,
oziroma na mestu presečišča bo dodano novo vozlišče. Ker pa bi nenehno iskanje presečišč
točke grede z ostalimi konstruktivnimi elementi precej upočasnilo delo programa, je na risbi
začetek in konec vsake grede določen z izborom točk pri njenem risanju. Z vklopom stikala
“Set” in “Vozlišča” v okviru ukaza “Vidnost” bo v risbi jasno označen začetek in konec vsake
grede.
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Začetek in konec grede v risbi

Začetek in konec grede pri preračunu

Če bi želeli, da imate tudi v risbi enako stanje kot pri preračunu, tedaj to lahko dosežete s
pomočjo ukaza “Ločitev kontur” (glej poglavje “2.9.15”). Potreba za ločevanjem kontur lahko
nastane, ko želite izbrati samo en segment narisane grede med presečišči z ostalimi deli
konstrukcije.

Ker je spodnji pas narisan z vnosom točk 1 in 2,
se avtomatsko izbere kompleten spodnji pas
Vse predhodno rečeno ne velja edino za nestikajoče grede, oziroma grede, katerim se je
dala lastnost, da z ostalimi deli v modelu niso povezane (o tem bo več besed v poglavju
“3.1.7”).
Ker se seti gred spremenljivega prečnega prereza nanašajo na poljubno dolžino gred, ki
je določena z začetno in končno točko, lahko opcija ločevanja kontur v primeru, da se grede
sekajo z nekim drugim konstruktivnim elementom, pokvari njene karakteristike.
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Izgled grede spremenljivega prečnega prereza
pred ločevanjem kontur

Izgled grede spremenljivega prečnega prereza
po ločevanju kontur

Omenimo naj, da bo program pri preračunu upošteval grede spremenljivega prečnega prereza,
ki dobijo vmesna vozlišča na prerezu z ostalimi konstruktivnimi elementi. V teh primerih bodo
novo formirane grede dobile take karakteristike, da odgovarjajo želenemu izgledu, oziroma
bodo preračunane s karakteristikami, ki odgovarjajo prikazu na ekranu.
Iz vsega predhodno rečenega izhaja zaključek, da je potrebno opcijo ločevanja kontur
uporabljati samo v primerih, ko je zares potrebno, da se izbere samo en del narisane grede
med njenimi presečišči z ostalimi deli konstrukcije, ali pa je potrebno dati vmesno vozlišče. V
vseh ostalih primerih je bolje, da ne uporabljate te opcije, ker boste po nepotrebnem dobili
večje število elementov v risbi, ki samo upočasnijo delo programa.
Lokalni koordinatni sistem gred
Z vklopom stikala “Lokalne osi” v okviru ukaza “Vidnost”, lahko na sredini vsake postavljene
grede vidite tudi orientacijo njenega lokalnega koordinatnega sistema.

Prikaz lokalnega koordinatnega sistema
konzolnega stebra skokovitega prečnega prereza
Pri izboru gred za manipulacijo v okviru ukazov iz menija “Korekcija”, se bo transformacija
nanašala tako na geometrijo gred, kot na njihov lokalni koordinatni sistem. Izjema so edino
ukazi “Zrcalo” in “3D Zrcalo”, ker se z osno, oziroma ravninsko preslikavo vseh treh osi na
novo kreiranih gredah, ne bi mogel dobiti regularen, desno orientirani koordinatni sistem. Ker
je položaj lokalne osi “1” vedno enolično določen, se pri teh transformacijah favorizira
zrcaljenje okoli ene od preostalih dveh lokalnih osi tako da je položaj tretje osi vedno v skladu
z desno orientiranim lokalnim koordinatnim sistemom.
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Z uporabo ukaza “Zrcalo” na prikazanem konzolnem stebru, novo kreirani steber ne bo dobil
pričakovane zrcalne slike, zaradi njegove skokovite spremembe prečnega prereza.

Z osno preslikavo se ne more dobiti zrcalna slika
izbranega stebra skokovitega prečnega prereza
Če želite, da bo tudi skokovita sprememba prečnega prereza podana v zrcalni sliki, morate
lokalno os “2” desnega stebra s pomočjo ukaza “Sprememba “L.K.S.” usmeriti navznoter.

Naknadna sprememba smeri lokalne osi “2” prikaže
zrcalno sliko skokovite spremembe prečnega prereza
Enak efekt bi dosegli, če bi z ukazom “3D Rotacija” levi steber zarotirali za 180. Na tak način
bi lokalna os stebra bila usmerjena navznoter, kar bi privedlo do istega prikaza kot je zrcalna
slika.
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Paličje
Pri modeliranju paličnih (rešetkastih) konstrukcij se bo pogosto uporabljala opcija “(T/N)
Prosta palica”, s katero bo set grede proglašen za palični tip palice.

Primer paličja, ki je sestavljeno iz palic
Pri preračunu bodo na koncih vseh palic sproščeni vsi upogibni momenti, tako da bo vrednost
up.momentov na koncih enaka nič.

Diagram up.momentov “M3” v palicah
Lokalni up.momenti, ki so vzdolž palic, izvirajo iz lastne teže, ki je podana istočasno s
koncentrirano obtežbo.
Isti efekt bi dobili tudi, če bi gredam naknadno sprostili z ukazom “Sprostitev vplivov”, na vseh
koncih grede up.moment “M3” (glej poglavje “3.1.5”).
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Modeliranje paličja, kjer so na koncih gred postavljeni členki
Priporočamo, da vedno uporabljajte opcijo za palice, posebej pri prostorskih paličjih, ker je
postopek mnogo enostavnejši in preglednejši od opcije sprostitve vplivov.
Modeliranje gred v plošči
Prečni prerez grede, ki deluje skupaj s ploščo, je potrebno postaviti ekscentrično glede na linijo
s katero je določen njen položaj v prostoru. Torej, s pomočjo opcije “Ravnanje”, je potrebno
poravnati zgornji rob grede in plošče.

Z vnosom vrednosti “e=8” in aktiviranje ukaza “Vrh”,
bo poravnan zgornji rob grede in plošče, katere debelina d=16 cm
Zraven tega je potrebno tudi preračunano vrednost torzijskega vztrajnostnega momenta “I1”
zmanjšati na dovolj malo vrednost (1E-009), da se v gredah v plošči ne bi pojavili nerealno
veliki vplivi momentov torzije.
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S simbolom “*” na risbi bo program jasno kazal, da podan torzijski
moment inercije ne odgovarja dimenzijam prereza
Tako modeliranje bo vplive torzije v gredah prevzel upogib plošč, kar je tudi realno obnašanje
za tak tip konstrukcije.
Pri preračunu ekscentrično postavljenih gred, se sedaj nudita dve možnosti. Ali so v mreži
končnih elementov zares postavijo ekscentrično glede na linijo, s katero je določen njihov
položaj v prostoru, ali pa da so, ne glede na njihov podan ekscentričen položaj, v preračunu
centrično postavljene. Na kateri način bodo ekscentrično postavljene grede preračunane,
določa stikalo “Fiktivna ekscentričnost”.

Stikalo “Fiktivna ekscentričnost”, s pomočjo katerega se
določa način preračuna ekscentrično postavljenih gred
Če je check box “Fiktivna ekscentričnost” vklopljen, tedaj bo greda postavljena centrično glede
na linijo, s katero je določen njen položaj v prostoru, a njen ekscentričen položaj bo opisan s
povečanim vztrajnostnim momentom glede na os, na katero je podana ekscentričnost težišča
grede. Na tak način se ekscentrično obnašanje grede približno opiše, vendar se bodo tako
dobljeni rezultati nanašali na celo gredo in bodo takoj uporabni tudi za opcijo avtomatskega
dimenzioniranja grede. Tak način preračuna ekscentrično postavljenih gred priporočamo, ker
daje za običajne primere v praksi dovolj natančne rezultate in se pri tem lahko direktno
uporabi tudi avtomatsko dimenzioniranje gred in plošč.
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Če je stikalo “Fiktivna ekscentričnost” izklopljeno, tedaj bo greda zares ekscentrično
postavljena, a preračunani vplivi v gredi bodo odgovarjali samo vplivov v rebru ustreznega Tprereza, ki se formira pri skupnem delovanju plošče in grede. Program bo namreč na osnovi
togosti grede in plošče sam določil točno pripadajočo širino plošče, ki sodeluje s podano
ekscentrično gredo. V tako postavljenih ekscentričnih gredah, se bodo zaradi vertikalne
obtežbe zraven upogibnih momentov pojavile tudi normalne tlačne oz. natezne sile. Ker tak
preračun upošteva, da pri dimenzioniranju plošč obstajajo tudi normalne sile, ali pa da se
pripadajoči vplivi iz plošče reducirajo na težišče nadomestnega T-prereza, ga priporočamo
samo naprednejšim uporabnikom za točnejše analize sodelovanja gred in plošč.
Vse predhodno rečeno bomo prikazali na primeru enostavnega modela, ki se sestoji iz plošče,
grede, zidu in stebra. Model je obremenjen z enakomerno obtežbo na plošči in koncentriranimi
silami na koncu konzole.

Grede imajo prečne prereze definirane s seti 1 in 2, pri čemer je set 1 greda, ki je centrično
postavljena glede na referenčno os, dokler je set 2 greda ekscentrično postavljena glede na
referenčno os.
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Položaji prečnih prerezov gred glede na ploščo.
Greda prereza Set-1 je definirana tako da se njeno težišče pokriva z referenčno osjo, dokler je
greda prereza Set- 2 ekscentrično postavljena glede na referenčno os.
V programu se v strukturnih elementih vplivi nahajajo glede na težiščno, oziroma – centralno
linijo grede (na sliki označeno s Cen.Lin). Greda Set-a 2 v sodelovanju s ploščo tvori T
prerez in bi v klasični analizi imela precej večji vztrajnostni moment glede na gredo seta 2,
kjer je plošča na polovici višine. Zaradi tega deformacije ne bodo identične na obeh gredah.
Oziroma zaradi realno večje togosti bo ta greda «prevzela» večje vplive zaradi lastne teže
plošče na konzoli.
Statični vplivi, katere prikazuje program v gredi Set- 2 so vplivi, katere v T prerezu prevzema
vertikalno rebro, oziroma to je samo del skupnih statičnih vplivov, katere prevzema celi T
prerez. Skupni vplivi v gredi T prereza se bodo določili, če opazujemo rezultanto vplivov v
rebru (določeni kot vplivi v gredi Set-a 2) in plošči (točneje, na sodelujoči širini plošče).
Problem določitve «Sodelujoče širine plošče» je pri T prerezu analiziran v literaturi in se
prikazuje empirično z izrazi, ki določajo to vrednost:
b= br + 20 d = 0.2 + 20 x 0.2 =4.2 m
b= br + 0.25 lo = br + 0.25 x ( 0.75 x 5 ) = 0.2 + 0.25 x 0.75 x 5 = 1.1375m
Te vrednosti so dobljene z analizo rezultatov napetosti v plošči in so samo približne, dokler je
zmožnost programa Tower da to isto analizo izvede in dobi točne vrednosti za togost sistema.
Analiza vplivov v gredi T prereza (ki se sestoji iz grede Set-a 2) in dela plošče, bo prikazala
statične vplive, ki bodo odvisni od «osvojene sodelujoče širine» b . Analizo sodelujoče širine
lahko izvedemo na konkretnem primeru.

Greda set-a 2 in sodelujoča širina plošče
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Na sliki je prikazan diagram napetosti v plošči Ny. Z opcijo «presek» , z izborom končnih točk
na začetku in koncu grede ter osvajanjem širine 1.125 , se z opcijo «površina» dobi vrednost
ekvivalentne normalne sile v sodelujoči širini.

Diagram normalnih sil v plošči Ny in rezultat vplivov po preseku podane širine

Diagram upogibnih momentov v plošči My in rezultantnih vplivov po preseku podane širine
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Diagram normalne sile in upogibnega momenta v gredi set-a 2
Rezultantni vplivi v gredi T prereza na mestu podpore zidu, reducirani na os plošče bodo:
M= Ms + M2 + N2 x 0.3 = -34.68 – 250.23 + (-418.59 ) x 0.3 = 410.87 kNm
Ta moment je večji od momenta v gredi Set-a 1 ( ki je samo pravokotni prerez ) in zaradi
manjše togosti znaša: -345.18 kNm.
Ti vplivi se zaradi nesimetrije ne morejo direktno primerjati, ampak se lahko primerja skupni
moment v plošči in gredah na robu nad zidom, na katerega se konzola naslanja.
Primerjali bomo rezultanto vpliva nad zidom (nahaja se kot rezultanta vpliva momentov in
normalnih sil reduciranih na sredino plošče) :
Skupni moment nad zidom:
od aktivne obtežbe (dve sili po 200 kN)
od lastne teže elementov:
Teža grede v konzolah:
Teža plošče
Skupaj:

200x2x2 =

800 kNm

2x2x0.8x0.2x25 =
5x0.2x2x25x1 =

16kNm
50 kNm
866kNm

Iz programa Tower – rezultate dobimo glede na težišče ( centralne linije ) prikazane na sliki:
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Rezultantni vplivi iz programa – so reducirani na centralne linije

Diagram normalnih sil Ny in upogibnih momentov My v plošči in rezultantnih vplivov
po preseku (po sredini)in širino 5m ( celotna površina plošče ), z opcijo «površina» ,
dobimo skupno normalno silo in upogibni moment v plošči.
Odčitane vrednosti iz Tower-ja so prikazane v naslednji tabeli.
Odčitane vrednosti vplivov v gredah in plošči so:
M2
MP
M1
N2
Vpliv
-250.23
-151.13
-345.18
-418.59

NP
431.59

N1
-8.74

Rezultantni vpliv v ravnini osi plošče je:
M = MP + M1 + M2 + N2 x 0.3 = ( -151.13 ) + ( -345.18 ) + ( - 250.23 ) + ( -418.59 ) x 0.3 =
-872.117 kNm

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

214
Negativen predznak je po orientaciji vektorja momenta na sliki in kaže, da je moment v
nasprotni smeri od prikazane na sliki oziroma da je nateg v zgornjem delu.
Primerjava s teoretično vrednostjo 866, prinese relativno napako v intenziteti momenta: (
872.117 – 866 ) /866 = 0.00706 , oziroma 0.7%.
Na predhodnem primeru smo pokazali, da program Tower daje možnost analize sodelujoče
širine in da je točnost rezultatov primerna ( 0.7% ), vendar se v analizi rezultatov mora
upoštevati specifičnost sistema grede povezane s ploščo.
Način preračuna ekscentrično postavljenih gred
Obdelava ekscentrično postavljenih gred glede na linijo, s katero je določen njihov položaj v
prostoru, bomo pojasnili na dveh enostavnih primerih.

Primer osno obremenjenega konzolnega stebra
skokovitega prečnega prereza.
Zgornji del stebra je dimenzij b/d=40/40cm in je postavljen v težišče linije, ki določa njegov
položaj v prostoru. Spodnji del stebra je dimenzij b/d=80/40 in je postavljen ekscentrično,
tako da je desni rob poravnan z zgornjim stebrom (podano je e=80/2-40/2=20 cm). Pri
preračunu je normalna sila ostala konstantna po celi višini stebra N1=10 KN, vendar je na
spodnjem delu stebra zaradi njegove ekscentričnosti tudi up. moment M3 = 10 x 0.2 = 2.0
kNm.
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Diagram up.momentov “M3”
Ker se vplivi prikazujejo v težišču prereza, osna sila pa v spodnjem stebru ne leži v osi,
nastanejo zaradi tega spodaj tudi dodatni up.momenti. Ta efekt bomo prikazali tudi na primeru
proste grede z dvema nepomičnima podporama.

Primer ekscentrično postavljene proste grede obremenjene na upogib
Greda je konstantnega prečnega prereza b/d=20/40 cm, vendar je postavljena ekscentrično
glede na linijo, ki določa njen položaj v prostoru (podan je e=10 cm). Če greda ni ekscentrično
postavljena je up. moment:
M3 = q x l2 / 8 = -8 x 102 / 8 = 100 kNm.
Vendar bo zaradi ekscentričnega položaja grede vzdolž nje delovala konstantna natezna sila,
kar bo privedlo do premaknjene momentne linije v težišču prereza grede.
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Diagram up.momentov “M3”
Vzrok takemu obnašanju je dejstvo, da je težiščna linija grede premaknjena ekscentrično glede
na postavljene podpore in linijo vzdolž katere deluje obtežba. V primeru, da je ena podpora
horizontalno pomična, se tak efekt ne bi pojavil, ker se v takem modelu osna natezna sila ne
more pojaviti.
Ekscentrična postavitev gred bo imela praktično uporabo pri modeliranju gred, ki delujejo
skupaj s ploščo. V vseh ostalih primerih bodite pozorni in imejte v vidu, da bodo rezultati
preračuna prikazani v težišču grede.

3.1.5

Sprostitev vplivov

Ker se pri risanju grede na njihovih koncih vedno avtomatsko postavljajo toga
vozlišča, se s pomočjo ukaza “Sprostitev vplivov”, ki se nahaja v okviru menija
“Konstrukcija”, lahko postavijo poljubni robni pogoji na koncih narisane grede. Z izborom tega
ukaza bo ukazna vrstica dobila naslednjo obliko:
<0 sel.> Sprostitev vplivov – Selektiranje (Vse / Okno / <Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da v “dialog ”-u izbere enega ali več vplivov za sprostitev in
da potem v “select box” zajame del konca grede, kateri želi sprostiti vpliv.
Zraven takega posameznega izbora konca grede, je v programu omogočena tudi masovna
selekcija gred, pri čemer bodo zajeti vsi konci izbranih gred. Procedura masovnega izbora se
odvija na enak način kot pri ostalih ukazih (glej poglavje “2.8”).
Šest ikon v dialogu delujejo kot stikala.

Sprostitev vpliva pomeni vbočena tipka. Ikone imajo sledeči pomen:
M1 - Sprostitev torzijskega momenta okoli lokalne osi 1 grede
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M2 - Sprostitev upogibnega momenta okoli lokalne osi 2 grede
M3 - Sprostitev upogibnega momenta okoli lokalne osi 3 grede
N1 - Sprostitev osne sile v smeri lokalne osi 1 grede
T2 - Sprostitev prečne sile v smeri lokalne osi 2 grede
T3 - Sprostitev prečne sile v smeri lokalne osi 3 grede
V oknu “3D pogled” bo program s simbolom malega kroga označil vsa vozlišča, ki pripadajo
sproščenim koncem gred, kar pa je samo groba informacija o sprostitvi. Vendar lahko v oknu
“2D pogled” dobite pravo informacijo, za vse sprostitve. Namreč, v odvisnosti od sprostitve
bodo na izbranem koncu grede postavljeni ustrezni simboli. Ker bi postavitev specialnega
simbola za vsak sproščen vpliv privedlo do prenatrpane vsebine risbe, smo se odločili, da edino
up. momentom “M2” in “M3” posvetimo posebno pozornost. Torej bodo edino ti vplivi v
trenutni ravnini prikaza okna “2D pogled” označeni s simbolom malega kroga. Vsi ostali
sproščeni vplivi, vključno z up. momenti, ki ne delujejo v trenutni ravnini prikaza okna “2D
pogled”, bodo vedno označeni z istim simbolom v obliki dveh osno preslikanih trikotnikov.
Simbol kroga se postavlja samo v primeru, ko je sproščen moment, ki deluje v
trenutni ravnini prikaza okna “2D pogled”.
Simbol dveh trikotnikov bo postavljen pri sprostitvi, ki ne odgovarja zgornjemu
kriteriju.
Torej je na koncu grede lahko eden od predvidenih simbolov ali pa oba simbola istočasno.
Istočasno pomeni, da je sproščeni up.moment v trenutni ravnini prikaza in še vsaj en drug
vpliv.

Prikaz sproščenih vplivov na koncih gred
Na osnovi postavljenih simbolov se vidi, da je na zgornjem koncu stebra sproščen samo
up.moment, ki deluje v trenutni ravnini prikaza. Na koncu prve palice zgornjega pasu je zraven
up.momenta sproščen še en vpliv, a na spodnjem koncu prve vertikale je sproščen vpliv , ki ni
up. moment v aktivni ravnini prikaza.
Dokler je program v izvajanju ukaza “Sprostitev vplivov”, bo položaj miške na sproščenem
koncu grede, prikazal malo okno, v katerem bodo napisani nazivi vseh sproščenih vplivov.
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Položaj miške na koncu prve palice zgornjega pasu,
pokaže sproščene vplive “M3” in “T2”
Ker se sprostitev vplivov vrši glede na lokalno os grede, bo pri sprostitvi uporabna opcija
vidnosti - ukaz “Vidnost” / “Lokalne osi”.
Vse predhodno rečeno bomo najbolje pojasnili na primeru sprostitve vplivov v skrajnem levem
vogalnem stebru, ki istočasno pripada horizontalnemu in vertikalnemu okvirju.

Označeni robni steber pripada vzdolžnemu in prečnemu okvirju
Ker je robni steber tako orientiran, da leži njegova lokalna os “3” pravokotno na ravnino
prečnega okvirja (v smeri globalne X osi), bo sprostitev up.momentov “M3” na njegovem
zgornjem koncu, označilo sprostitev up.momentov v ravnini prečnega okvirja.
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Postavljeni simbol kroga jasno označuje, da je sproščeni up.
moment “M3” v ravnini prikazanega prečnega okvirja

Postavljeni simbol dveh trikotnikov jasno označuje, da sproščeni up.
moment “M3” ni v ravnini prikazanega vzdolžnega okvirja
Če se v enem vozlišču stika več gred, na katerih koncih je sproščen up.moment v trenutni
ravnini prikaza, tedaj bo program v samem vozlišču postavil simbol malega kroga, ki označuje
polno vozlišče v danem vozlišču.
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Simbol malega kroga v samem vozlišču označuje, da je na koncih vseh gred,
ki se stikajo, sproščen up.moment v trenutni ravnini prikaza
V primeru narejene napake, se umik napačnih sprostitev vrši tako, da se v dialogu izklopijo vsa
stikala in se izbere konec grede. Tedaj na izbranem koncu ne bo postavljen več noben simbol,
kar pomeni, da je vozlišče togo.
Če je potrebno sprostiti vpliv, ki se nahaja znotraj grede, tedaj je potrebno najprej s pomočjo
ukaza “Ločitev kontur” (glej poglavje “2.9.15”), na želenem mestu postaviti vmesno vozlišče,
ki bo naredilo dve novi gredi. Z izborom enega konca nove grede, boste imeli možnost
poljubne sprostitve vpliva v vozlišču.
Opcijo ločitve kontur je potrebno uporabljati tudi tedaj, ko je potrebno sprostiti vpliv znotraj
grednega elementa v presečiščih z ostalimi deli modela.

Če je greda spodnjega pasu narisana z izborom točk “1” in “2”,
tedaj se obravnava kot ena celota
Sprostitev vplivov v gredi spodnjega pasu na mestu presečišč z diagonalami in vertikalami
prikazanega paličja, ne bo možno, če je prej z ukazom “Ločitev kontur” ne razdelite na niz
malih gred.
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V “Tower” je omogočeno definiranje dvojne narave sprostitve vpliva na koncu grede - ene za
statično in druge za dinamično analizo. V dialogu tega ukaza se nahajata dve stikali za
določitev narave sprostitve vpliva.

Če je vklopljeno stikalo “Statični”, se bo podana sprostitev vpliva uporabila samo pri
statičnem preračunu, če je vklopljeno samo stikalo “Seizmični” pa pri dinamični analizi. Ko
sta vklopljeni obe stikali bo sprostitev veljala tako za statično kot za dinamično analizo.
Simboli, s katerimi se označujejo sprostitve, se lahko izrisujejo z različno barvo in debelino za
dvojno (za statično in dinamično analizo) in običajno sprostitev vpliva (samo ena analiza). Te
nastavitve se definirajo s pomočjo ukaza “Parametri”.

Simboli dvojne sprostitve vpliva so prikazani z rdečo
barvo, simboli običajne sprostitve pa s črno barvo
S položajem miške na sproščenem koncu neke grede se bo pojavilo malo okno, v katerem so
izpisani nazivi vseh sproščenih vplivov:

Sproščeni so samo statični vplivi

Sproščeni so samo seizmični vplivi
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V programu Tower se lahko zraven popolne sprostitve na koncih grede poda tudi delna
sprostitev vpliva in elastoplastično obnašanje z vnosom mej plastifikacije.

Z aktiviranjem “Napredne vrste sprostitev >>” se odpre novi dialog:

V levem delu dialoga so prikazani vplivi, katerih obnašanje se lahko definira. S klikom na ikono
se odpre lista z opcijami, ki definirajo vrsto sprostitve.

Pomen vsake opcije je popolnoma enak kot pri robnih pogojih v plošči.
Stikala in zaprta lista na desni strani dialoga določajo naravo podanih robnih pogojev. Ko je
vklopljeno stikalo “Enoten robni pogoj za statični in seizmični model”, se robni pogoji
uporabijo in pri statični in pri dinamični analizi. Različni parametri za vsako vrsto preračuna se
lahko definirajo ko je vklopljeno stikalo “Robni pogoj z različnimi karakteristikami za
statični in seizmični model”. Tedaj se iz zaprte liste najprej izbere opcija “Karakteristike
za statični model” in se podajo parametri, ki se bodo uporabili pri statični analizi. Zatem se iz
liste izbere opcija “Karakteristike za seizmični model” in se podajo parametri, ki se bodo
uporabili pri dinamični analizi.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

223
Zaprta lista, ki se nahaja v spodnjem desnem delu dialoga, služi za izbor neke že predhodno
shranjene konfiguracije z definiranimi sprostitvami vplivov. Nove konfiguracije se ne morejo
shranjevati v tem dialogu, ampak samo v dialogu ukaza za urejanje sprostitve vplivov.
V risbi se zraven simbola sprostitve vplivov prikazujejo tudi simboli, ki kažejo na določeno
obnašanje danega vpliva.

Popolna sprostitev vpliva

Delna sprostitev vpliva

Elasto-plastična zveza

Elasto-plastična zveza z delno sprostitvijo

Enaki simboli se bodo prikazovali zraven naziva vpliva v oknu, ki se pojavi, ko je miška nad
sproščenim koncem grede in v aktivnem ukazu “Sprostitev vpliva”.
Opomba:
V primeru modeliranja paličja ni potrebe da uporabljate ukaz Sprostitev vplivov, ker je precej
lažje, da v setu podatkov grede, vklopite stikalo “T/N”. Na tak način boste hitreje definirati
palice, ki prenesejo samo osno obremenitev.

3.1.6

Urejanje sprostitve vplivov

Z ukazom “Urejanje sprostitve vplivov” v meniju “Konstrukcija”, se lahko
menjajo podani robni pogoji koncem gred v modelu. Tedaj dobi ukazna linija obliko:
<0 sel.> Urejanje sprostitve vplivov - Selektiranje (Vse / Okno/ Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje/ <Konec>):
Sedaj je potrebno v risbi izbrati gredo, katere robni pogoji se urejajo, zatem pa se pojavi
dialog:
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V sliki v dialogu se z zeleno točko označuje začetek in z rdečo točko konec izbrane grede.
Desno od te slike se nahajata dve koloni s podatki o vplivih, ki se lahko urejujejo. Zaradi lažje
preglednosti sta koloni obarvani z ustrezno barvo.
Način vnosa podatkov je popolnoma enak kot v dialogu za definiranje robnih pogojev plošč
(poglavje 3.1.3).
Omenimo še, da se v tem dialogu lahko shranijo konfiguracije sprostitev. Te se lahko kasneje
koristijo v tem in v dialogu ukaza “Sprostitev vpliva”.

3.1.7

Nestikanje gred

Kot smo že omenili v poglavju “3.1.4”, bo greda, ki se seka z drugim elementom,
pri preračunu avtomatsko razdeljena na dve novi gredi, oziroma na mestu presečišča bo
vmesno vozlišče. Ker se v praksi lahko pojavijo primeri, ko je potrebno da greda ostane ena
celota in je dejansko povezana s konstrukcijo samo na njenih koncih, je za ta namen
predviden ukaz “Nestikanje”. Z njenim aktiviranjem se preide v standardno proceduro izbora.
<0 sel.> Nestikanje – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije
/ Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da izbere vse grede, katerim je potrebno pridružiti
karakteristiko nestikanja. Izbor podopcije “Konec”, ali pa klik na desni gumb miške, bo označil
konec procedure izbora in v ukazni liniji se bo pojavilo naslednje.
Nestikane grede (<Da> / Ne):
Izbor podopcije “Da”, bo vse izbrane grede proglasil za nestikajoče, dokler podopcija “Ne”
služi za uničenje prej pridružene karakteristike nestikanja. V obeh primerih se bo ukaz končal,
a vse nestikajoče grede bodo v risbi posebej označene.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

225
Najpogostejša uporaba nestikanja gred je v jeklenih paličnih konstrukcijah, ko se diagonale v
prostoru ne stikajo.

S črtkanimi linijami je jasno označeno nestikanje gred

3.1.8

Baza masivnih in tankostenskih prerezov

V “Tower” je omogočeno definiranje prečnih prerezov poljubne geometrije.
Predvideni sta dve skupini prerezov - masivni in tankostenski. Obe skupini se lahko uporabljata
v grednih elementih, vendar je glavni namen tankostenskih prerezov generiranje nosilcev z
ukazom “Generiranje nosilca tankostenskega prereza”, ki bo posebej pojasnjena.
Geometrija masivnih in tankostenskih prerezov se definira z risanjem. Masivni prerezi se rišejo
s pomočjo ukazov za kreiranje površinskih entitet (“Plošča” ali “Površinska podpora”),
tankostenski prerezi pa se rišejo s pomočjo ukazov za kreiranje linijskih entitet (“Greda” ali
“Linijska podpora”).

Geometrija masivnega prereza je podana s pomočjo ukaza “Plošča”,
geometrija tankostenskega je podana s pomočjo ukaza “Greda”
Da bi se kreirani prečni prerez lahko uporabil je nujno, da je dodan v bazo masivnih in
tankostenskih prerezov.
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Z aktiviranjem ukaza “Baza masivnih in tankostenskih prerezov”, ki se nahaja
v meniju “Konstrukcija”, se odpre dialog:

Videz dialoga “Baza masivnih in tankostenskih prerezov”
V centralnem delu dialoga so prikazani vsi masivni prečni prerezi, ki se trenutno nahajajo v
bazi, dokler se v desnem delu nahajajo ukazi za delo z njimi.
S pomočjo polj “
bazi.

Levo” in “

Desno” se izbranemu prečnemu prerezu spremeni položaj v

Vnos novega prereza v bazi se vrši s pomočjo polj “
in zahteva izbor prečnega prereza.

Dodaj”, tako da program preide v risbo

<0 sel.> Površinska entiteta – Selektiranje (<Konec>):
Izbrani prečni prerez se vnese v bazo na prvo prosto mesto.

V bazo je vnesen novi prerez s pomočjo polja “

Dodaj ”
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Z izborom polja “
Kopiraj” program v bazo prerezov vnese novi prerez s kopiranjem
geometrije trenutno izbranega prereza.
Z dvojnim klikom miške na nek prečni prerez ali z aktiviranjem polja “
dialog za definiranje dodatnih parametrov izbranega prereza.

Edit” program odpre

Dialog za definiranje parametrov masivnega
prečnega prereza
V levem delu dialoga se prikazuje geometrija izbranega prereza. V vseh prelomnih točkah
prečnega prereza program postavlja mrežo horizontalnih in vertikalnih linij in kotira njihove
medsebojne razdalje. S klikom miške na katerokoli razdaljo se le-ta izbere (rdeča barva),
njena vrednost pa se prikazuje v polju “Dolžina polja”. Z vnosom nove vrednosti v polje
lahko spremenite katerokoli dolžino.

Edit box za spremembo izbrane dolžine polja
V polju “Naziv” lahko izbranemu prečnemu prerezu podate poljubni naziv. Pri kreiranju seta
gred danega prečnega prereza se bo za njegov opis prevzel naziv prereza, če pa ni podan, se
bo izpisal tekst “Masivni”.
S programom je omogočeno tudi dimenzioniranje betonskih gred, ki so kreirane iz masivnega
prečnega prereza. Ker je geometrija prereza lahko poljubna, je nujno, da se definira armatura,
ki se postavlja ob vsak segment konture prereza. Izbrani segment konture je označen z rdečo
barvo, njegovi parametri se pa prikažejo v delu dialoga “Armatura po segmentih konture”.
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Zaradi lažjega vnosa parametrov program vsakemu segmentu konture dodeli števec, ki se za
aktivni segment izpisuje skupaj s skupnim številom segmentov.

Števec aktivnega segmenta konture
Z izborom iz zaprte liste se aktivnemu segmentu lahko dodeli armatura Aa1, Aa2, Aa3 ali Aa4.
S pomočjo opcije “Brez armature” se segmentu armatura ne postavlja. S pomočjo stikal
“Pripada palica na začetku” in “Pripada palica na koncu” se določa, ali robne palice
pripadajo aktivnemu ali sosednjemu segmentu. Omenimo še, da je za smer segmenta
osvojena smer nasproti gibanju urinega kazalca.
Z aktiviranjem polja “OK” se podane spremembe potrdijo in program se vrne v glavni dialog
tega ukaza.
Z aktiviranjem polja “
Briši” se trenutno izbrani prečni prerez umakne iz baze, s pomočjo
polja
in
pa se vrši sprememba aktivne strani, oziroma listanje gor in dol, ko se vsi prečni
prerezi ne morejo istočasno prikazati.
S pomočjo stikal “Masivni prerezi” in “Tankostenski prerezi” se določa skupina prerezov, ki
se trenutno prikazuje.

Stikali za prikaz skupine prerezov
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Vsi ukazi v tem dialogu funkcionirajo na isti način tudi za tankostenske prereze. Edino pri
editiranju tankostenskih prerezov se odpre malenkost drugačen dialog:

Dialog za definiranje parametrov tankostenskega
prečnega prereza
V polju “Debelina” se poda debelina aktivnega segmenta, debelina vseh segmentov pa se
lahko poda v polju “Debelna vseh segmentov”. Ostali parametri imajo enak pomen kot pri
masivnem prerezu.
Omenimo naj, da dimenzioniranje gred tankostenskega prereza ni možno, vendar to tudi ni
njihov glavni namen.
Vsi masivni in tankostenski prerezi, ki se nahajajo v bazi, bodo dostopni za izbor v dialogu za
definiranje prečnega prereza grede.

Izbor masivnih in tankostenskih prerezov iz liste
S pomočjo polja “
Edit” se tudi iz tega dialoga lahko menjajo parametri izbranega
masivnega oziroma tankostenskega prereza.
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3.1.9

Generiranje nosilca tankostenskega prereza
S pomočjo tega ukaza se iz izbranega tankostenskega prereza lahko generira celi
nosilec, ravne ali ločne osi, tako da program od vsakega segmenta danega prereza
kreira ploščo ustrezne geometrije. Po aktiviranju ukaza program zahteva vnos prve
točke osi nosilca:

Prva točka osi:
Po izboru prve točke osi ukazna linija dobi naslednji izgled:
Druga točka (Lok):
Sedaj se od uporabnika pričakuje vnos druge točke osi nosilca ali izbor podopcije “Lok”, s
čimer se preide v proceduro definiranja ločnega poteka.
Ne glede na izbor poteka se bo odprl dialog:

Dialog, v katerem se definirajo parametri za generiranje
nosilca tankostenskega prereza
V zgornjem delu dialoga so prikazani tankostenski prerezi, kateri se nahajajo v bazi. Istočasno
so prikazani štirje prerezi, prehod na naslednjo skupino oziroma vrnitev na predhodno se vrši
s pomočjo polja
in
. Izbrani prerez je uokvirjen z rdečo barvo in se prikazuje v centralnem
delu dialoga.
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Del dialoga, v katerem je prikazan izbrani prerez
Z aktiviranjem polja “
Edit” se odpre dialog, v katerem se lahko spremenijo karakteristike
izbranega tankostenskega prereza.

Dialog za definiranje parametrov tankostenskega
prečnega prereza
Delo s tem dialogom je enako kot pri ukazu “Baza masivnih in tankostenskih prerezov”, tako
da ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
Po aktiviranju polja “Ravnanje” se odpre dialog, v katerem se lahko definira točen položaj
prereza glede na lokalni koordinatni sistem nosilca.
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Dialog za ravnanje prereza
Ta dialog funkcionira na enak način kot pri ukazu za definiranje prečnega prereza grede.
V poljih, ki so postavljena ob desnem robu dialoga so prikazane karakteristike materiala za
nosilec. Te karakteristike se lahko spremenijo z vnosom novih vrednosti, s pomočjo polja
“Material” se lahko izbere nek drugi material.
Ko je stikalo “Avtomatsko generirati tudi reduktor” vklopljeno, bo program vzdolž osi
nosilca postaviti reduktor za vse generirane plošče.
Lokalni koordinatni sistem nosilca se lahko spremeni s pomočjo polja “Sprememba LKS”. Po
aktiviranju program poseže v risbo in zahteva vnos točke, ki določa tako ravnino, v kateri
ležijo lokalne osi “1” in “2”, kot tudi usmeritev lokalne osi “2”.
Sprememba LKS (Točka ki določa os 2 / <Konec>):
Ker je v nekaterih primerih lažje določiti ravnino, v kateri ležijo osi “1” in “3”, klik miške na
podopcijo “Točka ki določa os 2”, privede do spremembe vsebine ukazne linije.
Sprememba LKS (Točka ki določa os 3 / <Konec>):
Sedaj bo izbrana točka določila ravnino, v kateri ležijo lokalne osi “1” in “3”. Ponovni klik na to
podopcijo vrne prvotno obliko ukazne linije. Po izboru želene točke se program vrne v dialog
ukaza.
V oknu, ki se nahaja ob levem robu dialoga, je prikazan izgled nosilca v risbi s trenutnim
stanjem parametrov. Ukazi, ki se nahajajo pod tem oknom, so namenjeni za spremembo
trenutnega prikaza. Delujejo kot stikala in imajo enako vlogo kot istoimenski ukazi v meniju
okna “3D pogled”.
Ko se aktivira “OK” program dialog zapre in generira nosilec izbranega tankostenskega prereza
in v skladu s podanimi parametri.
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Nosilec, ki je generiran s pomočjo ukaza “Generiranje
nosilca tankostenskega prereza”

3.1.10 Površinska podpora
Z izborom te ikone se preide v ukaz za postavitev površinskih podpor. Površinska
podpora se najpogosteje uporablja, pri modeliranju tal, oziroma pri preračunu
temeljnih plošč na elastični podlogi.
Ukazna linija dobi standardno obliko za risanje poljubne poligonalne linije:
<-> Prva točka površinske podpore (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Set):
Postopek vnosa je enak kot pri ploščah, edina razlika je v izgledu dialoga, ki se pojavlja na
ekranu pri aktiviranju podopcije “Set”.

Izgled dialoga za definiranje setov numeričnih podatkov
En set površinske podpore je določen s tremi parametri v list box-u, ki določajo ali je
preprečen ali ne pomik podpore v smeri njenih lokalnih osi.
R1 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “1”, oziroma dobi se reakcija podpore v smeri
njegove lokalne osi “1”.
R2 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “2”, oziroma dobi se reakcija podpore v smeri
lokalne osi “2”.
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R3 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “3”, oziroma dobi se reakcija podpore v smeri
lokalne osi “3”.
Ti trije parametri funkcionirajo kot stikala, oziroma imajo ali preprečen ali dopusten pomik. Če
je v ustreznem polju izpisan znak “√”, pomeni da je pomik preprečen.
Zraven teh treh parametrov en set podatkov določajo tudi tri vrednosti v edit box-ih, ki se
nahajajo na desni strani list box-a: “K,R1”, “K,R2” in “K,R3”. Prav te tri vrednosti določajo
togost podpor za pomik v smeri njegovih lokalnih osi. Program te togosti po “default”-u
postavi na dovolj veliko vrednost (1E+10), ki simulira absolutno togost. Vsekakor za togost
pomikov lahko podate poljubno vrednost, seveda pod pogojem, da je pomik “√” v list box-u
preprečen. Nasprotno bo edit box zamrznjen.
Lokalni koordinatni sistem površinske podpore odgovarja
koordinatnemu sistemu plošč in zidov (glej poglavje “3.1.1”).

prej

opisanemu

lokalnemu

Vsekakor boste ta ukaz najpogosteje uporabljali, ko boste modelirali tla pod temeljno ploščo.
V tem primeru je potrebno za vrednost parametra “K,R3” podati koeficient posteljice. Ta
podatek zavisi od vrste tal in se dobi iz geomehaničnega elaborata. Če tega podatka ni, se
lahko kot orientacijska vrednost vzame:
K,R3=,stv./ s,stv
,stv - stvarna (pričakovana) napetost v tleh
s,stv - stvarno (pričakovano) posedanje tal
Če je na primer ,stv=200 KN/m2 in s,stv=0,02 m, bo koeficient posteljice imel orientacijsko
vrednost: K,R3=200/0.02=10000 KN/m3.
Kar se tiče vrednosti koeficientov “KR1” in “KR2”, s katerima se prepreči pomik v smeri lokalne
osi “1”, oziroma “2”, je za njih potrebno podati enako, če ne še manjšo togost od togosti za
smer “3”.
Pri pripravi podatkov za preračun, bo program za vsako vozlišče mreže končnih elementov
preračunal pripadajočo površino in mu dodelil ustrezno togost. Na tak način bo modelirano
elastično obnašanje tal po “Winkler”-jevem modelu.
Površinski podpori se v setu lahko poda tudi nelinearno obnašanje. In to s preprečitvijo
pomikanja samo enega znaka v smeri katerekoli lokalne osi podpore ali z vnosom elastoplastičnega obnašanja z vnosom meje plastifikacije.

Lista, kjer se vrši izbor obnašanja podpore v smeri dane lokalne osi
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+/-

V smeri dane lokalne osi so preprečeni pomiki v obeh smereh. To je “default”
obnašanje.

NL+

Preprečeno je pomikanje v smeri, ki je nasprotna smeri dane lokalne osi – lahko se
dobi samo pozitivna reakcija.

NL-

Preprečeno je pomikanje v smeri dane lokalne osi - lahko se dobi samo negativna
reakcija.
Elasto-plastično obnašanje – ta opcija izbrani reakciji površinske podpore dodeli
elasto-plastično obnašanje. Tedaj postane dostopen tudi gumb

, ki aktivira dialog:

Pomen vseh parametrov v tem dialogu je enak kot pri ukazu “Robni pogoji” (poglavje 3.1.3).
“Modelira se uporabni polprostor”
Stikalo za vklop modeliranje tal s polprostorom pri aktivni podpori. V koloni se
setom pri vklopu zraven števca postavi posebna sličica, tako da se jasno
razlikuje od ostalih podpor.

Sličica, ki nakazuje modeliranje tal s polprostorom pri podpori
Za te sete podpor bodo edit polja neaktivna za vnos togosti podpor.
Če je v dialogu za podatke polprostora izklopljeno stikalo “Modeliranje tal s
polprostorom je aktivno”, se v modelu ne bo koristil polprostor, čeprav je pri
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setih podpor to bilo vklopljeno (glej poglavje 3.1.16). V tem primeru se bo v
koloni s seti podpor postavila nova sličica.

Sličica, ki nakazuje vklopljeno modeliranje tal s polprostorom,
vendar je globalno izključena uporaba polprostora v modelu
“Podatki polprostora”
Gumb, ki aktivira dialog za definiranje podatkov polprostora. Ta dialog je
identičen dialogu, ki se odpre pri ukazu “Podatki polprostora” in ga ne bomo
ponovno pojasnjevali (glej poglavje 3.1.16).
Opomba:
Površinske podpore ne postavljajte izven gabarita plošče, ker bo tak model neregularen za
preračun. V primerih, ko preračunavate temelje, ki se sestojijo samo iz gred (temeljne brane,
temeljne grede, itd), tla ne modelirajte s površinskimi, ampak z linijskimi podporami, ker za
tak model program ne bo mogel določiti pripadajoče togosti podpor v vozliščih na mreži
končnih elementov.

3.1.11 Linijska podpora
Ta ukaz služi za postavitev linijske podpore v model. Z izborom ukaza dobi ukazna
linija znano obliko za risanje poljubne polilinije:
<-> Prva točka linijske podpore (Kontura / Prav. / kRož. / Offset/ <koNec> / Set):
Logika vnosa je identična kot pri gredah (je tudi linijski element), s tem, da se z izborom
podopcije “Set” dobi drugi izgled dialoga za definiranje setov numeričnih podatkov.
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Izgled dialoga za definiranje setov numeričnih podatkov
Ker je v programu omogočeno, da se linijske podpore s pomočjo ukaza “Generiranje”
naknadno pretvorijo v zidove (glej poglavje “2.11.7”), je en set numeričnih podatkov za
linijske podpore razdeljen na dva enakopravna dela. Eden je, ko so to v modelu zares podpore
(podatki v levem delu dialoga) in drugi, ki se pridruži eventualno generiranemu zidu (podatki v
desnem delu dialoga). Tako bo v odvisnosti od vloge linijske podpore, program jemal v obzir
samo del podatkov, ki odgovarja njegovi uporabi v modelu. Drugače povedano, če bo linijska
podpora kasneje pretvorjena v zid, tedaj bodo podatki v levem delu dialoga popolnoma
ignorirani s strani programa. Vsekakor velja tudi obrnjeno pravilo. Če dana linijska podpora v
modelu zares ima vlogo podpore, tedaj je s strani programa popolnoma vseeno, katera
debelina in kvaliteta materiala je podana za zid.
Karakteristike podpor

Del dialoga predviden za definiranje karakteristik podpor
En set linijskih podpor je določen s štirimi parametri v list box-u, ki določajo, ali je pomik oz.
rotacija v smeri lokalnih osi preprečen.
R1 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “1” linijske podpore, oziroma dobi se reakcija
podpore v smeri lokalne osi “1”.
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R2 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “2” linijske podpore, oziroma dobi se reakcija
podpore v smeri lokalne osi “2”.
R3 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “3” linijske podpore, oziroma dobi se reakcija
podpore v smeri lokalne osi “3”.
M1 - preprečena je rotacija okoli lokalne osi “1” linijske podpore, oziroma dobi se vpetostni
moment okoli lokalne osi “1”.
Ti štirje parametri delujejo kot stikala. Zraven je tudi set podatkov v edit box-ih, ki se nahajajo
na desni strani list box-a: “K,R1”, “K,R2”, “K,R3” in “K,M1”. Te vrednosti določajo togost
podpore za vsak pomik in rotacijo. Program te togosti po “default”-u postavi na dovolj veliko
vrednost (1E+10), ki simulira absolutno togost.
Lokalni koordinatni sistem linijske podpore v popolnosti odgovarja prej opisanemu lokalnemu
koordinatnemu sistemu grede (glej poglavje “3.1.4”) in se lahko s pomočjo ukaza
“Sprememba LKS” naknadno menja. Zaradi večje preglednosti je v dialogu shematsko
prikazan “default” položaj lokalnega koordinatnega sistema linijske podpore v modelu. S
pomočjo ukaza “Vidnost” in z vklopom stikala “Lokalne osi” pri linijskih podporah, dobimo
prikazane lokalne osi tudi v risbi.
V primerih preračuna temeljnih bran in temeljnih gred, se s pomočjo linijskih podpor lahko
modelirajo tudi tla. Tedaj se linijske podpore postavijo pod temeljnimi gredami, a parametru
za togost vertikalnega pomika (po “default”-u je to parameter “K,R2”), je potrebno dati
vrednost koeficienta posteljice, po enakih pravilih, kot je to pojasnjeno za površinske podpore:
K,R2=,stv./ s,stv
Prav tako je potrebno vklopiti tudi stikalo “Tla” in v edit box-u “b=” podati pravo širino traku,
oziroma širino grede, pod katero je postavljena linijska podpora. Podana širina traku vpliva na
podano vrednost koeficienta posteljice tako, da se pri preračunu linearno pomnoži. Na tak
način je podani koeficient posteljice pri preračunu pravilno upoštevan, a podatek o širini grede
bo uporabljen tudi v modulu za obdelavo rezultatov preračuna. Namreč, ko boste zahtevali
prikaz napetosti v tleh pod linijskimi podporami, bodo računsko dobljene napetosti v tleh
avtomatsko deljene s pripadajočo širino grede, tako da boste dobili realne vrednosti napetosti
v tleh.
Linijski podpori se v setu lahko poda tudi nelinearno obnašanje. In to s preprečitvijo pomikanja
samo enega znaka v smeri katerekoli lokalne osi podpore ali z vnosom elasto-plastičnega
obnašanja z vnosom meje plastifikacije.
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Lista, kjer se vrši izbor obnašanja podpore v smeri dane lokalne osi
+/-

V smeri dane lokalne osi so preprečeni pomiki v obeh smereh. To je “default”
obnašanje.

NL+

Preprečeno je pomikanje v smeri, ki je nasproten smeri dane lokalne osi - lahko se
dobi samo pozitivna reakcija.

NL-

Preprečeno je pomikanje v smeri dane lokalne osi - lahko se dobi samo negativna
reakcija.
Elasto-plastično obnašanje – ta opcija izbrani reakciji linijske podpore dodeli
elasto-plastično obnašanje. Tedaj postane dostopen tudi gumb

, ki aktivira dialog:

Pomen vseh parametrov v tem dialogu je enak kot pri ukazu “Robni pogoji” (poglavje 3.1.3).
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Karakteristike zidu

Del dialoga je predviden za definiranje karakteristik
zidu, ki bo eventualno zgeneriran
V desnem delu dialoga se nahajajo podatki, s katerimi se opisujejo karakteristike zidu, ki bo
eventualno zgeneriran v proceduri generiranja vertikalnih entitet. V edit box-u “d=” se poda
debelina zidu, a v ostalih edit box-ih karakteristike njegovega materiala. Vloga ukaznega polja
“Material” kot tudi pomen podatkov, ki definirajo karakteristike materiala je enaka, kot v
dialogu za definiranje setov plošč. Po proceduri generiranja vertikalnih entitet, bodo za zidove
kreirani novi seti numeričnih podatkov.

3.1.12 Točkovna podpora
Ta ukaz služi za postavitev točkovnih podpor v modelu. Ker se položaj točkovnih
podpor določa z vnosom točke, bo tudi ukazna vrstica dobila obliko za vnos točke:
<_> Točkovna podpora (Izbor / Deselektiranje / <Konec> / Set):
V osnovi obstajata dva načina za postavitev točkovnih podpor. Prvi je, ko se postavlja
posamezno, oziroma se izbere ena točka z risbe, drugi pa, ko se postavlja serijsko. Serijska
postavitev točkovnih podpor je omogočena z aktiviranjem podopcije “Izbor” v ukazni vrstici
(glej poglavje “2.5.6.”).
<0 sel.> Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da izvrši selekcijo vseh vozlišč, v katerih je potrebno
postaviti točkovne podpore. Procedura izbora in deselektiranja je enaka kot pri izboru celih
elementov v drugih ukazih (glej poglavje “2.8”). Razlika je edino v tem, da se sedaj ne izbirajo
elementi, ampak njihova vozlišča oz. presečišča. Izbor podopcije “Konec” ali pa klik na desni
gumb miške, bo program vrnil v osnovno obliko ukazne vrstice za posamezen izbor točk. Vse
izbrane točke, ne glede ali so izbrane posamezno ali serijsko, bo program v risbi začasno
označil z malim krogom.
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Simbol malega kroga označuje vsa izbrana mesta,
na katerih je potrebno postaviti točkovne podpore enakih karakteristik
Po končanju izbora točk za točkovne podpore, se z izborom podopcije “Set” odpre dialog
naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov
Ker je v programu omogočeno, da se točkovne podpore s pomočjo ukaza “Generiranje”
naknadno pretvorijo v stebre (glej poglavje “2.11.7”), je set numeričnih podatkov tudi
razdeljen na dva enakopravna dela. Prvi del vsebuje podatke za prave podpore (levi del
dialoga), drugi pa podatke, ki se pridružijo eventualnim stebrom (desni del dialoga). Glede na
vlogo točkovne podpore, bo program upošteval podatke, ki ustrezajo modelu.
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Karakteristike podpor

Del dialoga predviden za definiranje karakteristik podpor
En set točkovnih podpor je določen s šest parametri v list box-u, ki določa ali so pomiki oz.
zasuki preprečeni v smeri lokalnih osi.
R1 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “1” točkovne podpore, oziroma dobi se reakcija v
smeri lokalne osi “1”.
R2 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “2” točkovne podpore, oziroma dobi se reakcija v
smeri lokalne osi “2”.
R3 - preprečen je pomik v smeri lokalne osi “3” točkovne podpore, oziroma dobi se reakcija v
smeri lokalne osi “3”.
M1 - preprečen je zasuk okoli lokalne osi “1” točkovne podpore, oziroma dobi se vpetostni
moment okoli lokalne osi “1”.
M2 - preprečen je zasuk okoli lokalne osi “2” točkovne podpore, oziroma dobi se vpetostni
moment okoli lokalne osi “2”.
M3 - preprečen je zasuk okoli lokalne osi “3” točkovne podpore, oziroma dobi se vpetostni
moment okoli lokalne osi “3”.
Ti parametri delujejo kot stikala. Zraven tega en set podatkov določa še šest vrednosti v edit
box-ih na desni strani list box-a: “K,R1”, “K,R2”, “K,R3”, “K,M1”, “K,M2” in “K,M3”. Z njimi
se določa togost podpore za posamezne pomike oz. zasuke glede na lokalni koordinatni sistem.
Program te togosti po “default”-u postavi na dovolj veliko vrednost (1E+10), ki simulira
absolutno togost.
Točkovni podpori se v setu lahko poda tudi nelinearno obnašanje. In to s preprečitvijo
pomikanja samo enega znaka v smeri katerekoli lokalne osi podpore ali z vnosom elastoplastičnega obnašanja z vnosom meje plastifikacije. S klikom miške preko ene od ikon, ki se
nahajajo zraven polj za definiranje togosti, se odpre lista, kjer se vrši izbor obnašanja podpore
v smeri dane lokalne osi.
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Lista, kjer se vrši izbor obnašanja podpore v smeri dane lokalne osi
+/-

V smeri dane lokalne osi so preprečeni pomiki v obeh smereh. To je “default”
obnašanje.

NL+

Preprečeno je pomikanje v smeri, ki je nasproten smeri dane lokalne osi - lahko se
dobi samo pozitivna reakcija.

NL-

Preprečeno je pomikanje v smeri dane lokalne osi - lahko se dobi samo negativna
reakcija.
Elasto-plastično obnašanje – ta opcija izbrani reakciji točkovne podpore dodeli
elasto-plastično obnašanje. Tedaj postane dostopen tudi gumb

, ki aktivira dialog:

Pomen vseh parametrov v tem dialogu je enak kot pri ukazu “Robni pogoji” (poglavje 3.1.3).
Razliko med nelinearnim in “default” obnašanjem bomo prikazali na primeru kontinuirane
grede, ki je obtežena z eno koncentrirano silo.
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Deformirani model grede s standardnimi točkovnimi podporami

Deformirani model grede. V smeri lokalne osi 3 podpore je preprečen
samo pomik v nasprotni smeri od smeri osi (NL+)
V odvisnosti od tega, kateri pomiki in zasuki so preprečeni, oziroma katere reakcije se lahko
dobijo s preračunom, se v sliki na sredini dialoga, prikazuje se njihov 3D položaj.
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Prostor predviden za vizualen pregled položaja
možnih reakcij v podpori
Z aktiviranjem ukaza “OK”, se bo dialog zaprl, a na mestu postavljenih točkovnih podpor se
bodo pojavi ustrezni grafični simboli.

V oknu “3D pogled” se postavljene točkovne podpore vedno
prikazujejo s simbolom male piramide.
S pomočjo ukaza “Vidnost” in vklopom stikala “Lokalne osi”, lahko od programa zahtevate
prikaz smeri reakcij za vse preprečene pomike in zasuke.
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Prikazane puščice nedvoumno kažejo na smer preprečenih pomikov in zasukov
Kar se tiče grafičnih simbolov, ki se prikazujejo na mestu točkovnih podpor, lahko v oknu “2D
pogled” nastopita dva primera. Namreč, ko je za aktivni prikaz v oknu “2D pogled” postavljen
nivo, se one vedno prikazujejo s simbolom malega kvadrata.
Simbol točkovne podpore, ko je v oknu “2D pogled” prikazan aktivni nivo.

Če je pa za aktivni prikaz v oknu “2D pogled”, prikazan okvir, tedaj se v njemu postavi simbol,
ki kaže tudi na sam karakter točkovne podpore.
Ta simbol kaže na preprečene pomike in zasuke v ravnini prikazanega okvirja. Ta
simbol se postavlja tudi ko lokalne ose točkovne podpore ne ležijo v ravnini
aktivnega okvirja, vendar samo pod pogojem, ko so preprečeni vsi trije pomiki in
trije zasuki.
Ta simbol kaže na preprečen zasuk in preprečen pomik v samo eni smeri v ravnini
aktivnega okvirja.

Ta simbol kaže na preprečen zasuk v ravnini aktivnega okvirja.

Ta simbol kaže na preprečena pomika v ravnini aktivnega okvirja, zasuk je možen.

Ta simbol kaže na en preprečen pomik v ravnini aktivnega okvirja, zasuk je možen.

Ta simbol kaže da pri podpori niso preprečeni vsi pomiki in zasuki in da pri tem niti
ena njena lokalna os ne leži v ravnini aktivnega okvirja.
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Opomba:
V “Tower” lokalni koordinatni sistem točkovne podpore ne pripada setu ampak vsaki
posamezni podpori, ki je postavljena v modelu. Po default-u program lokalni koordinatni
sistem podpore postavi v smeri globalnega koordinatnega sistema celega modela. Njegov
položaj se lahko spremeni s pomočjo ukaza “Sprememba L.K.S.”.
Karakteristike stebrov

Del dialoga je predviden za definiranje karakteristik
stebra, ki bo eventualno zgeneriran
V desnem delu dialoga se nahajajo podatki, s katerimi se opisujejo karakteristike stebrov, ki
bodo eventualno zgenerirani v proceduri generiranja vertikalnih entitet in iz katerih bodo
nastali novi seti numeričnih podatkov za definiranje gred. Edina razlika je v tem, da se tu ne
morejo definirati stebri spremenljivega prečnega prereza, večdelni prerezi iz različnih
materialov, kot tudi tipi palic. Vse te lastnosti se lahko naknadno pridružijo generiranim
stebrom, ko oni zares postanejo gredni elementi konstrukcije.

3.1.13 Ukrivljene ploskve
Ukrivljene ploskve služijo za postavitev zakrivljenih konstruktivnih elementov in
obtežb na model. Torej ukrivljene ploskve niso del niti konstrukcije niti obtežb, ampak so
namenjene izključno za določitev zakrivljenosti entitet na modelu. Vsaka ukrivljena ploskev je
določena s svojo projecirano obliko na bazno ravnino in višino glede na podano bazno ravnino.
V programu so predvideni naslednji tipi ukrivljenih ploskev: sfera, kupola, svod in spirala

Projecirana oblika sfere na bazno
ravnino je poln krog

Projecirana oblika kupole na
bazno ravnino je poln krog
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Projecirana oblika svoda na
bazno ravnino je pravokotnik

Projecirana oblika spirale na
bazno ravnino je polkrožni prstan

Vsaka v programu predvidena ukrivljena ploskev ne mora vedno stati pokončno, ampak lahko
zavzame popolnoma poljuben položaj v prostoru. Položaj ukrivljenih ploskev v prostoru je
določen z nagibom njene bazne ravnine v prostoru in orientacijo njene višine.

Bazna ravnina sfere je poševno
postavljena v prostoru

Bazna ravnina sfere je
horizontalna, vendar je višina
dana v negativni smeri glede na
bazno ravnino

Postopek kreiranja ukrivljenih delov konstrukcije in obtežb se odvija enak način za vse tipe
ukrivljenih ploskev:
- Najprej se dan element konstrukcije, oziroma obtežba, nariše v svoji projecirani obliki na
bazno ravnino figure, katero bo kasneje ukrivljenost prevzela.
- S pomočjo ustreznega ukaza se definira geometrija ukrivljene ploskve.
- Na koncu se izberejo vse entitete, ki morajo prevzeti ukrivljenost predhodno definirane
ukrivljene ploskve.
Na koncu bodo vse izbrane entitete dobile tako prostorsko transformacijo, da s svojo
kompletno geometrijo pripadajo ukrivljeni ploskvi, kateri so pridruženi. Tako transformirane
entitete imenujemo “evaluirane”. Evaluirane entitete ne rabijo prekriti celo ukrivljeno
ploskev, ampak samo en njen delo. Pri tem je lahko projecirana oblika evaluiranih entitet na
bazno ravnino ukrivljene ploskve poljubna. Edini pogoj, da bo neka entiteta evaluirana je, da
se ona s celo svojo geometrijo nahaja znotraj gabarita bazne ravnine dane ukrivljene ploskve.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

249

Evaluirana pravokotna plošča na
sferi je dobila prikazano obliko

Istočasno so evaluirani radialno
postavljene grede in obodna
plošča

Ker je s programom omogočeno, da se za aktivni prikaz v oknu “2D pogled” postavi tudi
razvita oblika predhodno definirane ukrivljene ploskve (glej poglavji “2.14.1” in “2.14.7”), je v
nekaterih primerih lažje, da najprej definirate geometrijo ukrivljene ploskve in da potem z
izborom točk v oknu “2D pogled”, takoj določite ukrivljeno geometrijo danega konstruktivnega
elementa, oziroma obtežbe. Glede nato, da program pri definiranju geometrije ukrivljenih
ploskev zahteva obvezno še izbor entitet za evaluiranje, ne boste mogli kreirati popolnoma
prazne ukrivljene ploskve. V tem primeru v bazni ravnini ukrivljene ploskve narišite en
pomožni površinski ali linijski element, ki bo evaluiran, kasneje, ko pa boste že definirali
pomožni pogled dane razvite ukrivljene ploskve, ga pa zbrišite.

Z izborom evaluirane pomožne plošče, je
definiran pogled razvite oblike ukrivljene
ploskve

Z brisanjem predhodno evaluirane pomožne
plošče, je dobljena prazna ukrivljena ploskev

Ko je za aktivni prikaz v oknu “2D pogled” postavljena razvita oblika neke predhodno
definirane ukrivljene ploskve, tedaj se v tem oknu prikazuje tudi pomožna mreža, ki jasno
kaže na podano obliko in doseg razprostiranja dane ukrivljene ploskve. Izbor točk z miško v
tako definiranem pogledu, bo vedno izbral točke, ki pripadajo dani ukrivljeni ploskvi, a
medsebojni razmak tako izbranih točk bo predstavljal projekcijo njihove realne dolžine na
bazno ravnino ukrivljene ploskve. Pri izboru točk z vnosom koordinat, velja lokalni koordinatni
sistem, kjer lokalna X in Y os ležita v bazni ravnini dane ukrivljene ploskve, dokler je lokalna Z
os v smeri Normane na bazno ravnino.
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Pri izboru točk v oknu “2D pogled” velja pravilo, da se lahko izberejo samo točke, ki se
nahajajo znotraj območja razprostiranja ukrivljene ploskve, oziroma znotraj postavljene mreže
pomožnih linij. V nasprotnem bo program izdal ustrezno opozorilo.

Poudarjamo, da mreža pomožnih linij nima nikakršne zveze z mrežo končnih elementov, ki bo
generirana pred preračunom. Ona je namenjena samo za orientacijo v prostoru, kjer se nahaja
ukrivljena ploskev. Zraven tega, lahko ta mreža služi za natančen izbor točk s pomočjo OSNAP
kriterija, a njena gostota bo določila tudi natančnost definiranja koordinat evaluiranih entitet.
Program pri kreiranju ukrivljene ploskve gostoto mreže sam določi, vendar jo Vi lahko
naknadno spremenite s pomočjo ukaza “Editiranje ploskev” (glej poglavje “3.1.12.6”).

3.1.13.1

Sfera

Z izborom ukaza “Ukrivljene ploskve ► Sfera”, se pride v proceduro
definiranja geometrije te ukrivljene ploskve v njeni bazni ravnini. Ker je oblika sfere v osnovi
krog, bo program najprej zahteval določitev centra kroga in potem še njegov polmer.
Center osnove sfere:
Točka z osnove sfere:
Izbor teh dveh točk bo obenem določil še nagib bazne ravnine v prostoru. Da bi geometrija
sfere bila popolnoma določena, podamo še njeno višino v smeri normale na bazno ravnino.
Višina sfere (hmax=3.0000) <3.0000>:
Višina sfere se lahko določi ali z izborom poljubne točke v prostoru ali pa z vnosom njene
numerične vrednosti s tipkovnice. Klik na desni gumb miške privede do potrditve ponujene
vrednosti, ki odgovarja podanemu radiju sfere. Pozitivna vrednost bo določila orientacijo sfere
v smeri pozitivnega vektorja normale od bazne ravnine, a negativna v nasprotni smeri.
Ker je sedaj geometrija ukrivljene ploskve popolnoma določena, program preide v proceduro
izbora entitet, ki bodo prevzele njeno zakrivljenost.
<0 sel.> Ukrivljene ploskve – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Procedura izbora se odvija na enak način, kot v ostalih ukazih v programu (glej poglavje
“2.8”). Klik na desni gumb miške bo označil konec procedure izbora, nakar se bo ukaz končal
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in predhodno izbrane entitete, ki izpolnjujejo pogoje za evaluiranje, bodo ukrivljene. Pogoj je
ta, da se entitete s svojo celo geometrijo nahaja znotraj območja bazne ravnine.

Izbrana horizontalna greda ne bo evaluirana, ker ne pade
s celo svojo geometrijo v območje bazne ravnine
Vsekakor se entitete za evaluiranje ne morajo nahajati samo v bazni ravnini ukrivljene
ploskve, ampak kjerkoli v prostoru. Edini pogoj je, da se njihova projekcija na bazno ravnino
ukrivljene ploskve, nahaja znotraj območja ravnine.

Drastičen primer je, ko se za evaluiranje izbere plošča, ki se nahaja nad podano sfero, vendar
je njena projekcija znotraj območja bazne ravnine ukrivljene ploskve.

3.1.13.2

Kupa

Ukaz “Kupola” deluje na popolnoma enak način kot predhodno opisan ukaz za
kreiranje sfere. Edina razlika je pri določevanju višine kupole, ki je lahko poljubna, dokler je
bila pri sferi omejena z njenim polmerom.

3.1.13.3

Svod

Ker je projecirana oblika svoda na bazno ravnino pravokotnik, se z izborom
ukaza “Svod” preide v proceduro definiranja pravokotnika.
Prva točka srednje linije tunela:
Način izrisovanja pravokotne projekcije svoda na bazno ravnino, v popolnosti odgovarja risanju
pravokotnika, ko se izbere podopcija “Trak” (glej poglavje “2.6.2”).
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Druga točka srednje linije tunela:
Širina osnove tunela:
Širina svoda se lahko določi ali z izborom poljubne točke v prostoru, ali pa z vnosom njene
numerične vrednosti s tipkovnice. V obeh primerih bo izbor treh točk določil še nagib bazne
ravnine v prostoru. Za popolno geometrijo svoda moramo podati še njegovo višino v smeri
normale na bazno ravnino.
Višina tunela (hmax=3.0000) <3.0000>:
Višina svoda se lahko določi ali z izborom poljubne točke v prostoru ali pa z vnosom njene
numerične vrednosti s tipkovnice. Klik na desni gumb miške privede do potrditve ponujene
vrednosti, ki odgovarja polovici podane širine svoda. Podana pozitivna vrednost bo določila
orientacijo svoda v smeri pozitivnega vektorja normale bazne ravnine, a negativna v nasprotni
smeri.
Ker je sedaj geometrija svoda popolnoma določena, sledi postopek izbora entiteta, ki pa je že
bil opisan.

3.1.13.4

Spirala

Ker je projecirani izgled spirale na bazno ravnino oblika polkrožnega prstana, se
z izborom ukaza “Spirala” preide v proceduro določanja take geometrije.

Na risbi so obeležene tri točke, katere je potrebno podati pri
določevanju projecirane geometrije spirale na bazno ravnino
Center osnove spirale:
Po izboru centra spirale (točka “1”) bo program zahteval vnos točke, ki določa zunanji polmer
(točka “2”)
Začetna točka na zunanji krožnici (Inverzno):
Tukaj se pod začetno točko razume točka, od katere raste, oziroma pada, višina spirale. Ker se
tukaj podaja polkrog, je prisotna še podopcija “Inverzno”. Z izmeničnim izborom te opcije se
odločate za postavitev enega od dveh možnih polkrogov, glede na linijo, ki je določena s
položajem točk “1” in “2”.
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Ko ste izbrali začetno točko na zunanji krožnici, bo program zahteval še določitev točke z
notranjega polkroga (točka “3”).
Točka z notranje krožnice (Inverzno):
V ukazni liniji je še dalje prisotna podopcija “Inverzno”, tako da lahko tudi v tem trenutku
dobite zrcalno sliko definiranega polkroga. Izbor teh treh točk obenem določi še nagib bazne
ravnine v prostoru.
Kot (<180.0>):
Sedaj je potrebno določiti centralni kot, katerega spirala zajema v bazni ravnini. Za vrednost
centralnega kota se vzame 180, katero pa lahko poljubno spremenite. Da bi geometrija
spirale bila popolnoma določena, je preostalo še samo da podamo njeno višino v smeri
normale na bazno ravnino.
Višina spirale:
Za višino spirale se lahko poda poljubna vrednost, nakar sledi izbor entitet, ki bodo prevzele
njeno ukrivljenost.

3.1.13.5

Obstoječa ploskev

S pomočjo tega ukaza lahko izbranim entitetam pridružite ukrivljenost neke že
prej kreirane ukrivljene ploskve. Z izborom ukaza “Obstoječa ploskev” bo program zahteval
izbor entitete, ki ima evaluator, oziroma entitete, ki je že ukrivljena.
<0 sel.> Ukrivljena ploskev - Selektiranje:
Procedura izbora je posamezna, oziroma lahko se izbere samo ena od že evaluiranih entitet. Po
končanem izboru evaluirane entitete, bo tako program prevzel geometrijo njegove ukrivljene
ploskve. Sedaj ste praktično dosegli enak učinek, kot da ste s pomočjo ustreznih ukazov
kreirali geometrijo enake ukrivljene ploskve.
<0 sel.> Ukrivljene ploskve – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / Deselektiranje / <Konec>):
Torej je sedaj potrebno, na enak način kot pri kreiranju novih ploskev, izbrati vse entitete, ki
bodo prevzele ukrivljenost dane ukrivljene ploskve.
Ta ukaz ima zelo praktično vlogo, ko se pri prvem kreiranju ukrivljene ploskve, napačno
izberejo entitete, katere prevzamejo njeno ukrivljenost.

3.1.13.6

Editiranje ploskev

S pomočjo ukaza “Editiranje ploskev” lahko izbrani ukrivljeni ploskvi
spremenite parametre, ki določajo njeno geometrijo. Tako bo program zahteval izbor ene
evaluirane entitete, katere ukrivljeno ploskev želite editirati.
<0 sel.> Ukrivljena ploskev - Selektiranje:
Po končanju posamezne selekcije, bo program odprl dialog , katerega izgled je odvisen od tipa
ukrivljene ploskve izbrane entitete.
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Izgled “dialog ”-a za editiranje sfere
V desnem delu dialoga se prikazuje shematski izgled dane ukrivljene ploskve in to tako v bazni
ravnini, kot v prerezu. Omenimo naj, da če je bazna ravnina ukrivljene ploskve postavljena
poševno v prostoru, tedaj bo v tem dialogu prikazana kot da je horizontalna.
V levom delu dialoga se nahajajo podatki, ki določajo dano ukrivljeno ploskev. S klikom miške
v en edit box, se na dnu dialoga izpiše še pomen parametra in obseg vrednosti, ki se lahko
poda.
Geometrija ukrivljene ploskve
Geometrija sfere je določena s polmerom v bazni ravnini (“r =”) in to je edini podatek, ki se ne
more menjati v tem dialogu. Podatki o višini sfere (“h =”) in polmeru cele sfere (“R =”) so
povezani, tako da sprememba enega vpliva na vrednost drugega. Vnos višine sfere, ki je
manjša od njenega polmera bazne ravnine, pomeni praktično, da se srednja ravnina cele
krogle ne nahaja v bazni ravnini, ampak nekje pod njo. Enako velja tudi, ko se za polmer cele
sfere poda vrednost, ki je večja od njenega polmera v podani bazni ravni
Podatki o mreži pomožnih linij
Še enkrat poudarjamo, da mreža pomožnih linij nima nobene zveze z mrežo končnih
elementov. S pomočjo naslednje skupine podatkov lahko vplivamo na izgled pomožne mreže.
nr - število radialnih delitev, oziroma število krožnih izsekov ki bo delilo sfero
nh - število tangencialnih delitev, oziroma koliko koncentričnih krogov bo postavljeno na sferi
Z vklopom check box-a “Ekvidistantna 3D mreža”, se privede do enakih razmakov delitve
mreže v prostoru, dokler izklop pomeni, da bo razmak mreže enak v projekciji na bazno
ravnino.
V primeru, da je več entitet v risbi evaluirano z dano ukrivljeno ploskev, tedaj lahko s pomočjo
check box-a “Pridruži vsem”, izvršene spremembe v tem dialogu pridružite ali vsem
entitetam, ali pa samo izbranim. V primeru, da v risbi obstajajo samo ene entitete, ki pripadajo
dani ukrivljeni ploskvi, bo ta check box neaktiven. Namreč, ker se v okviru tega ukaza izbira
samo ena evaluirana entiteta, bo vklop check box-a pridružil izvršene spremembe vsem
entitetam dane ukrivljene ploskve. Vendar pa bo v primeru izklopa, po izhodu iz dialoga
kreirana nova ukrivljena ploskev, po podanih podatkih v dialogu. Izbrana entiteta bo
evaluirana po novih podatkih, a vsi ostali bodo zadržali geometrijo predhodno definirane
ukrivljene ploskve.
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Vsa predhodno dana pojasnila za editiranje sfere, veljajo tudi za ostale tipe ukrivljenih ploskev.
V nadaljevanju bomo pojasnili samo razlike in specifičnosti za vsak tip ukrivljenih ploskev .

Izgled “dialog”-a za editiranje kupole
Geometrija kupole je določena s polmerom njene bazne ravnine (“r =”) in podatkom o višini
kupole (“h =”). Polmer se ne more menjati, dokler se za višino lahko poda poljubna vrednost.

Izgled “dialog ”-a za editiranje svoda
Vloga parametrov, ki določajo njegovo geometrijo je enaka kot pri sferi, s tem da je pomen
parametrov, ki določajo gostoto pomožne mreže drugačen.
dL - razmak koncentričnih polkrogov v vzdolžnem smislu. Ta podatek se podaja v enotah za
dolžino (m)
nr - število radialnih delitev, oziroma število na koliko delov bo razdeljen polkrog, ki določa
geometrijo svoda v prečnem smislu
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Izgled “dialog ”-a za editiranje spirale
Geometrija spirale je določena z zunanjim in notranjim polmerom v njeni bazni ravnini (“R1=”
in “R2=”) ter podatkom o višini spirale (“h=”). Program za polmere ne bo sprejel vrednosti, ki
bi spremenile geometrijo konstruktivnih elementov, ki se nahajajo na spirali, dokler se za
višino spirale lahko poda popolnoma poljubna vrednost.
Opomba:
Ne dajajte preveč goste mreže pomožnih linij, ker lahko precej upočasni delo programa.
Prednastavljena gostota povsem zadosti za večino primerov.
Opomba:
Omenimo naj, da se z ukazom
poglavje “2.12.5”).

»Editiranje ploskev«, lahko izbere tudi cilindrični okvir (glej

3.1.14 Faze gradnje
S pomočjo ukaza, ki ga bomo opisali v tem poglavju, lahko opišete fazno gradnjo
konstrukcije. Ta ukaz bo imel posebno vlogo pri montažnih in sovprežnih konstrukcijah.
Faze gradnje moramo razumeti kot možnost, da v eni datoteki definirate podatke za niz
neodvisnih modelov. V okviru enega modela lahko definirate poljubno število faz. Z
aktiviranjem ene od njih, se bodo v risbi prikazale samo entitete, ki ji pripadajo, dokler entitete
iz drugih faz postanejo trenutno nevidne. Odpiranje novih faz in njihovo aktiviranje, se vrši s
pomočjo ukaza “Faze gradnje”.
Konstrukcija
V fazni gradnji je zraven možnosti dodajanja novih elementov, ki niso obstajali v predhodni
fazi, nujno zagotoviti tudi umikanje entitet, ki so obstajale v predhodni fazi. To bomo pojasnili
na primeru montaže enoetažnega okvirja.
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Faza 1: Montaža stebrov

Faza 2: Montaža nosilca s postavljenim podpornikom

Faza 3: Umikanje podpornika
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Zraven tega je pri sovprežnih konstrukcijah skoraj pravilo, da ista entiteta v različnih fazah,
dobiva tako različne oblike prečnega prereza, kot tudi različne karakteristike materiala. To
bomo pojasniti na primeru prostoležeče grede sovprežnega prečnega prereza.

Faza 1: Prečni prerez grede se sestoji samo iz jeklenega profila

Faza 2: Prečni prerez grede se sestoji iz jeklenega profila in betonske plošče
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Faza 3: Prečni prerez grede se sestoji iz jeklenega profila
in betonske plošče, vendar sedaj z manjšim modulom elastičnosti,
zaradi analize vplivov tečenja betona
Da bi se zagotovilo tako fleksibilno obnašanje modela v različnih fazah, je v programu osvojen
koncept, da je baza entitet enotna na nivoju celega modela, oziroma velja v vseh definiranih
fazah gradnje. Torej, za vsako entiteto, ne glede nato ali predstavlja del konstrukcije, ali pa
obtežbo, se vodi lista podatkov, ki kaže v kateri fazi se ona pojavlja in v kateri ne. To praktično
pomeni, da se z brisanjem neke entitete iz modela, ona ne bo več pojavila v nobeni definirani
fazi. Enako velja tudi za listo setov numeričnih podatkov, ki je enotna za celi model. Namreč,
sprememba numeričnih podatkov se bo nanašala na vse entitete, katerim so pridruženi, ne
glede na fazo v kateri se dana entiteta pojavi. Za spremembo parametrov v fazah, je
predviden ukaz “Sprememba faze gradnje”.
Vse predhodno rečeno, bomo pojasnili na prej prikazanem primeru enoetažnega okvirja in
prostoležeče grede sovprežnega prečnega prereza. Za umik podpornika v fazi “3”, se ne sme
uporabiti ukaz “Brisanje”, ampak je potrebno stebrom in njihovim podporam določiti vse tri
faze, nosilcu fazi “2” in “3”, dokler je za podpornik in podpori potrebno dati samo fazo “2”.
V primeru prostoležeče grede sovprežnega prereza, je potrebno v vsaki fazi definirati novo
gredo, ki se pojavlja samo v njej in vsaki od njih pridružiti novi set numeričnih podatkov.
Torej, gredi, ki je samo v fazi “1”, je potrebno pridružiti set “1”, gredi, ki je samo v fazi “2” set
“2” in gredi, ki je samo v fazi “3”, set “3”. Pri tem imajo set “1” karakteristike jeklenega I
profila, set “2” karakteristike sovprežnega prečnega prereza, ki se sestoji iz jeklenega profila in
betonske plošče in set “3” je popolnoma enak kot set “2”, s tem, da je zaradi analize vplivov
tečenja betona, modul elastičnosti betonske plošče zmanjšan za potrebno vrednost.
Obtežbe
Lista obtežnih primerov je enotna za celi model, oziroma isti obtežni primeri veljajo v vseh
definiranih fazah gradnje. Kar se tiče entitet, ki predstavljajo obtežbe, veljajo za njih enaka
pravila kot pri elementih konstrukcije. Torej, za vsako entiteto obtežbe se vodi lista podatkov,
ki kažejo v katerih fazah se pojavlja. Zaradi tega se umikanje obtežbe iz nek faze ne dela s
pomočjo ukaza “Brisanje”, ker bo to povzročilo tudi umikanje iz faz, v kateri ona deluje. To se
naredi s pomočjo ukaza “Sprememba faze gradnje”, kjer se določi, katera obtežba je v
katerih fazah prisotna.
Kot smo že na začetku tega poglavja omenili, je potrebno vsako definirano fazo gradnje
razumeti kot poseben model, pri čemer imajo vsi skupno listo definiranih obtežnih primerov.
Torej v okviru preračuna celega modela, bo narejeno toliko posebnih preračunov, kolikor je
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definiranih faz gradnje. Pri preračunu vsake faze, v okviru vsakega obtežnega primera, se v
model vnašajo obtežbe, ki pripadajo dani fazi, kot tudi obtežbe podane v okviru predhodne
faze, vendar z negativnim predznakom (nasprotna smer delovanja). Dobljenim rezultatom
preračuna iz vsake faze, se dodelijo tudi ustrezni preračunani vplivi iz predhodne faze.
Zaradi tega se v vsaki fazi podaja skupna obtežba, ki v njej deluje, oziroma potrebno je
akumulirati obtežbe iz vseh predhodnih faz. Na tak način bo pri preračunu vsaka faza
obremenjena samo z razliko obtežb, ki v njej deluje, a rezultati bodo odgovarjali realnemu
obnašanju konstrukcije. Tak koncept omogoča precej lažje delo pri vnosu potrebnih obtežb po
fazah.
Vse predhodno rečeno bomo pojasnili na primeru ene prostoležeče grede, kjer se enakomerna
obtežba iz faze v fazo povečuje za 2 kN/m’.

Čeprav ta primer nima posebnega smisla v inženirski praksi, smo ga izbrali, da bi slikoviteje
pojasnili način funkcioniranja programa. Pri preračunu se bodo dobili naslednji rezultati.
I-va Faza:

M1 = q1 * l2 / 8 = (- 3) * 82 / 8 = -24 kNm

II-ga Faza:

M2 = (q2 - q1) * l2 / 8 + M1 = - 5 – ( -3) * 82 / 8 + (-24) = -40 kNm

III-ja Faza:

M3 = (q3 – q2) * l2 / 8 + M2 = - 7 – ( -5) * 82 / 8 + (-40) = -56 kNm

Isto velja tudi za vplive lastne teže. Ker je v programu omogočeno avtomatsko izračunavanje
obtežb zaradi delovanja lastne teže (glej poglavje “3.2.1”), a lista obtežnih primerov je skupna
za vse faze gradnje, tak koncept ne bo povzročil večkratnega delovanja v okviru vsake faze.
Vzemimo spet za primer prikazano prostoležečo gredo, pravokotnega betonskega prečnega
prereza b/d=20/40cm. Zahteva za avtomatski preračun lastne teže v okviru istega obtežnega
primera, bo praktično pomenilo, da je v okviru vsake faze greda obtežena z enakomerno
obtežbo g = 0,2 * 0,4 * 25 = 2 kN/m’.
I-va Faza:

M1 = g1 * l2 / 8 = (- 2) * 82 / 8 = -16 kNm

II-ga Faza:

M2 = (g2 - g1) * l2 / 8 + M1 = - 2 – ( -2) * 82 / 8 + (-16) = -16 kNm

III-ca Faza:

M3 = (g3 – g2) * l2 / 8 + M2 = - 2 – ( -2) * 82 / 8 + (-16) = -16 kNm

Torej bo v okviru vsake faze lastna teža delovala samo enkrat.
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3.1.14.1

Definiranje faz gradnje

Z izborom ukaza “Faze gradnje”, ki se nahaja v okviru menija “Konstrukcija”,
se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za definiranje faz gradnje
V prikazani listi, ki se nahaja v levem delu dialoga, je vsaka definirana faza določena s
števcem (kolona “N”) in nazivom (kolona “Faze gradnje”). Naziv faze gradnje se podaja z
enostavnim klikom miške na dano polje in vnosom želene vsebine s tipkovnice.
S pomočjo ukaza “
Dodaj” se doda v listo nova faza, s povečanim števcem za ena. Pri
dodajanju nove faze se lahko uporabi še možnost kopiranja z vklopom stikala “S
kopiranjem”. To stikalo je vklopljeno, ker je v praksi pogosto, da faza gradnje zraven novih,
vsebuje vse elemente iz predhodne faze. V primeru, ko je stikalo izklopljeno, se bo pa pri
dodajanju odprla nova (prazna) faza gradnje.
Ukaz “
Briši” deluje kot pri ostalih dialogih, kjer se bo v primeru polne faze gradnje izpisalo
opozorilo.

Izbor ukaza “OK” bo izbrano fazo zbrisal in iz modela bodo umaknjene vse entitete, ki se
pojavljajo samo v tej fazi. Ukaz “Cancel” je predviden za odstop od brisanja.
S pomočjo ukazov “
Gor” in “
Dol” omogočata spremembo vrstnega reda faz v listi.
Postopek se odvija tako, da se z miško označi vrstica faze v listi in potem aktivira ustrezen
gumb.
Izbor aktivne faze se naredi s klikom miške v listi faz. Ta vrstica se označi s posebno barvo,
kar pomeni, da je aktivna. Z izborom ukaza “OK” se bo dialog zaprl in na modelu se (če
obstajajo) bodo pojavile vse entitete, ki so pridružene dani fazi gradnje. Vse nove entitete, ki
se bodo izrisovale, ne glede nato ali predstavljajo del konstrukcije ali pa obtežbe, bodo
pridružene aktivni fazi gradnje.
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Ikona za spremembo faze gradnje
Na ikoni, s katero se aktivira “Sprememba faze gradnje”, je vedno izpisan tudi števec aktivne
faze gradnje. Hitra sprememba aktivne faze gradnje se lahko doseže tudi z izborom iz zaprte
liste, ki se odpre s klikom miške na puščico, ki se nahaja na desni strani prikazane ikone.

Lista za hitro spremembo aktivne faze gradnje

3.1.14.2

Sprememba faze gradnje
S pomočjo ukaza “Sprememba faze gradnje” lahko poljubno izbrani entiteti
spremenite podatke, ki pripadajo posameznim fazam. Z izborom tega ukaza se
preide v standardno proceduro izbora.

<0 sel.> Sprememba faze gradnje – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Deselektiranje / <Konec>):
Po končanju izbora, bo desni klik miške označil izbor podopcije “Konec”, nakar se bo pojavil
dialog naslednjega izgleda.
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Izgled “dialog ”-a za definiranje podatkov o
pripadnosti izbranih entitet posameznim fazam
Prikazani dialog ima enak izgled kot dialog za definiranje faz gradnje. V tem dialogu se ne
morejo dodajati in umikati faze. Obstoj simbola “ ” v koloni “
” kaže, ali se izbrana entiteta
nahaja v okviru dane faze ali ne. Zaporedni klik miške v okviru bilo katere vrstice, v kateri so
prikazani podatki za dano fazo, bo privedlo do izmeničnega vklopa in izklopa simbola “ ”.
V primeru, da neke izbrane entitete pripadajo dani fazi, nekatere pa ne, tedaj bo simbol imel
bled (izklopljen) izgled “
.”. Prav tak izgled simbola kaže, da se v dani fazi ne nahajajo vse
izbrane entitete, ampak samo nekatere. Če s klikom miške ne spremenite tak izgled simbola,
bo to pomenilo, da izbrane entitete zadržijo podatke o pripadnosti dani fazi.
Ko ste naredili vse potrebne spremembe, aktivirajte ukaz “OK”, nakar se bo dialog zaprl in
program bo za vse izbrane entitete ažuriral podatke, ki govorijo o njihovi pripadnosti
posameznim fazam.
Način dela z ukazi za definiranje faz gradnje bomo pojasnili na naslednjih dveh primerih.
Primer enoetažnega okvirja
Na prazni risbi bomo postavili oba stebra in podpori.

V okviru aktivne faze “1” sta postavljena stebra in podpori
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Sedaj bomo s pomočjo ukaza “Faze gradnje” najprej podali ime fazi “1” in potem bomo s
pomočjo ukaznega polja “
Dodaj” dodali novo fazo.

Nova faza je dodana z opcijo “S kopiranjem”
Ker je check box “S kopiranjem” vklopljen, se bodo v sestavo II. faze prenesli vsi predhodno
postavljeni elementi iz faze “1”.

Začetno stanje faze “2” popolnoma odgovarja vsebini faze “1”
Dorisali bomo nosilec, podpornik in njegovo podporo.
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Ker je aktivna faza “2”, so dodani elementi konstrukcije pridruženi samo njej.
S pomočjo ukaza “Faze gradnje” bomo dodali še tretjo fazo.

Tudi tretja faza je dodana z opcijo “S kopiranjem”

Začetno stanje faze “3” popolnoma odgovarja vsebini faze “2”
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Ker je samo v okviru faze “3” potrebno umakniti podpornik in njegovo podporo, ga ne smemo
zbrisati s pomočjo ukaza “
Brisanje”, ker bi na tak način ta elementa bila umaknjena tudi iz
faze “2”. Zaradi tega bomo aktivirali ukaz “Sprememba faze gradnje” in izbrali samo ta dva
elementa konstrukcije. Zatem se bo odprl dialog naslednjega izgleda.

Na osnovi postavljenih simbolov “ ” se jasno vidi,
da oba izbrana elementa pripadata fazi “2” in fazi “3”.
Torej, sedaj je potrebno predhodno izbran podpornik in podporo umakniti iz faze “3”

S klikom miške na tretjo vrstico bo simbol
iz kolone “
” umaknjen
Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo dialog zaprl in v risbi bomo imeli želeno stanje aktivne faze
“3”.
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Končni izgled konstrukcije v tretji fazi
Primer prostoležeče grede sovprežnega prereza
Na prazno risbo bomo postavili gredo in njene podpore. V okviru faze “1” bomo določili za
prečni prerez I profil in za material jeklo.

V okviru aktivne faze “1” je postavljena jeklena greda
I prereza in obe podpori
Sedaj bomo s pomočjo ukaza “Faze gradnje” najprej podali ime fazi “1” in potem s pomočjo
ukaza “
Dodaj” dodali novo fazo.
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Nova faza je dodana z uporabo opcije “S kopiranjem”
Ker je stikalo “S kopiranjem” vklopljeno, se bodo v sestavo II. faze prenesli vsi predhodno
postavljeni elementi iz faze “1”.

Začetno stanje faze “2” popolnoma odgovarja vsebini faze “1”
Ker je sedaj potrebno spremeniti prečni prerez grede, tako da postane sovprežen samo v fazi
“2”, ga ne smemo spremeniti s pomočjo ukaza “Sprememba setov” (glej poglavje “3.3.1”).
Drugače bi bil tudi v fazi “1” prerez sovprežen, kar pa ne želimo. Enako velja tudi za brisanje
grede. Zaradi tega je potrebno aktivirati ukaz “Sprememba faze gradnje” in izbrati samo
gredo. Zatem se bo odprl dialog z izgledom.
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Na osnovi postavljenih simbolov “ ”, se jasno vidi,
da izbrana greda pripada fazi “1” in fazi “2”.
Potrebno je izbrano gredo umakniti samo iz faze “2”.

S klikom miške v okviru katerekoli pozicije druge vrstice,
bo simbol iz kolone “
” umaknjen
Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” se bo dialog zaprl, a v risbi se bodo pojavile samo
podpore, ki pripadajo I. in II. fazi.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

270

V okviru faze “2” obstajajo sedaj samo podpore
Sedaj bomo dorisali novo gredo z novim setom numeričnih podatkov. V okviru dodanega seta
“2” definiramo sovprežni prečni prerez, ki se sestoji iz jeklenega I profila in betonske plošče.

Ker je aktivna faza “2”, je dodana greda
sovprežnega prereza samo njej pridružena.
S pomočjo ukaza “Faze gradnje” dodamo še tretjo fazo.
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Tudi tretja faza je dodana z opcijo “S kopiranjem”

Začetno stanje faze “3” popolnoma odgovarja vsebini faze “2”
Ker je sedaj potrebno spremeniti prečni prerez grede, tako da se betonskem delu sovprežnega
prereza zmanjša modul elastičnosti, bomo ponovno aktivirali ukaz “Sprememba faze
gradnje” in izbrali samo gredo. Zatem se ponovno odpre dialog z izgledom.

Na osnovi postavljenih simbolov “ ” se jasno vidi, da
izbrana greda pripada fazi “2” in fazi “3”.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

272
Torej je sedaj potrebno izbrano gredo umakniti samo iz faze “3”

S klikom miške v okviru pozicije v tretji vrstici,
se bo simbol iz kolone “
” umaknil
Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo dialog
pripadajo I., II. in III. fazi.

zaprl in v risbi se bodo pojavile samo podpore, ki

V okviru faze “3” sedaj obstojajo samo podpore
Dorisali bomo novo gredo z novim setom numeričnih podatkov. V okviru dodanega seta
numeričnih podatkov “3” bomo definirali sovprežni prerez, ki popolnoma odgovarja setu “2”,
vendar bomo betonski plošči zmanjšali modul elastičnosti za potrebno vrednost.
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Ker je aktivna faza “3”, je dodana greda sovprežnega prereza
z zmanjšanim modulom elastičnosti betona, pridružena samo njej.

3.1.15 Zveza
Z ukazom “Zveza” se kreira entiteta, ki služi za povezovanje 2 vozlišč v modelu, ki
ne rabita biti povezani na nek drugi način v modelu. Zveza, ki se tedaj vzpostavi ima lahko
različne lastnosti, od enostavne toge, preko elastične do elasto-plastične. Zveza se lahko
vzpostavi samo po eni ali po več prostostnih stopnjah. Z izborom ukaza v meniju
“Konstrukcija” se preide v definiranje zveze in ukazna linija dobi obliko:
Vnos zveze – Prva točka (<Konec> / Set)
Z aktiviranjem opcije “Set” se odpre dialog za definiranje numeričnih podatkov, ki bodo
pridruženi zvezi, ki se izrisuje.

Dialog za definiranje setov zvez
S pomočjo stikal, ki se nahajajo v vsaki vrstici tabele, se podaja tip zveze za vsako od šestih
notranjih statičnih količin v smeri lokalnega koordinatnega sistema zveze.
R1 -

zveza po pomiku v smeri lokalne osi “1” (zveza prenaša silo)

R2 -

zveza po pomiku v smeri lokalne ose “2” (zveza prenaša silo)
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R3 -

zveza po pomiku v smeri lokalne ose “3” (zveza prenaša silo)

M1 - zveza po rotaciji okoli lokalne osi “1” (zveza prenaša moment)
M2 -

zveza po rotaciji okoli lokalne osi “2” (zveza prenaša moment)

M3 - zveza po rotaciji okoli lokalne osi “3” (zveza prenaša moment)
Vsakemu podatku odgovarja po eno polje za vnos togosti zveze pomika (“K,R1”, “K,R2”,
“K,R3”), oziroma rotacije (“K,M1”, “K,M2”, “K,M3”), ki so dostopna, če je zveza vklopljena.
Zraven polja se nahajajo tudi gumbi za definiranje obnašanje zveze v smeri lokalne osi.

S klikom na njih se dobijo opcije:
+/-

V smeri lokalne osi je formirana popolna zveza po pomiku /rotaciji brez omejitev glede
intenzitete. To je predpostavljeno obnašanje.

NL+

V smeri lokalne osi je formirana enosmerna zveza po pomiku/rotaciji samo v pozitivni
smeri lokalne osi.

NL-

V smeri lokalne osi je formirana enosmerna zveza po pomiku/rotaciji samo v negativni
smeri lokalne osi.
Ta opcija poda zvezi elasto-plastično obnašanje. Tedaj postane dostopen gumb
aktivira dialog:
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Ko se vključi stikalo“Meja plastifikacije (>=0)” in “Meja plastifikacije (<=0)”, postanejo
dostopni edit box-i zraven njih. V njih se poda zgornja, oziroma spodnja mejna vrednost
danega vpliva. Če se podane vrednosti prekoračijo, pride do plastifikacije. Gumb “OK” je
nedostopen dokler se ne poda vsaj ena meja plastifikacije. Če se vnese samo ena meja
plastifikacije, se bo program obnašal tako, kot da je druga meja neskončna.
Zaradi lažje preglednosti se v sliki v dialogu shematsko prikaže zveza in njen lokalni
koordinatni sistem. Lokalni koordinatni sistem zveze se lahko naknadno menja z ukazom
“Sprememba L.K.S.”.
Z izborom gumba“OK” se preide iz dialoga in zvezi se pridruži set podatkov, ki je trenutno
izbran v tabeli. Z vnosom prve in zatem še končne točke zveze, se njeno kreiranje konča in se
postavi v risbo.
Krajna točka:
Po aktiviranju ukaza “Zveza” se v ukazni vrstici pojavi tudi opcija “Linijska zveza”. S tem
ukazom se z vnosom dveh linij kreira entiteta, ki povezuje vozlišča modela, ki se nahajajo na
prvi liniji zveze z vozlišči modela, ki se nahajajo na drugi liniji zveze. Podane linije ne rabijo biti
paralelne, niti enake dolžine. Z izborom te opcije dobi ukazna linija obliko:
Prva točka prve linije (Izbor / Točkovna zveza / <Konec> / Set)
Z opcijo “Izbor” se prva linija zveze lahko poda z izborom poljubne linije iz risbe, dokler se z
opcijo “Točkovna zveza” preide v proceduro definiranja točkovne zveze. Opcija “Set” je za
definiranje numeričnih podatkov, ki bodo pridruženi linijski zvezi, enaka kot pri točkovnih
zvezah.
Po vnosu prve je potrebno podati še drugo točko prve linije.
Druga točka (Lok / <Konec>)
Na enak način se poda tudi druga linija zveze, zatem se kreiranje linijske zveze konča, ki se
postavi v risbo.
Druga točka prve linije (Izbor / Točkovna zveza / <Konec> / Set)
Druga točka (Lok / <Konec>)
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3.1.16 Podatki polprostora
Program omogoča dodatno analizo trodimenzionalnega(3D) modela tal, na katerega
se konstrukcija opira. 3D model tal je avtomatsko generirana prostorska struktura sestavljena
iz medsebojno povezanih končnih elementov kot elastični polprostor. Okoli in pod to 3D
strukturo so podpore, na katere je naslonjena. 3D modelu tal se lahko opiše slojevitost tal, na
katerih se vrši temeljenje, vključno s položaji slojev in njihovimi različnimi fizičnimi
karakteristikami.
Z aktiviranjem ukaza “Podatki polprostora” se odpre dialog, kjer je mogoče
definirati podatke polprostora z vnosom slojev tal:

Dialog za definiranje podatkov polprostora
Podatki o slojih
V tej tabeli se podajo podatki o slojih tal.
“N°”

Kolona s števcem slojev.

“Ime sloja”

Kolona za ime sloja.

“Ekran”

Kolona za določitev barve sloja na ekranu. Barvo program generira sam po
kriteriju čim večje razlike, vendar je omogočeno tudi, da se barva poljubno
spremeni.
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Klik miške na puščico “color box”-a odpre dialog za izbor barve
“Papir”

Kolona za določitev barve sloja na papirju. Nianso sive barve program
generira sam po kriteriju čim večje razlike, vendar je omogočeno tudi, da se
barva poljubno spremeni.

“

Dodaj”

Gumb za dodajanje novega sloj tal. Če je vklopljeno “S kopiranjem”, se
prevzamejo podatki aktivnega sloja.

“

Briši”

Gumb za brisanje izbranega sloja.

Koordinate vrtin
Ker se definiranje karakteristik tal vrši po vrtinah, je potrebno najprej podati koordinate vseh
vrtin. Dovolj je že obstoj samo ene vrtine za definiranje elastičnega polprostora, vendar bodo v
tem primeru karakteristike enake v X in Y smeri.
“N°”

Kolona s števci vrtin.

“X [m]”

Kolona za vnos X koordinate vrtine.

“Y [m]”

Kolona za vnos Y koordinate vrtine.

“

Dodaj”

Gumb za dodajanje nove vrtine. Če je vklopljeno “S kopiranjem”, se
prevzamejo podatki aktivne vrtine.

“

Briši”

Gumb za brisanje aktivne vrtine.
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“Vnos točke iz risbe”
S tem se dialog začasno zapre in se v ukazni liniji zahteva določitev položaja
točke, ki definira koordinate vrtine:
Vnos točke:
Po izboru točke se bo program vrnil v dialog za definiranje podatkov
polprostora, prevzete koordinate vrtine pa se bodo avtomatsko dodale v listo
aktivne vrstice.
V zgornjem desnem delu dialoga se prikazuje položaj vrtin, pri čemer je vsaka vrtina označena
s števcem. Trenutno aktivna vrtina je prikazana z rdečo barvo, ostale pa s črno.
Podatki za vrtino
V tabeli “Podatki za vrtino” se definirajo globine vseh slojev tal za vsako vrtino, kot tudi njihove
karakteristike. Število slojev tal določa število vrstic te tabele, a podatki v njej ustrezajo
trenutno aktivni vrtini v tabeli s koordinatami vrtin.

V tabeli so prikazani podatki za trenutno izbrano vrtino 2
“N°”

Kolona s števcem sloja.

“Ime sloja”

Kolona z nazivom sloja.

“Z vrha [m]”

Kolona za vnos Z koordinate zgornje meje sloja aktivne vrtine.

“Z dna [m]”

Kolona za vnos Z koordinate spodnje meje sloja aktivne vrtine.

“E [kN/m2]”

Kolona za vnos modula elastičnosti v vertikalni smeri sloja.
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“Eh [kN/m2]” Kolona za vnos modula elastičnosti v horizontalni smeri sloja.
“n”

Kolona za vnos Poissonovega koeficienta sloja.

“γ [kN/m3]”

Kolona za vnos specifične teže sloja.

“Zgornja meja najvišjega sloja”
Program avtomatsko dodeli vrednost koordinate zgornje meje najvišjega sloja
tal. Uporabnik lahko to vrednost spremeni, s tem da ne bo dovoljen vnos
koordinate, ki je pod to mejo. S tem podatkom se omogoča razširitev
polprostora v višino.
“Spodnja meja najnižjega sloja”
Program avtomatsko dodeli vrednost koordinate spodnje meje najnižjega sloja
tal. Uporabnik lahko to vrednost spremeni, s tem da ne bo dovoljen vnos
koordinate, ki je nad to mejo. S tem podatkom se omogoča razširitev
polprostora v globino.
“Modeliranje tal s polprostorom je aktivno”
Stanje tega stikala določa globalno vključevanje modeliranja tal s
polprostorom. Če je v dialogih za sete podpor nekaterim podporam vključeno
modeliranje tal s polprostorom (vklopljeno “Modelira se uporabni polprostor”),
se tako lahko izključi modeliranje tal s polprostorom brez ponovnega vhoda v
dialog za sete podpor. Vklop tega stikala bo v modelu uporabil polprostor pri
vseh setih podpor, ki imajo to definirano.
Z aktiviranjem gumba “OK” se dialog zapre, vsem setom podpor, ki imajo vključeno
modeliranje tal s polprostorom, pa bodo pridruženi podatki polprostora definirani v tem
dialogu.

Prikaz slojev tal podanih v vrtinah 1 in 2
Ukaz “Podatki polprostora” se lahko pokliče tudi iz modula za obdelavo rezultatov preračuna,
s tem da bodo v dialogu vse spremembe podatkov onemogočene in bodo na voljo samo za
ogled ter menjavo barv. V zgornjem desnem delu dialoga se zraven položaja vrtin prikazuje
tudi gabarit podpor, katerim je vključeno modeliranje tal (predstavljen z modro šrafiranim
pravokotnikom), gabarit modela (predstavljen z rdečo prekinjeno linijo) in gabarit polprostora
(predstavljen z zelenim šrafiranim pravokotnikom).
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Dialog s podatki polprostora, ko se aktivira v modulu za obdelavo rezultatov
Z izborom ukazov
in
je mogoče podatke polprostora izvoziti
dokumentacijo ali pa poslati direktno v tisk.

v projektno

Poročilo s podatki polprostora
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3.2

Obtežba

Vse obtežbe, ki se v programu podajajo s pomočjo ukazov iz menija “Obtežba”, se
pridružijo aktivnemu obtežnemu primeru. Pod obtežnim primerom razumemo stanje na
modelu, ko deluje poljubno število obtežb. V statusni liniji v spodnjem levem vogalu ekrana, je
stalno izpisana informacija o števcu in nazivu aktivnega obtežnega primera. Ker se v praksi
pogosto kaže potreba za posebnim preračunom vplivov zaradi delovanja različnih obtežnih
primerov (stalna, koristna, izjemna, itd.), je v programu omogočeno definiranje različnih
obtežnih primerov. Od tako definiranih osnovnih obtežnih primerov, se kasneje lahko naredijo
poljubne kombinacije njihovega istočasnega delovanja.
Za razliko od konstruktivnih elementov, se numerični podatki o obtežbah ne vodijo z listami
setov, ampak se vsaki narisani obtežbi direktno pridruži niz potrebnih numeričnih podatkov.
Ker se obtežbe v programu pomnijo z intenziteto in smerjo podanega vektorja delovanja,
omogoča taka organizacija shranjevanja podatkov, da se z ukazi za manipulacijo z elementi
risbe (kopiranje, zrcalo, rotacija, itd), zraven položaja delovanja obtežbe, transformira tudi
njen vektor smeri.

Osno preslikanje obtežbe na levem koncu okvirja, s pomočjo ukaza “Zrcalo”,
je privedlo do zrcalne sliketudi vektorjev delovanja obtežb
Za vse obtežbe velja princip superpozicije, oziroma obtežbe istega tipa se lahko med seboj
prekrivajo pod pogojem, da se jim ne prekriva smer delovanja vektorja obtežbe. Pod istim
tipom obtežb razumemo dve površinski, dve linijski ali dve točkovni obtežbi.

S superpozicijo dveh točkovnih obtežb je omogočeno istočasno
delovanje horizontalne in vertikalne sile v istem vozlišču
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V primeru da se zraven položaja podane obtežbe, prekrije še smer vektorja delovanja, ne bo
prišlo do superpozicije obtežb, ampak se bo obstoječa obtežba popravila.

Z vnosom nove obtežbe na obstoječo, ki ima isto smer
vektorja delovanja, je prišlo do popravka
Zraven standardnih obtežb sil in momentov, ki lahko delujejo na površini, vzdolž podane linije,
ali pa v podani točki na modelu, se s programom lahko analizirajo tudi temperaturni vplivi v
ploskovnih i linijskih elementih, vplivi premične obtežbe, pomiki podpor in vplivi zaradi
prednapenjanja.
Opomba:
Površinska, linijska i točkovna obtežba se v risbi prikazuje z ustreznimi grafičnimi simboli
puščic. Velikost teh puščic lahko sami prilagodite s pomočjo naslednjih funkcijskih tipk:
“ F9 ”

– Zaporedni pritisk na to tipko poveča puščice od točkovne obtežbe.

“ F10 ”

– Zaporedni pritisk na to tipko poveča puščice od linijske obtežbe.

“ F11 ”

– Zaporedni pritisk na to tipko poveča puščice od površinske obtežbe.

Istočasni pritisk na tipko “Alt” in ene od zgoraj, privede do nasprotnega efekta, oziroma do
zmanjšanja puščic za dani tip obtežbe.
Funkcijsko tipko “F12” je predviden za umikanje predhodnih nastavitev in vrnitev programsko
nastavljenih vrednosti velikosti puščic.
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3.2.1

Definiranje obtežnih primerov

Z izborom ukaza “Obtežni primeri”. ki se nahaja v okviru menija “Obtežba”, se
odpre dialog z izgledom:

Osnovni izgled dialoga za definiranje obtežnih primerov
V prikazani listi je vsak definirani obtežni primer določen s števcem (kolona “N”), nazivom
(kolona “Naziv”) in indikatorjem “√” (kolona “g”), ki vpliva na upoštevanje lastne teže.
Ime obtežbe se podaja s klikom miške v dano polje in vnosom želenega naziva s tipkovnice.
Zaporedni klik miške na polje v okviru kolone “g” bo privedlo do izmeničnega vklopa in izklopa
indikatorja “√”. Obstoj “√” označuje, da se bo upoštevala tudi lastna teža. Lastna teža plošč in
zidov se računa kot produkt specifične teže materiala in debeline: g =  * d, dokler se za
grede računa iz izraza: g =  * A1 , kjer je A1-površina prečnega prereza grede. Če se za
specifično težo elementa da vrednost nič, se lastna teža ne bo računala, ne glede na stanje
indikatorja “√”.
Če se miška postavi nad števec neke obtežbe v listi in pritisne desni gumb, se odpre meni z
opcijami “Seizmični karakter obtežbe”.

Z izborom te opcije se obtežbi poda “seizmični karakter”, kar pomeni, da se bo preračun tega
obtežnega primera izvršil s seizmičnim modelom. Zraven števca se tedaj še pojavi simbol, ki
jasno kaže na to karakteristiko.
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Simbol za vključen seizmični karakter
S pomočjo ukaza “
Dodaj” se vrši vnos novega praznega obtežnega primera s povečanim
števcem za ena. Pri dodajanju novega primera se lahko izkoristi tudi možnost kopiranja že prej
obstoječega primera (ki je trenutno aktiven), kar se regulira s stikalom “S kopiranjem”. Z
nazivom in stanjem parametra “g”, bodo novemu dodanemu primeru pridružene še vse
obtežbe v izbranem primeru. Ta možnost je zelo uporabna tedaj, ko se novi primer za
malenkost razlikuje od že obstoječega.
Ukaz “
Briši” deluje kot v ostalih dialogih, pri čemer boste v primeru izbora polnega primera
(obstoj “
” v koloni “
”), dobili opozorilo:

Izbor ukaza “Yes” bo zbrisal izbrani obtežni primer, dokler je ukaz “No” predviden za odstop
od brisanja.
S pomočjo ukazov “
Gor” in “
Dol” je omogočena sprememba vrstnega reda obtežb v listi.
Postopek se odvija tako, da se najprej klikne na vrstico primera v listi in zatem aktivira
ustrezen gumb.
Izbor aktivnega primera obtežbe se vrši s klikom miške na bilo katero pozicijo list box-a v
okviru vrstice primera. Ta vrstica postane označena s posebno barvo in na tak način se
označuje, kateri primer je aktiven. Klik na ukaz “OK” dialog zapre, v statusni liniji se pa izpiše
števec in naziv aktivnega obtežnega primera, a modelu se (če obstajajo) izrišejo vse obtežbe
danega primera. Vse nove obtežbe, ki se dodajajo bodo pridružene aktivnemu obtežnemu
primeru.
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Sprememba aktivnega obtežnega primera se lahko vršiti tudi
iz zaprte liste, ki se nahaja v prostoru za ikone.
Sprememba aktivnega obtežnega primera z zaprto listo se vrši transparentno, oziroma med
delovanjem drugih ukazov. Če se sprememba aktivnega primera vrši med proceduro
postavljanja neke obtežbe, tedaj bo ta obtežba pridružena obtežnemu primeru, ki je bil aktiven
neposredno pred tem.
V prikazani listi, ki se odpre s klikom miške na puščico z njene desne strani, se zraven vseh
definiranih obtežnih primerov, na prvem mestu nahaja tudi “0. Totalno obtežba”.

Z vklopom primera “totalna obtežba”, bodo v risbi
prikazane vse obtežbe, ki so definirane v modelu
Ko je aktiven primer totalna obtežba, ne morete definirati novih obtežb, ker se ne ve kateremu
primeru pripada. Vloga vklopa totalne obtežbe je, da se prekontrolirajo vsi podatki o obtežbah
in da se eventualno korigirajo.
Sprememba obtežnega primera se lahko vrši tudi s pomočjo ikon, ki so v orodni vrstici na
desni strani liste za izbor obtežnih primerov.
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Ikone za spremembo obtežnega primera
S klikom miške se izbere “naslednji obtežni primer” - ki se v listi nahaja za aktivnim
S klikom miške se izbere “predhodni obtežni primer” - ki se v listi nahaja pred aktivnim
Ta opcija se najpogosteje uporablja, ko se v modulu za obdelavo rezultatov vrši kontrola
vplivov po obtežnih primerih.

3.2.2

Definiranje kombinacij obtežb

Če kreirani model želite preračunati po teoriji II. reda, v modulu za obdelavo
rezultatov ne boste mogli narediti linearne kombinacije rezultatov iz osnovnih obtežnih
primerov. Zaradi tega je tudi v tem modulu narejen ukaz za definiranje kombinacij istočasnega
delovanja osnovnih obtežnih primerov. V primeru preračuna po teoriji I. reda, bodo vse
eventualno podane kombinacije v tem modulu pri preračunu ignorirane. Preračun bo izveden
samo za osnovne obtežne primere, a definirane kombinacije bodo samo prenesene v modul za
obdelavo rezultatov preračuna. Z izborom ukaza “Kombinacije obtežb”, ki se nahaja v okviru
menija “Obtežba”, se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za definiranje kombinacij obtežb
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V spodnjem list box-u so prikazani vsi osnovni obtežni primeri, ki so do sedaj kreirani. Iz tega
izhaja zaključek, da se ta ukaz aktivira šele po vnosu vseh osnovnih obtežnih primerov. Vloga
spodnjega list box-a bo pojasnjena malo kasneje, ko bomo pojasnili način avtomatskega
kreiranja možnih kombinacij, dokler je zgornji list box namenjen za posamezno definiranje
kombinacij.
Posamezno definiranje kombinacij
V zgornjem list box-u je toliko kolon, kolikor je tudi osnovnih obtežnih primerov. Ukaz
“
Dodaj” je namenjen za dodajanje nove kombinacije v listo in deluje po enakem principu
kot v ostalih dialogih. S pomočjo ukaza “
Briši” je omogočeno brisanje izbrane kombinacije
iz liste, ukaza “
Gor” in “
Dol” pa izbrano kombinacijo premikata.

Del dialoga predviden za prikaz kreiranje kombinacij
Kombinacija istočasnega delovanja osnovnih obtežnih primerov se definira v okviru ene vrstice
in to tako, da se v kolonah osnovnih obtežnih primerov, ki gredo v kombinacijo, podajo
vrednosti multiplikatorja (multiplikator se ne more podati edino tam, kjer so konstruirane
vplivnice, ker se ti primeri ne morejo vključiti v nobeno kombinacijo). Namreč, v kombinacijo
bodo šli vsi osnovni primeri, za katere so podani multiplikatorji.
Na osnovi podanih vrednosti multiplikatorja program sam generira naziv kombinacije, vendar
ga Vi lahko naknadno spremenite z editiranjem v koloni “Naziv”.
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Na osnovi podanih multiplikatorjev je program
sam generiral naziv kombinacije
Ko imamo veliko osnovnih obtežnih primerov, bo list box na dnu imel drsni gumb, s katerim
lahko listamo vsebino levo in desno
Avtomatsko definiranje kombinacij
Ker je v praksi število osnovnih obtežnih primerov lahko zelo veliko in s tem tudi veliko možnih
kombinacij, je posamezni vnos lahko zelo dolgotrajen. Zaradi tega smo razvili postopek, s
katerim je precej preprosto narediti vse potrebne kombinacije.
V spodnjem list box-u so za vsak osnovni obtežni primer predvidene tri kolone v katerih se
podajo parametri, ki določijo potek avtomatskega definiranja kombinacij. V koloni “St.”
(Status), se s klikom miške vklaplja simbol “√”. Če je v koloni “St.” postavljen simbol “√”,
pomeni da bo dana obtežba šla v vse kombinacije, ki se bodo avtomatsko kreirale. Če pa je
polje prazno, bo obtežba šla samo v določene kombinacije po pogojih, ki jih poda uporabnik.
Status ne bo dosegljiv edino za obtežbe, ki so rezervirane za konstruiranje vplivnic.
V koloni “A.” (Alternativno) se definira karakter vsakega obtežnega primera. Namreč če je v
tej koloni simbol “√”, to pomeni, da ima obtežba alternativni karakter in da se bo pri
generiranju kombinacij jemala in z pozitivnim in z negativnim predznakom. Ker se na tak način
povečuje število možnih kombinacij, je v programu uvedena omejitev, da se za maksimalno 10
obtežnih primerov lahko poda alternativno delovanje.
Pod tem list box-om se izpisuje informacija o skupnem številu kombinacij, ki so v tem trenutku
možne.
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Vnos pogoja, da prvi primer lahko gre v vse kombinacije,
povzroči zmanjšanje možnih kombinacija s 31 na 16
To število kombinacij zavisi od števila osnovnih obtežnih primerov in bo pred postavljanjem
pogojev zelo veliko, ker izhaja iz preproste kombinatorike vsak z vsakim. Ker pa imajo
obtežbe, ki se uporabljajo pri analizi gradbenih konstrukcij, določeno logiko, oziroma
odgovarjajo tudi določenim naravnim pojavom, se lahko zaključi, katere obtežbe lahko delujejo
istočasno in katere ne. Če na primer v enem primeru analiziramo vplive vetra, ki deluje z leve
na desno, a v drugem z desne na levo, je jasno, da ta dva primera ne moreta delovati
istočasno. Takih primerov je v praksi precej in oni včasih izhajajo tudi iz samih standardov za
analizo obtežb.
Iz tega sledi zaključek, da bi bilo potrebno vsakemu obtežnemu primeru jasno določiti, katere
ostale obtežbe ne morejo z njo istočasno delovati in tako zmanjšamo število možnih
kombinacij. Ti pogoji se postavljajo tako, da se najprej z miško aktivira vrstica obtežnega
primera in zatem aktivira ukaz “Ne kombiniraj z”.

Izgled dialoga za postavljanje pogojev pri kombinaciji
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Da bi se ta dialog odprl, je pogoj, da v koloni “St” ni postavljen simbol “√”, ki označuje, da
dana obtežba gre v vse kombinacije.
V listi so prikazani vsi osnovni obtežni primeri, pri katerih so z zelenim simbolom “
” z leve
strani liste, posebej markirani primeri, ki imajo v koloni “St” postavljen simbol “√”. Ti simboli
jasno kažejo, da te obtežbe gredo v vse kombinacije in ne morejo biti zajete v teh pogojih. S
posebnimi pogoji za kombiniranje, ne bo možno zajeti tudi primer, ki je trenutno aktiven za
vnos pogojev (pred vrstico bo stala puščica “
”) in primer, ki je rezerviran za konstruiranje
vplivnice. Za vse ostale obtežbe lahko postavljate pogoje, oziroma izbirate, katera od njih ne
more delovati istočasno z aktivno obtežbo. S klikom miške na obtežbo, ki se ne more
kombinirati, se pred njo postavi simbol “
”. De-selektiranje se naredi s ponovnim klikom
miške in simbol “ ” bo umaknjen.

Simbol “ ” označuje, da se obtežbi
4 in 5 ne moreta kombinirati
Ko ste izbrali vse obtežbe, aktivirajte ukaz “OK”, nakar se bo ta dialog zaprl. V osnovnem
dialogu bo sedaj izpisano novo število možnih kombinacij, ki odgovarjajo novo postavljenim
pogojem.
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Na osnovi postavljenih pogojev za kombiniranje,
se dobi novo število možnih kombinacij (12)
Pogosto se v praksi zgodi, da se obtežbe, ki vedno delujejo istočasno, analizirajo v različnih
primerih. Da bi se zmanjšalo število kombinacij pri generiranju, je omogočeno, da se za vsaki
obtežni primer definira s katerimi obtežbami deluje istočasno, oziroma brez katerih obtežb se
ne more nahajati v kombinaciji. Ti pogoji so enosmerni, kar pomeni, da če se recimo za
obtežbo A poda, da se vedno kombinira z obtežbo B, se obtežba A ne more pojaviti v
kombinaciji brez obtežbe B, obtežba B pa se lahko pojavi v kombinaciji tudi brez obtežbe A.
Pogoji se postavljajo v okviru dialoga, ki se odpre z aktiviranjem ukaza “Vedno kombiniraj
z”. Omenimo še, da je pred aktiviranjem ukaza nujno, da se z miško v ustrezni vrstici aktivira
obtežni primer, za katerega se podajajo pogoji.

Izgled dialoga za postavljanje
pogojev pri kombiniranju
V listi so prikazani vsi osnovni obtežni primeri, pri čemer je aktivni primer (za katerega se
definirajo pogoji) označen s puščico “
”. S klikom miške na primer v listi se vrši izbor tistih
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obtežb, ki delujejo istočasno z aktivnim in pred njihovo ime bo postavljen ustrezni simbol
“
”. Z istim simbolom so označene tudi obtežbe, katerim je predhodno določeno, da gredo v
vse kombinacije, kar pomeni, da aktivni primer ne more biti v kombinaciji brez teh obtežb.
Deselektiranje obtežb se vrši s ponovnim klikom miške, kar privede do umika simbola, kar pa
ne velja za obtežbe, ki gredo v vse kombinacije.

Simbol “
” nakazuje, da se drugi obtežni primer
ne more pojaviti v kombinaciji brez tretjega
Z aktiviranjem polja “OK” se aktivni dialog zapre, a v osnovnem dialogu tega ukaza se izpisuje
novo število možnih kombinacij, ki odgovarjajo postavljenim pogojem.

Na osnovi postavljenih pogojev je dobljeno novo število možnih kombinacij
V koloni “
” program postavi simbol “
” pred vsemi obtežnimi primeri, ki se ne kombinirajo
z njim, oziroma simbol “
”, brez katerih se ne more pojaviti v kombinaciji.
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Postavljeni simbol “
” v koloni “
” kaže, da se drugi
obtežni primer ne može pojaviti v kombinaciji brez tretjega
Mogoče je istočasno izbrati več obtežb, katerim se naenkrat dodeli kriterij za kombiniranje
“Vedno kombiniraj z”, oziroma “Ne kombiniraj z”. Izbor se vrši kot v vseh ostalih ukazih, s
pomočjo tipk Shift/Ctrl in leve tipke miške.
Preden boste od programa zahtevali, da po postavljenih pogojih za kombiniranje, avtomatsko
kreira kombinacije, je potrebno še podati ustrezne multiplikatorje v koloni “Koef” (Koeficient).
Program po default-u vsem osnovnim obtežnim primerom dodeli vrednost “1.0”, katero pa vi
spremenite po vaših zahtevah. V primeru, da obtežbi podate vrednost multiplikatorja “0”, bo to
pomenilo, da ona ne gre niti v eno kombinacijo, ne glede na druge pogoje kombinacij.
Za postopek avtomatskega kreiranja vseh možnih kombinacij, je potrebno aktivirati ukaz
“Generiranje kombinacij”, nakar bo program avtomatsko popolnil zgornji list box z vsemi
trenutno možnimi kombinacijami na podlagi podanih pogojev. Pri takem avtomatskem
kreiranju, bo program vsaki kombinaciji programsko določil naziv, v katerem so številke
sestavnih obtežnih primerov, kot tudi intenzitete multiplikatorjev. Vse tako kreirane
kombinacije bodo enakopravne s posamezno kreiranimi, oziroma vsako boste lahko naknadno
spreminjali.
V primeru, da v zgornjem list box-u že obstojajo predhodno kreirane kombinacije, bo program
izdal ustrezno opozorilo in zahteval vašo odločitev.

Izbor ukaza “Zamenjaj” bo privedel do zamenjave obstoječih z novo kreiranimi
kombinacijami. Ukaz “Dodaj” bo stare kombinacije obdržal in na konec liste dodal novo
kreirane, a ukaz “Prekliči” bo pomenil odstop od akcije avtomatskega kreiranja kombinacij.
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Izgled dialoga z avtomatsko kreiranimi kombinacijami
Gumb “

Briši vse” je namenjen brisanju vseh kombinacij obtežb iz liste.

Z aktiviranjem gumba “Sortiranje” se odpre meni z opcijami za ureditev in sortiranje
kombinacij:

Meni z opcijami za ureditev kombinacij
Sortiranje v padajočem redu – glavna kriterija za sortiranje kombinacij sta število obtežnih
primerov in uporabljeni koeficienti varnosti. Z izborom te opcije se kombinacije v listi uredijo
od največje do najmanjše.
Sortiranje v rastočem redu – kombinacije v listi se uredijo od najmanjše do največje.
Izločitev duplikata – če se nekatere kombinacije obtežb pojavijo večkrat v listi, se z izborom
te opcije izbrišejo vsi duplikati.
S pomočjo gumba “Uvoz kombinacij iz drugega modela” se v aktivni model lahko vnesejo
kombinacije iz že prej kreiranega modela. Tedaj se odpre dialog za izbor datoteke:
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Po izboru datoteke se odpre novi dialog, v katerem se vrši mapiranje osnovnih obtežnih
primerov.

Prikazana lista ima toliko vrstic, kolikor je osnovnih obtežnih primerov v izbrani datoteki. V levi
koloni so prikazani obtežni primeri iz izbrane datoteke, a v desni koloni se določa kateremu
obtežnemu primeru aktivnega modela ustrezajo, oziroma kateri obtežni primeri iz aktivnega
modela bodo prevzeli mesto v dodanih kombinacijah. S klikom miške na puščico“ ” na koncu
vrstice se odpre lista za izbor obtežnega primera aktivnega modela, ki bo prevzel mesto
obtežnega primera izbrane datoteke.
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Vsebina te liste je enaka za vsako vrstico. Na prvem mestu se nahaja opcija “0. Noben”,
zatem pa vsi obtežni primeri, ki obstajajo v aktivnem modelu. Izbor opcije “0. Noben”
označuje da niti en obtežni primer ne bo zavzel mesto tega obtežnega primera v datoteki.
Izbor enega obtežnega primera pomeni, da bo zavzel mesto v kombinaciji iz datoteke in se bo
množil s podanim koeficientom varnosti.
Omenimo še, da se en obtežni primer iz aktivnega modela lahko dodeli samo enemu
obtežnemu primeru iz datoteke. V nasprotnem se prikaže ustrezno opozorilo.

V spodnjem delu dialoga so prikazane vse kombinacije obtežb, ki se nahajajo v izbrani
datoteki, oziroma ki bodo prebrane v aktivni model.
Z izborom gumba “OK” bo program dialog zaprl in na podlagi mapiranja prebral kombinacije
obtežb v aktivni model.
Z aktiviranjem gumba “Shranjevanje kombinacij v skladišče” se vrši shranjevanje vseh
kombinacij, ki se nahajajo v aktivnem modelu na posebno mesto v samo datoteko, iz katere se
lahko kadarkoli preberejo. Če v skladišču že obstajajo shranjene kombinacije, bo program
prikazal ustrezno sporočilo.
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Z izborom “OK” se stare kombinacije brišejo iz skladišča in se shranijo trenutno aktivne v listi.
Kombinacije se preberejo iz skladišča z gumbom “Branje kombinacij iz skladišča”. Ta gumb
je dostopen samo, ko v skladišču obstajajo že shranjene konfiguracije. Z njegovim
aktiviranjem se odpre dialog za mapiranje obtežnih primerov.

Način dela s tem dialogom je popolnoma enak kot pri branju kombinacij iz drugega modela.
Shranjevanje kombinacij v skladišče se uporablja za ohranitev kreirane kombinacije v modelih,
v katerih je potrebno izvršiti take spremembe, ki kombinacije zbrišejo.

3.2.3

Površinska obtežba
Z aktiviranjem ukaza “Površinska obtežba” preidemo v standardno proceduro
risanja poljubne polilinije, ki bo določila konturo površine, na kateri deluje obtežba.

Prva točka površinske obtežbe (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
Omenimo naj, da se lahko pri risanju polilinije poda tudi ukrivljena (evaluirana) ploskev na
kateri deluje obtežba. To se doseže ali z izborom točk v oknu “2D pogled”, ko je v njem
prikazana razvita oblika ukrivljene ploskve, ali pa če se s pomočjo podopcije “Kontura” izbere
kontura neke ukrivljene ploskve na modelu.
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Po vnosu polilinije, ki določa konturo ravne ali ukrivljene ploskve, bo program avtomatsko
odprl dialog za definiranje numeričnih podatkov površinske obtežbe.

Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov površinske obtežbe
Intenziteta obtežbe
Numerični podatki o površinski obtežbi so določeni z intenziteto in smerjo vektorja delovanja.
Ker obtežba na splošno ne mora biti enakomerna, ampak poljubno trapezna, se njena
intenziteta definira s tremi nekolinernimi točkami s konture. V zgornjem levem kotu dialoga v
treh edit box-ih v koloni “T”, se lahko vrši izbor točk s konture, a v treh edit box-ih v koloni
“q”, se poda intenziteta obtežbe v teh točkah.

Del rezerviran za definiranje intenzitet v treh nekolinearnih točkah s konture
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Z izborom ikone
iz toolbar-ja ki je ob robu dela dialoga za prikaz (glej poglavje 2.4.4), bo
3D prikaz celega modela zamenjan z risbo podane konture na kateri deluje površinska
obtežba.

Na risbi se sedaj jasno vidi numeracija točk s konture
Po vnosu intenzitete v treh poljubno izbranih nekolinearnih točkah s konture, se z izborom
ikone

ponovno dobi v risbi prikaz prostorskega modela konstrukcije.

Iz vsebine risbe se jasno vidi podana trikotna
sprememba intenzitete obtežbe

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

300
V najpogostejših primerih v praksi, ko je potrebno podati enakomerno obtežbo, ne rabite voditi
računa o vseh podatkih v koloni “T”, ampak je dovolj, da podate vrednost samo v prvi edit
box-u v koloni “q”. Zatem bo program avtomatsko tudi ostalim točkam na konturi pridružil isto
vrednost.

Vnos vrednosti v prvem edit box-u v koloni “q” je določil enakomerno obtežbo
Smer delovanja vektorja obtežbe
Podatki o smeri delovanja vektorja obtežbe bodo dostopni za spremembo šele po vnosu
intenzitete obtežbe. Podano intenziteto program po “default”-u usmeri v smeri lokalne Z osi. Z
nizom podatkov, ki se nahajajo v levem delu dialoga, pa lahko podate poljubno smer delovanja
vektorja obtežbe.

Del dialoga rezerviran za določitev smeri vektorja delovanja obtežbe
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Način za določitev smeri vektorja delovanja obtežbe je določen z vklopom ustreznega stikala.
Lokalni koordinatni sistem
Vektor delovanja se postavi v smeri ene lokalne osi od ploskve, na kateri deluje obtežba.
Ko je to stikalo vklopljeno, so za spremembo dostopna tudi tri stikala “X”, “Y” in “Z”, s
katerimi se določa v kateri smeri lokalne osi bo usmerjen vektor obtežbe. Lokalni
koordinatni sistem površinske obtežbe je popolnoma enak kot za ostale ploskovne
elemente v programu, oziroma odgovarja lokalnemu koordinatnemu sitemu za izbor točk
v oknu “2D pogled”, ko je v njem prikazana dana ravnina. Torej lokalni X in Y osi vsake
ploskve leži v ravnini same ploskve, lokalna Z os pa je v smeri normale na ravnino
ploskve.
Globalni koordinatni sistem
Vektor delovanja obtežbe se postavi v smeri ene globalne osi celega modela. Ko je to
stikalo vklopljeno, so dostopna tudi tri stikala “X”, “Y” in “Z”, s katerimi se določa v
kateri smeri globalne osi bo usmerjen vektor obtežbe.
Poljuben vektor
Vektor delovanja obtežbe se usmeri v poljubno smer. Z vklopom tega stikala, lahko
aktivirate ukaz “Vektor” in z izborom dveh poljubnih točk z risbe določite smer delovanja
vektorja obtežbe. Z aktiviranjem tega ukaza, bo program začasno dialog zaprl in v ukazni
vrstici zahteval določitev najprej položaj začetne in potem še končne točke vektorja
delovanja obtežbe.
Prva točka:
Druga točka:
Po izboru druge točke se bo program vrnil v dialog za definiranje numeričnih podatkov o
obtežbi in v edit box-ih “X=”, “Y=” in “Z=” izpisal normirane vrednosti podanega
vektorja.

Del predviden za izpis vrednosti normiranega vektorja obtežbe
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Prikazani podatki o normiranem vektorju se ne morejo direktno menjati v dialogu, ampak
služijo samo kot informacija o podani smeri vektorja obtežbe.
Čarovnik
Zraven vseh predhodno opisanih zmožnosti, nudi program tudi možnost lahkega
definiranja obtežb zaradi raznih fizikalnih pojavov kot so: sneg, voda, pritisk, itd. Ta
opcija bo imela posebej uporabo v primeru vnosa evaluirane, ali pa cilindrične ploskve,
na kateri deluje obtežba. Če je stikalo “Čarovnik” vklopljeno, tedaj lahko z izborom polja
“ ” odprete poseben dialog za definiranje nekaterih običajnih obtežb.

Dialog za definiranje standardnih
obtežb na ravnih ploskvah
Procedura vnosa obtežb je enaka kot na evaluiranih ploskvah, o čemer bo več besed v
naslednjem poglavju. Edina razlika je v tem, da se na ravnih ploskvah ne morejo podati
obtežbe vetra. Tipi obtežb, ki se lahko definirajo na ravnih ploskvah so teža konstrukcije,
obtežba snega, pritisk plina, pritisk vode in pritisk zemlje.
Obtežba po sistemu gred
Površinska obtežba se lahko poda tudi na mestih, kjer ne obstajajo plošče, ampak samo
linijske entitete: grede, linijske podpore, kot tudi mesta prerezov sklopa, kateremu pripada
površinska obtežba s plošč iz drugih ravnin. Taka obtežba se v trenutku preračuna pretvori v
linijske ali koncentrirane sile, ki delujejo na izbrane linijske entitete. V modelu se hrani in
prikazuje kot ostale površinske obtežbe in se kot taka zelo lahko spremeni, kar pa ne bi bilo
možno, če je izvršena trajna konverzija na linijske ali točkovne sile. Glavni namen te opcije je,
da se olajša vnos obtežb, ki delujejo na linijske entitete in imajo površinski karakter, npr.
veter, sneg, teža kritine...
Parametri za definiranje take površinske obtežbe postanejo dostopni, ko se vklopi stikalo
“Obtežba deluje po linijskem sistemu”.
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Parametri za definiranje obtežbe, ki deluje po linijskem sistemu
Izbor entitet – se gre v risbo in se vrši izbor linijskih entitet, na katere deluje površinska
obtežba.
Enako razdeljene linijske sile – vklopi konvertiranje v linijske obtežbe na izbrane linijske
entitete.
Koncentrirane sile – ko se vklopi, postane dostopno še stikalo “Gostota delitve”. Obtežbe
se pri preračunu konvertirajo v koncentrirane sile, v tem edit polju se pa poda vnos
medsebojnega razmaka.
Opomba: To je posebna vrsta entitete, ker je direktno odvisna od položaja drugih entitet. Taka
zveza med podatki ni čvrsta in pri spremembi ene ali druge strani lahko pride do
neusklajenosti. Vse geometrijske manipulacije s tako definiranimi površinskimi obtežbami ali
dodeljenimi linijskimi entitetami (kopiranje, premikanje, rotacija, zrcalo...), lahko izzovejo
situacijo, da se podatek o položaju linijskih entitet, na katere se obtežba prenaša, ne ujema z
njihovim trenutnim položajem v realnem modelu. Ukaz za kontrolo vhodnih podatkov lahko te
neusklajenosti najde, ki se vedno tudi samojdeno izvede pri zagonu preračuna. V tem primeru
je potrebno z ukazom za urejanje (Edit) ponovno definirati sklop linijskih entitet, na katere se
obtežba prenaša.
Grafična kontrola
Desni del dialoga je rezerviran za kontrolo vnešenih podatkov površinske obtežbe.
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Desni del dialoga je predviden za grafično kontrolo podatkov
“Konstrukcija” - Če je to stikalo vklopljeno, bodo v risbi zraven aktivne obtežbe prikazani tudi
vsi konstruktivni elementi modela.

Izklop stikala “Konstrukcija” je je umaknilo konstrukcijo z risbe
Ukazi pri desnem robu dialogu bodo prav tako dostopni, če je stikalo “3D prikaz” vklopljeno.
Delujejo kot stikala in imajo popolnoma enak smisel in vlogo kot jo imajo istoimenski ukazi v
meniju okna “3D pogled”.
Z aktiviranjem ukaza “OK” bo ukaz končan in podani numerični podatki bodo pridruženi
narisani ploskvi na kateri deluje obtežba.
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Grafični simboli v risbi
V oknu “3D pogled” se podana površinska obtežba prikazuje v stvarnem izgledu s pravim
položajem in smerjo puščic. Ker je razmak puščic določen v milimetrih (glej poglavje “3.5.1”),
se lahko zgodi, da risanje površinske obtežbe v oknu “3D pogled” traja dolgo, če je aktivno
merilo majhno (glej poglavje “3.5.2”), a površina velika. V takih primerih je potrebno s
pomočjo ukaza “Parametri” povečati razmak puščic, ali pa s pomočjo ukaza
“Funkcionalnost” povečati aktivno merilo. Omenimo naj, da je v proceduri izbora, zraven
konture, možno izbrati tudi same simbole puščic.
V oknu “2D pogled” se površinska obtežba vedno predstavlja samo s šrafirano konturo. Z
vklopom stikala “Intenziteta” v okviru ukaza “Vidnost” lahko v oknu “2D pogled” vizualno
vidite intenziteto površinske obtežbe.
Opomba:
Če pri podajanju površinske obtežbe, s pomočjo podopcije “Kontura” v ukazni vrstici, izberete
več kontur, boste v dialogu lahko podali samo enakomerno obtežbo.

3.2.3.1 Površinska obtežba na evaluiranih ploskvah
Vsa predhodna pojasnila veljajo tako za ravne, kot tudi za evaluirane ploskve.
Edina razlika je v tem, ali bodo stične točke podane površinske obtežbe delovale po ravni ali
ukrivljeni ploskvi. Zraven vseh predhodno opisanih zmožnosti nudi program tudi možnost
lahkega definiranja obtežbe na evaluiranih ploskvah , zaradi raznih fizikalnih pojavov kot so:
sneg, voda, pritisk, itd.

Stikalo “Čarovnik” je predvideno za generiranje
obtežb zaradi raznih fizikalnih pojavov
Stikalo “Čarovnik” ne bo aktivno samo, če ste za ploskev na kateri deluje obtežba, podali
spiralno ukrivljeno ploskev, za katero zaradi njene specifične geometrije ni možno avtomatsko
generirati obtežbe raznih fizikalnih pojavov. Če stikalo “Čarovnik” vklopite, tedaj lahko s
poljem “ ” odprete poseben dialog za definiranje nekaterih običajnih obtežb na ukrivljene
ploskve.
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Dialog za definiranje standardnih
obtežb na evaluiranih ploskvah
V odvisnosti od oblike ukrivljene ploskve in izbranega tipa obtežbe, program lahko sam
zgenerira obtežbo na podani ukrivljeni ploskvi. Podatki o obtežbi se definirajo vedno glede na
celo obliko dane ukrivljene ploskve, ne glede nato, da se podana ukrivljena ploskev na kateri
deluje obtežba lahko nahaja samo na ene delu cele ploskve.

Vhodni podatki o obtežbi, se definirajo na
na celotno ukrivljeno ploskev, ne glede na to, da
deluje samo na enem delu ploskve.
Izbor programsko predvidene obtežbe se vrši v levem delu dialoga z vklopom ustreznega
stikala. V odvisnosti od izbranega tipa ploskve, se v sliki v desnem delu dialoga prikazuje
izgled cele ukrivljene ploskve in narava izbranega tipa obtežbe. Oblika ukrivljene ploskve se
shematsko prikazuje in ima vedno isto obliko, ne glede na eventualno zarotirani položaj
podane ploskve v prostoru. V programu so predvideni naslednji tipi obtežbe:
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Teža konstrukcije
Ta tip obtežbe se lahko poda za: sfero, kupolo in svod. Obtežba se definira z vnosom samo
enega podatka “g=”. Vektor deluje v smeri negativne globalne Z osi in ima konstantno
vrednost v vseh točkah podane ploskve. Ta obtežba popolnoma odgovarja obtežbi v glavnem
dialogu, ko se poda enakomerna obtežba v smeri globalne Z osi.

Sfera

Kupola

Svod

Sneg
Ta tip obtežbe se lahko poda za: sfero, kupolo in svod. Obtežba se definira z vnosom samo
enega podatka “s=”. Vektor deluje v smeri negativne globalne Z osi in ima v vsaki točki
ploskve različno intenziteto, ki se preračunava iz vrednosti obtežbe po projekciji in nagibu dane
točke ploskve.

Sfera

Kupola

Svod

Pritisk
Ta tip obtežbe se lahko poda za: sfero, kupolo in svod. Obtežba se definira z vnosom samo
enega podatka “p=”. Vektor deluje v smeri normale na ukrivljeno ploskev in ima konstantno
vrednost v vseh točkama podane površine. Ta obtežba popolnoma odgovarja podani obtežbi v
glavnem dialogu, ko damo enakomerno obtežbo v smeri lokalne Z osi.

Sfera

Kupola

Svod

Voda
Pritisk vode se lahko poda na: sferi, kupoli, svodu in cilindru. To obtežbo pogojno imenujemo
obtežba z vodo, ker se lahko uporabi tudi za katero drugo tekočino. Obtežba se definira z
vnosom podatkov “h=”, ki predstavlja globalno Z koordinato na kateri se nahaja zgornji nivo
tekočine in podatka “=”, ki predstavlja specifično težo tekočine. Vektor obtežbe deluje v smeri
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normale na ukrivljeno ploskev in njegova intenziteta je določena s specifično težo in višino
vodnega stebra v opazovani točki.

Sfera

Kupola

Svod

Cilinder

Omenimo naj, da je nivo tekočine določen s podatkom “h=”, ki predstavlja globalno “Z”
koordinato in v primeru, ko je nivo tekočine pod ukrivljeno ploskvo, na njej ne bo generirana
ta obtežba.
Ker ima lahko ukrivljena ploskev obtežena z vodo poljuben položaj v prostoru, s stikalom
“Deluje znotraj” določite ali se voda nahaja znotraj ali izven dane ukrivljene ploskve.

“D
eluje znotraj” - OFF

“D
eluje znotraj” - ON

Zemljina

Pritisk zemljine se lahko poda na: sferi, kupoli, svodu in cilindru. Obtežba z zemljo se definira z
vnosom podatkov “h=”, ki predstavlja globalno Z koordinato na kateri se nahaja zgornja kota
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tal, podatka “=” za specifično težo zemljine in podatka “=”, ki predstavlja kot notranjega
trenja zemljine. Vektor obtežbe ima svojo radialno i tangencialno komponento, ki so izražene v
funkciji od višine zgornjega nivoja zemljine glede na opazovano točko, specifično težo in kota
notranjega trenja. V primeru, da se za kot notranjega trenja poda vrednost nič, bo obstajala
samo radialna komponenta, kar pa popolnoma odgovarja karakterju opisane obtežbe z vodo

Sfera

Kupa

Svod

Cilinder

Tudi nivo zemlje je določen s podatkom “h=”, ki predstavlja globalno “Z” koordinato, in v
primeru, ko je nivo zemlje pod ukrivljeno ploskvo, se obtežba ne bo generirala.
Vloga stikala “Deluje znotraj” ima popolnoma enak smisel, kot pri obtežbi z vodo.
Na osnovi podanih vhodnih podatkov (h, , ) program generira obtežbo po Rankin-ovi teoriji
za pritisk tal:

p=h
Aktiven pritisk tal - “

 ” se računa po formuli:

=tg2(/4 - /2)
Pasiven pritisk tal - “

 ” se računa po formuli:

=tg2(/4 + /2)
Pritisk tal v stanju mirovanja - “

 ” se računa po formuli:

=1 - sin()
Veter
Obtežba z vetrom se lahko poda na: sfero, kupolo, svod in cilinder. Ker se vsi vhodni podatki
delovanja vetra podajo glede na bazno ravnino cele ploskve, bo zaradi same narave vetra,
generirana obtežba odgovarjala realnemu stanju edino v primeru, ko je bazna ravnina ploskve
na katero deluje veter, horizontalna. V vseh ostalih primerih bo program zgeneriral obtežbo
točno na osnovi podanih vhodnih podatkov, vendar vsekakor ne bo odgovarjala naravnemu
horizontalnemu delovanju vetra.
Vektor zgenerirane obtežbe v vsaki točki ploskve je vedno pravokoten na njo, a določen je z
intenziteto osnovnega delovanja vetra (“w=”), kotom delovanja na bazno ravnino ukrivljene
ploskve (“=”) in koeficientom oblike za dano ploskev. Kot delovanja vetra se podaja glede na
projeciran položaj globalne X osi v center bazne ravnine in raste v nasprotnem smislu urinega
kazalca (ta kot se ne poda edino za svod, ker je programsko privzeto, da veter vedno deluje
pravokotno na smer poteka svoda.
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Sfera

Kupola

Svod

Cilinder

Koeficienti oblik zavisijo od tipa ukrivljene ploskve in se vedno definirajo za celo ploskev.
Koeficienti oblik so definirani z dvema funkcijama. Eno, ki opisuje spremembo obtežbe v bazni
ravnini ukrivljene ploskve in drugo, ki določa spremembo obtežbe po višini ploskve. Izjema je
“svod”, ker se pri njej definira samo funkcija spremembe intenzitete obtežbe vetra po višini. Ti
podatki se podajajo v listah v spodnjem delu dialoga.

Liste v katerih se definirajo koeficienti oblik delovanja obtežb
Delo s temi listami je identično kot pri ostalih dialogih v programu. Namreč s pomočjo gumbov
“
Dodaj” in “
Briši” se dodaja nova, oziroma umika trenutno izbrana vrstica podatkov. V
listah se ne morejo brisati edino podatki o začetnem in končnem položaju koeficientov oblik.
Aktiviranje ukaza “Reset” privede do praznenja obeh list koeficientov oblik, pri čemer se bosta
zadržali samo začetna in končna vrednost.
Ker liste s koeficienti oblik zavisijo od predpisa, po katerih se preračun izvaja in lahko
vsebujejo veliko število podatkov, lahko kreirate bazo koeficientov oblik in jo po potrebi
uporabite v različnih modelih.
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De dialoga rezerviran za delo z bazo koeficientov oblik delovanja vetra
Z aktiviranjem ukaza “
Shrani”, se odpre dialog, v katerem lahko podate poljubno ime, s
katerim oblike shranjujete v bazo.

Zaprta lista je predvidena za izbor neke že prej shranjene liste koeficientov oblik. Ukaz “
Briši” trenutno aktivno listo koeficientov oblik umakne iz baze.
Za sfero, kupolo in cilinder, se koeficienti oblik delovanja
obtežbe v bazni ravni podajo v tabeli, ki vsebuje kolone: “” in
“x ()”. Ker je projecirana oblika teh ukrivljenih ploskev na
bazno ravnino krog, se v koloni “”, v poljubno izbranem
številu intervalov, podajo vrednosti centralnega kota v obsegu
od 0 do 180, dokler se za drugo polovico kroga vzamejo
simetrične vrednosti. V koloni “x ()” se za vsaki položaj točke
na krogu, ki je določen z vrednostjo centralnega kota “”, poda
ordinata obtežbe v radialni smeri “x ()”. Vrednost kota “=0”
odgovarja začetnemu položaju, ki je določen s kotom “”, pod
katerim deluje obtežba vetra. Kot “” raste v nasprotni smeri
urinega kazalca, vsaka tabela pa mora vsebovati vsaj začetno
vrednost od 0 in končno do 180.
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Oblika delovanja obtežbe po višini sfere in svoda se definira v
tabeli, ki vsebuje koloni “” in “y ()”. Ker je vertikalni prerez
teh ploskev polovica kroga, se v koloni “”, v poljubnem
intervalu, poda vrednost vertikalnega kota od 0 do 90, a za
preostali del polkroga se vzamejo simetrične vrednosti. V
koloni “y ()” se za vsaki položaj točke na krogu, ki je določen
z vrednostjo vertikalnega kota “”, poda ordinata obtežbe v
radialni smeri.
Za kupolo in cilinder se oblika delovanja obtežbe po višini poda
v tabeli, ki vsebuje koloni “h” in “y (h)”. V koloni “h” se v
poljubnem številu intervalov poda globalna Z koordinata, a v
koloni “y(h)” intenziteta obtežbe na tej višini. Sprememba
koeficienta oblike med dvema sosednjima točkama po višini je
linearna, a vse ordinate nad prvo in zadnjo višino v listi so
konstantne. Torej, če je v tej listi samo ena vrstica podatkov,
ne glede na podano globalno višinsko koordinato, bo intenziteta
po višini ukrivljene ploskve vedno konstantna.
Aktiviranje ukaza “OK” privede do vrnitve v osnovni dialog za definiranje površinske obtežbe,
a v sliki se bo pojavil stvarni izgled podane obtežbe.

Stvarni izgled podane obtežbe s pomočjo opcije “Wizard”
Gostota postavljenih puščic na evaluirani ploskvi zavisi od gostote pomožne mreže, ki je
pridružena dani ukrivljeni ploskvi (glej poglavje “3.1.13.6”).

3.2.4

Linijska obtežba
Z aktiviranjem ukaza “Linijska obtežba” preidemo v proceduro risanja poljubne
polilinije, ki bo določila mesto delovanja linijskih sil, oziroma momentov.

Prva točka linijske obtežbe (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
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Po vnosu polilinije bo program avtomatsko odprl dialog za definiranje numeričnih podatkov o
linijski obtežbi.

Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov linijske obtežbe
V primeru, da se podana polilinija sestoji iz več segmentov, ali pa da je z izborom podopcije
“Kontura” izbrano več segmentov polilinije, bodo podani numerični podatki v tem dialogu
skupni za vse segmente polilinije.
Ker se s pomočjo tega ukaza lahko podajajo linijske sile in linijski momenti, se z vklopom
enega od ponujenih stikal izbere, kateri tip obtežbe se podaja.

Z izborom ustreznega stikala bodo vnešeni podatki
predstavljali ali sile ali momente
V primeru, da po isti liniji istočasno delujejo sile in momenti, tedaj se mora taka obtežba
podati v dveh korakih. Najprej se poda npr. linijska sila in nato s ponovnim aktiviranjem tega
ukaza preko iste polilinije še linijski moment.
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Numerični podatki o intenziteti in smeri delovanja vektorja obtežbe imajo isti pomen tako za
sile in za momente. Vsa pojasnila, katera bomo dali v tem delu navodil za sile, bodo veljala
tudi za momente.
Intenziteta obtežbe
Numerični podatki o linijski obtežbi so določeni z intenziteto in smerjo vektorja delovanja. Ker
je obtežba v splošnem primeru lahko poljubna trapezna, se njena intenziteta definira z vnosom
vrednosti na začetku (“p1=”) in na koncu (“p2=”) vsakega segmenta polilinije.
V najpogostejših primerih v praksi, ko je potrebno podati enakomerno obtežbo, je dovolj samo
vnos v prvi edit box “p1=” in program bo avtomatsko isto vrednost postavil še v edit box
“p2=”.
Smer delovanja vektorja obtežbe
Podatki o smeri delovanja vektorja obtežbe bodo dostopni šele po vnosu intenzitete obtežbe.
Intenziteto obtežbe bo program po “default”-u usmeril v smeri globalne Z osi, a z nizom
podatkov v levem delu dialoga, lahko podate popolnoma poljubno smer delovanja vektorja
obtežbe.

Del dialoga rezerviran za določitev smeri vektorja delovanja obtežbe
Način, na katerega boste podali smer vektorja delovanja obtežbe, je določen z vklopom
ustreznega stikala.
Lokalni koord. sistem
Vektor delovanja obtežbe se postavi v smeri ene lokalne osi linije, na kateri deluje
obtežba. To stikalo bo dostopno samo v primeru, ko vsi podani segmenti polilinije
pripadajo ravnini, ki je prikazana v oknu “2D pogled”, neposredno pred vhodom v ta
dialog. Ko je to stikalo vklopljeno, bodo dostopna še tri stikala “X”, “Y” in “Z”, ki določajo
v kateri smeri lokalne osi bo usmerjen vektor obtežbe. Narisani segment polilinije
obtežbe predstavlja lokalno “X” os. Lokalna “Y” os je pravokotna na lokalno “X” os tako,
da skupaj z njo formira ravnino, ki odgovarja aktivnemu prikazu v oknu “2D pogled”, a
lokalna “Z” os je v smeri normale na ravnino prikaza v oknu “2D pogled”. V primeru, ko
je podan ločni segment polilinije, bo lokalna “X” os predstavljala tangencialno, a lokalna
“Y” os radialno komponento obtežbe po loku.
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Globalni koord. sistem
Vektor delovanja obtežbe je v smeri ene globalne osi celega modela. Ko je to stikalo
vklopljeno, tedaj so za spremembo dostopna še tri stikala “X”, “Y” in “Z”, s katerimi se
določa, v kateri smeri globalne osi bo vektor obtežbe deloval.
Poljuben vektor
Vektor delovanja obtežbe se postavi v smeri poljubno usmerjenega vektorja. Z vklopom
tega stikala lahko aktivirate ukaz “Vektor” in z izborom dveh poljubnih točk z risbe
določite smer delovanja vektorja. Z aktiviranjem tega ukaza, bo program začasno zaprl
dialog in zahteval najprej določitev položaja začetne in potem še končne točke vektorja
delovanja obtežbe.
Prva točka:
Druga točka:
Po izboru druge točke se bo program vrnil v dialog za definiranje numeričnih podatkov o
obtežbi in v edit box-ih “X=”, “Y=” in “Z=” izpisal normirane vrednosti podanega
vektorja.

Del predviden za izpis vrednosti
normiranega vektorja obtežbe
Prikazani podatki o normiranem vektorju se v dialogu ne morejo direktno menjati, ampak
samo služijo kot informacija o podani smeri vektorja obtežbe.
Po projekciji
To stikalo bo dostopno samo, če je izbrano da obtežba deluje v smeri globalne osi ali
poljubnem vektorju. Z vklopom linijske sile delujejo po projekcijah segmentov narisane
polilinije na smer, ki je pravokotna s smerjo delovanja vektorja obtežbe.
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To je samo grafična predstavitev položaja obtežbe, da bi se olajšal vnos specifičnih obtežb, kot
je na primer sneg. Program pri preračunu projecira linijske sile na segmente polilinije in računa
potrebno intenziteto za vsako od njih posebej. Brez te opcije bi se intenziteta morala “ročno”
izračunati in vnesti kot ločena obtežba za vsak segment posamezno.
Grafična kontrola
Desni del dialoga je rezerviran za kontrolo vnešenih podatkov o linijski obtežbi. Vse predhodno
rečeno za grafično kontrolo površinske obtežbe velja tudi tukaj, s tem da je vloga ikone
drugačna. Namreč z njenim izborom se v risbi dobi trenutna vsebina okna “2D pogled”
neposredno pred odpiranjem tega dialoga.

Z izborom ikone

se v risbi dobi trenutna vsebina okna “2D pogled”

Ta opcija je zelo primerna za kontrolo vnešene obtežbe, ko pripada ravnini aktivnega prikaza v
oknu “2D pogled”.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

317
Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo ukaz končal, a podani numerični podatki bodo pridruženi
vsem narisanim segmentom polilinije.
Grafični simboli na risbi
V oknu “3D pogled” se podana linijska obtežba vedno prikazuje v stvarnem izgledu s pravim
položajem in smerjo puščic, dokler v oknu “2D pogled” lahko nastopita dva primera. Če
vektor obtežbe pripada ravnini aktivnega prikaza v oknu “2D pogled”, bo obtežba prikazana s
puščicami, drugače pa samo z linijo po kateri deluje.

Obtežba pripada ravnini aktivnega prikaza
v oknu “2D pogled”

Obtežba ne pripada ravnini aktivnega prikaza v
oknu “2D pogled”

Opomba:
Omenimo naj, da je v proceduri izbora, zraven linije po kateri deluje obtežba, možno izbrati
tudi simbole puščic.

3.2.5

Točkovna obtežba
Z aktiviranjem ukaza “Točkovna obtežba”, pridemo v proceduro izbora točk v
risbi, ki bodo določile mesto delovanja koncentriranih sil, oziroma momentov.

Točkovna obtežba (Izbor / Deselektiranje / <Konec>):
Po izboru vseh točk, v katerih delujejo koncentrirane sile oziroma momenti iste intenzitete in
smeri delovanja, bo program avtomatsko odprl dialog za definiranje numeričnih podatkov o
točkovni obtežbi.
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Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov o točkovni obtežbi
Intenziteta obtežbe
Z izborom enega od ponujenih stikal se določa tip obtežbe za vnos:

Stikala za izbor tipa obtežbe
Sila – podajo se koncentrirane sile
Moment – podajo se momenti
Sila in moment – podajo se sile in momenti. Točkovna obtežba lahko istočasno vsebuje tri
komponente koncentrirane sile in tri komponente momentov. Te komponente delujejo v smeri
osi globalnega koordinatnega sistema.
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Polja za vnos komponent koncentrirane sile in momenta
Prikaz brez simbola - v modelu se vsaka komponenta obtežbe prikazuje z ustreznim
simbolom, ki kaže na smer njenega delovanja. Zraven vsakega simbola se izpisuje tudi
intenziteta komponente. Če je stikalo izklopljeno, se v točki delovanja obtežbe izrisuje obarvan
krogec, zraven pa se izpisuje intenziteta komponent obtežb, ena pod drugo.
Prikaz z rezultanto– v modelu se prikazuje rezultanta vseh podanih komponent
koncentrirane sile in rezultanta vseh podanih komponent momenta. V nasprotnem se prikazuje
vsaka komponenta posebej.
Smer delovanja vektorja obtežbe
Če so izbrane opcije “Sila” ali “Moment”, velja vse povedano v predhodnem poglavju za linijske
obtežbe tudi tukaj, s tem, da sedaj obtežba ne deluje vzdolž podane linije, ampak na mestih
izbranih točk na modelu. Če je izbrana opcija “Sila in moment”, je smer delovanja vektorja
obtežbe določena s komponentami koncentrirane sile, oziroma momenta.
Grafični simboli na risbi
V oknu “3D pogled” se podana točkovna obtežba vedno prikazuje v realnem izgledu s pravim
položajem in smerjo puščic, dokler v oknu “2D pogled” lahko nastopita dva primera. Če
vektor podane obtežbe pripada ravnini aktivnega prikaza v oknu “2D pogled”, bo prikazana s
puščico, če pa ne, bo predstavljena samo z malim krogom, ki določa mesto delovanja obtežbe.
Za koncentrirani moment obstaja še tretji specialni primer, ko je vektor momenta v smeri
normale na trenutno ravnino prikaza. Tedaj se on prikaže z grafičnim simbolom ločne oblike, ki
kaže na smer rotacije.
Simbol koncentrirane sile, ko je vektor obtežbe v ravnini aktivnega prikaza v oknu “2D
pogled”.
Simbol koncentrirane sile, ko je vektor obtežbe izven ravnine aktivnega prikaza v oknu
“2D pogled”.
Simbol koncentriranega momenta, ko je vektor obtežbe v ravnini aktivnega prikaza v
oknu “2D pogled”.
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Simbol koncentriranega momenta, ko je vektor obtežbe pravokoten na ravnino
aktivnega prikaza v oknu “2D pogled”.
Simbol koncentriranega momenta, ko je vektor obtežbe izven ravnine aktivnega
prikaza v oknu “2D pogled”.
Opomba:
Omenimo naj, da je v proceduri izbora zraven točke v kateri deluje obtežba, mogoče izbrati
tudi simbole puščic.

3.2.6

Pomiki podpor

S pomočjo ukaza “Pomiki podpor”, se kot obtežba lahko podajo pomiki katerekoli
postavljene točkovne podpore v modelu. Ukazna linija dobi standardni izgled za izbor:
<0sel.> Pomiki podpor – Selektiranje ( Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se pričakuje izbor točkovnih podpor, katerim bo predpisan isti pomik, oziroma rotacija.
Po končanju izbora bo podopcija “Konec” odprla dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za definiranje numeričnih
podatkov o pomikih podpor
Pomiki in zasuki se podajo v smeri lokalnih osi točkovne obtežbe in se lahko podajo samo v
smeri preprečenih pomikov oz. zasukov. V programu so predvideni naslednji pomiki in zasuki:
u1 –
u2 –
u3 –
1 –
2 –
3 –

Pomiki
Pomiki
Pomiki
Zasuki
Zasuki
Zasuki

podpore
podpore
podpore
podpore
podpore
podpore

v smeri njene lokalne osi 1
v smeri njene lokalne osi 2
v smeri njene lokalne osi 3
okoli njene lokalne osi 1
okoli njene lokalne osi 2
okoli njene lokalne osi 3

Ker se pomiki podpor podajo v smeri lokalnih osi točkovne podpore, bo naknadna sprememba
orientacije lokalnega koordinatnega sistema točkovne obtežbe privedla tudi do spremembe
smeri prej podanega pomika oziroma zasuka.
V primeru, ko se pomiki podajo v smeri nepreprečenega pomika oziroma zasuka, program ne
bo takoj reagiral, ampak bo neposredno pred preračunom, v okviru kontrole vnešenih
podatkov, tako podane pomike podpor označil kot napako v vhodnih podatkih.
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Grafični simboli na risbi
V oknu “3D pogled” se podani pomiki podpor vedno prikazujejo s pomočjo puščic, ki kažejo
na točno smer pomika oziroma zasuka. V oknu “2D pogled” lahko nastopita dva primera.
V primeru, da so vsi podani pomiki oziroma zasuki za dano točkovno podporo v ravnini
aktivnega prikaza v oknu “2D pogled”, se prikazujejo s puščicami. Če pa vsaj en pomik ali
zasuk ne pripada dani ravnini, se predstavljajo z grafičnim simbolom v obliki romba.
Simbol pomika podpore, ko se njegov vektor nahaja v ravnini aktivnega prikaza v oknu
“2D pogled”.
Simbol zasuka podpore, ko se njegov vektor nahaja v ravnini aktivnega prikaza v oknu
“2D pogled”.
Simbol pomika podpore, ki se vsaj en pomik ali zasuk, ne nahaja v ravnini aktivnega
prikaza v oknu “2D pogled”.
Opomba:
Omenimo naj, da je v proceduri izbora mogoče izbrati tudi simbole puščic.

3.2.7

Temperaturni vplivi v plošči

S pomočjo tega ukaza se aktivnemu obtežnemu primeru lahko pridružijo tudi
temperaturni vplivi v plošči, oziroma zidu. Po aktiviranju tega ukaza, dobi ukazna vrstica obliko
za risanje poljubne polilinije, ki bo določila konturo ploskve, na kateri delujejo temperaturni
vplivi v plošči oziroma zidu.
Prva točka temp. vpliva v plošči (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
Po vnosu polilinije, ki določa konturo ploskve za temperaturne vplive, bo program avtomatsko
odprl dialog za definiranje numeričnih podatkov.

Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov
temperaturnih vplivih v plošči, oziroma zidu
Temperaturni vplivi so določeni z dvema parametroma, ki imata naslednji pomen:
to - velikost parametra določa temperaturno spremembo oziroma vplive od segrevanja v
sredini plošče
dt - ta vrednost določa temperaturno razliko med zgornjo in spodnjo stranjo plošče (pozitivna
vrednost pomeni, da je večja temperatura na spodnjem robu plošče)
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Pri vnosu temperaturnih vplivov v plošči oziroma zidu je pomembno, da ima parameter “t”, v
okviru materiala, ki je pridružen dani plošči oziroma zidu, stvarno vrednost.
Opomba:
Pri vnosu konture ploskve, na kateri delujejo temperaturni vplivi, ni nobene omejitve. Vendar
bo kontrola podatkov, ki se avtomatsko izvede pred generiranjem mreže končnih elementov,
oziroma pred preračunom, izdala napako, če se kontura ne nahaja s celim svojim gabaritom
znotraj plošče, oziroma zidu (glej poglavje “3.3.5”).

3.2.8

Temperaturni vplivi v gredi

S pomočjo ukaza “Temperaturni vplivi v gredi” se lahko podajo temperaturni
vplivi v kateri koli postavljeni gredi v modelu. Ukazna linija dobi svojo standardno obliko za
izbor:
<0sel.> Temperaturni vplivi v gredi – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj izberete vse grede, katerim bodo pridruženi isti temperaturni vplivi. Po končanem
izboru, bo izbor podopcije “Konec” odprl dialog z izgledom.

Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov
temperaturnih vplivov v gredah
Pomen parametrov je popolnoma enak kot pri temperaturnih vplivih v plošči, s tem da je tukaj
možno podati temperaturno spremembo v smeri obeh prečnih lokalnih osi grede.
to

- velikost parametra določa temperaturno spremembo oziroma vplive zaradi segrevanja
vzdolž težiščne osi grede

dt2 - ta vrednosti določa temperaturno razliko na straneh prečnega prereza grede v smeri
njene lokalne osi 2
dt3 - ta vrednost določa temperaturno razliko na straneh prečnega prereza grede v smeri
njene lokalne osi 3
Za točno analizo temperaturnih vplivov, je zraven pravilnega podatka “t” pri materialu, ki je
pridružen gredi, nujno še, da so pravilne dimenzije grede, ker se uporabljajo pri preračunu
temperaturnih sprememb.
Opomba:
V primeru, da naknadno zbrišete gredo, kateri ste podali temperaturno obtežbo, program ne
bo reagiral. Vendar bo kontrola podatkov, ki se avtomatsko izvede pred generiranjem mreže
končnih elementov oziroma pred preračunom, izdala napako, če temperaturni vplivi ne delujejo
vzdolž kake greda. (glej poglavje “3.3.5”).
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3.2.9

Osna obremenitev
Ukaz “Osna obremenitev” se nahaja v meniju “Obtežba” in z njim se izbranim
gredam lahko poda tlačna ali natezna osna sila. Analogija za to vrsto obtežbe je
vnos temperaturne spremembe v osi palice. Intenziteta sile, ki se podaja, se
nanaša na nedeformirano palico. Zaradi deformacije modela (razmikanja ali
oddaljevanja vozlišč, s katerima je palica vezana na konstrukcijo) se bo kot
rezultanta osne sile v tej palici dobila neka druga vrednost. Z aktiviranjem ukaza
se preide v proceduro izbora grede:

<0 sel.> Osna obremenitev - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Če so izbrane grede, ki imajo različno število prerezov, bo program nekatere izločil iz izbora
(ostale bodo izbrane grede z najmanjšim številom prerezov) s sporočilom:

Ko so vse izbrane grede enakega prečnega prereza, se odpre dialog:

Dialog, v katerem se podaja osna obremenitev
V desnem delu dialoga je prikazan izgled prečnega prereza izbranih gred, v levem se nahaja
lista, ki ima toliko vrstic, kolikor je samostojnih delov v okviru prečnega prereza. Za vsakega
od njih se izpisuje opis in material, v koloni “Sila” pa se podaja želena osna obremenitev.
Če izbrane grede nimajo istega prečnega prereza, bo desni del dialoga prazen in namesto
opisa prereza bo pisalo “Različni prerezi”.
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Dialog, ko so izbrane grede z različnimi prečnimi prerezi
Ukaz “Osna obremenitev” ima posebej uporabo pri elementih konstrukcije, katere
imenujemo zatege (vezi). Uporabo tega ukaza bomo pokazali na enostavnem primeru
postavitve zatege s silo (5kN) na koncu konzole. Model se formira kot v realnosti – najprej se
fizično nanese sila na konec konzole (faza I) in tedaj se konec konzole priključi na zatego, ki je
napeta z vnosom osne obremenitve (faza II).

Model u fazi I

Model u fazi II
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Po preračunu, bomo v fazi II dobili podano silo v zategi in ustrezne sile v konzoli.

Diagram notranjih sil N1 v fazi II

Diagram notranjih sil M3 v fazi II
Zatege, ki se bi naknadno dodajale, bi se podajale skozi dve fazi – faza v kateri se na model
nanašajo koncentrirane sile in faze v kateri se namesto koncentriranih sil postavljajo zatege z
vnesenimi osnimi obremenitvami. Torej če bi na modelu imeli dve zategi, ki se ne napneta
istočasno, bi morali imeti štiri faze. Ostale obtežbe se nanašajo na konstrukcijo v kasnejših
fazah.

3.2.10 Premična obtežba
Po aktiviranju ukaza “Premična obtežba” se preide v proceduro risanja polilinije,
ki bo določila pot za premično obtežbo.
Prva točka premične obtežbe (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
Po definiranju polilinije, ki določa pot premične obtežbe, bo program avtomatsko odprl dialog
za definiranje numeričnih podatkov premične obtežbe.
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Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov premične obtežbe
Podani poti premične obtežbe se pridružijo numerični podatki, ki določajo shemo obtežbe in
korak obtežbe vzdolž podane poti. Podatek o koraku sheme obtežbe se podaja v edit box-u
“Korak premične obtežbe” in on določa vse možne položaje sheme premične obtežbe vzdolž
poti. Na ločnih delih poti premične obtežbe bo korak predstavljal dolžino loka, a v vsakem tem
položaju bo obtežba imela položaj v odvisnosti od nagiba tangente v dani točki loka.
Shema premične obtežbe se lahko sestoji od: koncentriranih sil, koncentriranih momentov,
linijskih sil, linijskih momentov in površinskih obtežb. Ti podatki se podajo v levem delu dialoga
v ustreznih kartotekah. Način dela z dialogi v katerih so kartoteke, lahko vidite v poglavju
“2.4.4”.
Koncentrirane sile

Klik miške na naziva kartoteke “ Koncentrirane sile”,
je prikazal vsebino tega dela dialoga
Podatki o točkovni obtežbi se podajo v okviru prikazane tabele, pri čemer podatki v vsaki
vrstici odgovarjajo eni koncentrirani sili. Položaj oz. intenziteta koncentrirane sile je določen s
podatki v ustrezni koloni:
P

- intenziteta sile
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X1 - koordinata točke v kateri deluje koncentrirana sila v smeri lokalne osi “1” trase po kateri
se giblje premične obtežbe.
Y1 - koordinata točke v kateri deluje koncentrirana sila v smeri lokalne osi “3” trase po kateri
se giblje premična obtežbe.
Koordinate, ki določajo položaj sil, se podajo glede na referenčno točko. Tukaj pod referenčno
točko razumemo vse podane položaje, v katerih se lahko nahaja shema premične obtežbe.
Konvencija o lokalnem koordinatnem sistemu poti premične obtežbe je popolnoma enaka kot
pri gredah (glej poglavje “:3.1.4.”). Lokalni koordinatni sistem poti se lahko naknadno
spremeni s pomočjo ukaza “Sprememba L.K.S.” (glej poglavje “3.3.2”)
Vloga ukazov “
Dodaj” in “
Briši” je enaka kot v ostalih dialogih, dodaja se nova vrstica
podatkov oziroma se brišejo izbrane.
Program po “default”-u podane sile usmeri v smeri globalne Z osi celega modela. Pod te tabele
se v tri edit box-e “X=”, “Y=” in “Z=” izpisuje vrednost normiranega vektorja sile za aktivno
vrstico podatkov. To smer delovanja vektorja lahko podate ali z direktno spremembo vrednosti
v edit box-ih, ali pa z aktiviranjem ukaznega polja “Vektor”. Z aktiviranjem bo program
začasno dialog zaprl in zahteval določitev najprej položaj začetne in potem še končne točke
vektorja delovanja koncentrirane sile.
Prva točka:
Druga točka:
Po izboru druge točke se bo program vrnil v dialog in v edit box-ih “X=”, “Y=” in “Z=” izpisal
normirane vrednosti vektorja. V teh edit box-ih se prikazujejo normirane vrednosti vektorja za
silo, katere podatki so prikazani v trenutno aktivni vrstici. Torej v splošnem primeru ima lahko
vsaka sila drugačno smer delovanja vektorja obtežbe.
Koncentrirani momenti

Klik miške na naziv kartoteke “Koncentrirani momenti”
prikaže vsebino tega dela dialoga
Podatki o koncentriranem momentu se podajo v okviru prikazane tabele, pri čemer podatki v
vsaki vrstici ustrezajo enemu koncentriranemu momentu. Položaj in intenziteta
koncentriranega momenta je določena z numeričnimi podatki v kolonah:
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Mx - Intenziteta komponente koncentriranega momenta, ki deluje v smeri globalne X osi.
My - Intenziteta komponente koncentriranega momenta, ki deluje v smeri globalne Y osi.
Mz - Intenziteta komponente koncentriranega momenta, ki deluje v smeri globalne Z osi.
X1 - koordinata točke v kateri deluje koncentrirani moment v smeri lokalne ose “1”, trase po
kateri poteka premična obtežba.
Y1 - koordinata točke v kateri deluje koncentrirani moment v smeri lokalne ose “3”, trase po
kateri poteka premična obtežba.
Vloga tipk “
Dodaj” in “
in briše vrstica.

Briši” je enaka kot pri ostalih dialogih, oziroma z njima se dodaja

Linijske sile

Klik miške na naziv kartoteke “Linijske sile”
je prikazal vsebino tega dela dialoga
V programu je predvideno podajanje samo enakomerne obtežbe, ki delujejo na ravnem
segmentu. Podatki o linijski obtežbi se podajo v tabeli, ki vsebuje naslednje kolone:
p

- intenziteta linijske enakomerne obtežbe

X1 - koordinata začetne točke linije po kateri deluje enakomerna linijska obtežba v smeri
lokalne osi “1” poti, po kateri se giblje premična obtežba.
Y1 - koordinata začetne točke linije po kateri deluje enakomerna linijska obtežba v smeri
lokalne osi “3” poti, po kateri se giblje premična obtežba.
X2 - koordinata končne točke linije po kateri deluje enakomerna linijska obtežba v smeri
lokalne osi “1” poti, po kateri se giblje premična obtežba.
Y2 - koordinata končne točke linije po kateri deluje enakomerna linijska obtežba v smeri
lokalne osi “3” poti, po kateri se giblje premična obtežba.
Vse predhodno rečeno o lokalnem koordinatnem sistemu poti premične obtežbe in o smeri
vektorja delovanja točkovne obtežbe bo veljalo tudi tukaj. Torej program po “default”-u usmeri
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vektor delovanja linijske obtežbe v smeri negativne globalne Z osi celega modela, s tem da za
vsako linijsko obtežbo v tabeli lahko naknadno spremenite te podatke.
Linijski momenti

Klik miške na naziv kartoteke “Linijski momenti”
prikaže vsebino tega dela dialoga
V programu je predviden vnos samo enakomernega linijskega momenta, ki deluje na ravnem
segmentu. Podatki o linijskem momentu se podajo v tabeli, ki vsebuje kolone:
m-

intenziteta linijsko enakomernega momenta.

X1 - koordinata začetne točke linije, na kateri deluje linijski moment v smeri lokalne osi “1”
trase, po kateri poteka premična obtežba.
Y1 - koordinata začetne točke linije, na kateri deluje linijski moment v smeri lokalne osi “3”
trase, po kateri poteka premična obtežba.
X2 - koordinata končne točke linije, na kateri deluje linijski moment v smeri lokalne osi “1”
trase, po kateri poteka premična obtežba.
Y2 - koordinata končne točke linije, na kateri deluje linijski moment v smeri lokalne osi “3”
trase, po kateri poteka premična obtežba.
Lahko se poda samo moment ki deluje okoli linije, ki je definirana s podatki v kolonah X1, Y1,
X2 in Y2.
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Površinske obtežbe

Klik miške na naziva kartoteke “Površinske obtežbe”,
prikaže vsebino tega dela dialoga
S programom je predviden samo vnos enakomerne obtežbe, ki deluje na pravokotni ploskvi.
Podatki o površinski obtežbi se podajo v tabeli, ki vsebuje naslednje kolone:
q

- Intenziteta površinske enakomerne obtežbe

X1 - koordinata začetne točke diagonale ploskve od obtežbe v smeri lokalne osi “1” poti, po
kateri se giblje premična obtežba.
Y1 - koordinata začetne točke diagonale ploskve od obtežbe v smeri lokalne osi “2” poti, po
kateri se giblje premična obtežba.
X2 - koordinata končne točke diagonale ploskve od obtežbe v smeri lokalne osi “1” poti, po
kateri se giblje premična obtežba.
Y2 - koordinata končne točke diagonale ploskve od obtežbe v smeri lokalne osi “2” poti, po
kateri se giblje premična obtežba.
Tudi tukaj velja enaka konvencija o lokalnem koordinatnem sistemu in smeri vektorja
delovanja obtežbe.
Grafična kontrola
Vse podane obtežbe v tabeli se grafični prikažejo v desnem delu dialoga. Zaradi lažje kontrole
vnesenih podatkov v tabelah, se aktivna obtežba v risbi prikazuje s posebno barvo. Zraven
tega je na položaju referenčne točke postavljena rumena puščica v smeri lokalne osi “1”, ki
kaže smer gibanja sheme obtežbe.
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Prostor predviden za grafično kontrolo podane sheme premične obtežbe
S pomočjo ikon, ki so v toolbar-ju ob desnem robu prostora za grafično kontrolo podane
sheme obtežbe, lahko 3D prikaz zamenjate z enim programsko predvidenim pogledom (glej
poglavje “2.4.4”).
Knjižnica shem obtežbe
Ker je definiranje sheme obtežbe lahko dolgotrajno delo, a v praksi se pogosto uporabljajo iste
sheme na različnih konstrukcijah, je v programu predvideno shranjevanje kreiranih shem v
bazo in njihovo ponovno odpiranje.

Del dialoga rezerviran za delo s knjižnico shem obtežb
Ko ste definirali shemo premične obtežbe, jo z aktiviranjem ukaznega polja “
shranite.

Shrani” trajno
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Z vnosom imena in aktiviranjem ukaza “OK” bodo vsi podatki shranjeni v knjižnico shem
premičnih obtežb. Od tega trenutka dalje se bo v zaprti listi pojavil naziv sheme i z njegovim
izborom bo shema ponovno prevzeta. Ukaz “
Briši” je predviden za brisanje izbrane sheme
iz baze, a s pomočjo ukaza “Reset” lahko naenkrat umaknete vse predhodno definirane
podatke o aktivni shemi obtežbe.
Grafični simboli v risbi
Po aktiviranju ukaza “OK” se bo dialog zaprl in ukaz bo končan. Na risbi bodo na osnovi
podatka o koraku premične obtežbe vzdolž podane linije postavljeni simboli, ki določajo vse
možne položaje podane sheme premične obtežbe.

Postavljeni simbol “x” vzdolž podane poti določa vse
možne položaje sheme premične obtežbe.
Omenimo še, da program dovoljuje da je linija, vzdolž katere se premika obtežba, izven
konstrukcije. To je zelo koristna opcija, ker se edino tako lahko analizirajo primeri v katerih
obtežba šele prihaja na konstrukcijo.

3.2.10.1

Kontrola premične obtežbe

Ker v okviru ene obtežbe lahko podate več poti gibanja premične obtežbe z
različnimi shemami, lahko s pomočjo ukaza “Kontrola premične obtežbe” vizualno
prekontrolirate tako izgled shem, kot vse njene možne položaje vzdolž podane poti. Z izborom
tega ukaza, se bo v risbi prikazala shema premične obtežbe na položaju začetne točke poti.
Ukazna vrstica dobi obliko:
Kontrola premične obtežbe (Play / Naprej / naZaj / pRvi / zAdnji / Uravnavanje / <Konec>):
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Na risbi je prikazana shema premične obtežbe
na položaju začetne točke poti, po kateri se giblje.
Z izborom podopcije “Play” program naredi animacijo gibanja sheme premične obtežbe vzdolž
definirane poti. Ukazna vrstica dobi novo obliko:
Kontrola premične obtežbe (<Stop>):
Izbor podopcije “Stop” animacijo prekine in vrne program na osnovno obliko ukazne vrstice v
okviru tega ukaza.
V primeru obstoja več poti gibanja premične obtežbe, bodo le-te sortirane po svojem položaju
in bodo predstavljale eno celoto. Oziroma iz končnega položaja ene poti, bo obtežba prešla na
začetni položaj naslednje poti.
Zaradi večje preglednosti pravilnih podatkov premične obtežbe, lahko med animacijo aktivirate
vse transparentne ukaze. Zraven tega lahko transparentno menjate tudi vsebino okna “2D
pogled” s poljubnim prikazom dela modela.
S pomočjo podopcije “Uravnavanje” lahkot v dialogu nastavite parametre, ki vplivajo na
animacijo gibanja premične obtežbe.

Izgled dialoga za nastavitev
parametrov animacije
Z vnosom podatkov v edit box-u “Timer”, lahko vplivate na hitrost gibanja sheme premične
obtežbe (manjša vrednost povzroči hitrejše gibanje). Sprememba položaja drsnega gumba v
spodnjem delu dialoga vpliva na aktivni položaj sheme.
Ostale podopcije v ukazni vrstici so namenjene za spremembo položaja premične obtežbe:
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“Naprej” – premična obtežba se premika za en korak naprej
“ naZaj”

– premična obtežba se premika za en korak nazaj

“pRvi”

– premična obtežba se postavi v začetni položaj

“zAdnji”

– premična obtežba se postavi v končni položaj

Opomba:
Med delovanjem ukaza bo obtežba v okviru sheme premične obtežbe vedno vidna, ne glede na
stanje postavljene vidnosti v ukazu “Vidnost”. Ta opcija je zelo primerna v okviru istega
obtežnega primera, kjer obstajajo zraven premične še ostale obtežbe. Tedaj bo z umikom
vidnosti stalnim obtežbam, premična obtežba postala bolj jasna.
Opomba:
V primeru, ko v podanih položajih obtežbe delujejo izven konstrukcije, to ne bo izzvalo napake
pri kontroli vnesenih podatkov pred preračunom, ampak se ta obtežba enostavno ne bo
upoštevala (glej poglavje “3.3.5”). Na tak način imate lažji postopek vnosa poti in same sheme
premične obtežbe.

3.2.10.2

Zgodovina vpliva premične obtežbe

Z izborom tega ukaza v okviru modula za vnos podatkov, se preide v proceduro
izbora entitet, za katere se bo računala zgodovina vpliva premične obtežbe, ukazna linija pa
dobi obliko:
<0 sel.> Plošča ali greda - Selektiranje (Set / <Konec>):
Po izboru plošče ali grede je potrebno izbrati tudi točko z izbrane entitete:
Točka z entitete:
Izbrano točko program označi s posebnim simbolom ter števcem in se vrne na osnovno obliko
ukazne linije v okviru tega ukaza. Procedura izbora entitete in točke z entitete se ponavlja,
dokler se z desnim klikom miške ali izborom opcije “Konec” ukaz ne konča.
Omenimo še, da se simbola, ki označujeta točko na gredi in na plošči razlikujeta.
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S števcem 1 in ustreznim simbolom je označena točka na gredi,
s števcem 2 in simbolom je označena točka na plošči
Z izborom opcije “Set” v ukazni liniji se odpre dialog, v katerem se izbrane točke lahko
urejajo:

Vse izbrane točke se prikazujejo v tabeli, katere kolone imajo pomen:
Tip

Kolona v kateri se prikazujejo nazivi entitet, za katere se bo računala zgodovina
vplivov premične obtežbe: Plošča, Zid, Greda ali Steber. Pred to kolono se nahajajo
števci vnesenih entitet.

Opis pozicije
Kolona z opisi pozicij entitet, za katere se bo računala zgodovina vplivov.
V primeru, ko entiteta nima definiranega opis pozicije, bo ta celica prazna.
X[m]

Kolona za prikaz X koordinate točk izbranih na entitetah za račun zgodovine
vplivov.

Y[m]

Kolona za prikaz Y koordinate točk izbranih na entitetah za račun zgodovine
vplivov.
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Z[m]

Kolona za prikaz Z koordinate točk izbranih na entitetah za račun zgodovine
vplivov.

Briši

Gumb za izločevanje trenutno izbrane entitete.

Gor

Gumb za premik trenutno izbrane vrstice v tabeli za eno mesto navzgor.

Dol

Gumb za premik trenutno izbrane vrstice v tabeli za eno mesto navzdol.

Omenimo tudi, da spremembe nad modelom, ki so posledica tega ukaza, vplivajo na rezultate.
Torej če je model izračunan, se bo pri spremembi modela prikazalo ustrezno opozorilo:

Z izborom tega ukaza iz menija “Vplivi” v okviru modula za obdelavo rezultatov preračuna, se
odpre dialog za prikaz zgodovine vplivov premične obtežbe izbranim entitetam.

Dialog za prikaz zgodovine vplivov premične obtežbe v izbranih entitetah
Prikazana tabela je popolnoma enaka predhodno opisani tabeli iz dialoga, ki se odpre z
izborom opcije “Set” v ukazni liniji po klicu ukaza v modulu za vnos podatkov. Ostali podatki v
dialogu imajo naslednji pomen:
Hitrost premične obtežbe
Edit polje za vnos hitrosti premične obtežbe v m/s, za katero bodo prikazani
diagrami zgodovine vplivov premične obtežbe v izbranih entitetah.
Vplivi

Ker se za grede/stebre in plošče/zidove ne prikažejo iste vrste vplivov, bodo v tem
delu dialoga prikazani vplivi, ki odgovarjajo trenutno izbrani entiteti v tabeli. Z
menjanjem trenutno izbrane entitete se menjajo tudi vplivi v tem delu dialoga.
Izbor vpliva se vrši z vklopom ustreznega stikala, pri čemer se bodo v spodnji risbi
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dialoga prikazovali diagrami za izbrano vrsto vpliva trenutno izbrane entitete v
tabeli.

Diagram zgodovine vpliva M3 v izbrani točki grede,
ki je trenutno izbrana v tabeli
Pod diagramom se nahajata dve polji, v katerih se prikazujejo dodatne informacije.
V levem polju se prikazujejo ekstremne vrednosti izbranega vpliva, kot tudi trenutki
časa v katerih so te vrednosti dosežene. V desnem polju se prikazujejo vrednosti
vpliva in trenutek časa odčitan iz točke diagrama, kjer se trenutno nahaja miška.
Poročilo
Za vse entitete, za katere je izvršen preračun zgodovine vplivov, se lahko kreira
poročilo. Ker se za grede/stebre in plošče/zidove prikazujejo različne vrste vplivov,
bodo trenutno izbrane entitete v tabeli določile vrsto entitet za katere se generira
poročilo. Po aktiviranju gumba “
entitete v tabeli odprl dialog.

Poročilo” bo program glede na tip izbrane
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Dialog za generiranje poročila
zgodovine vplivov v gredah in stebrih
Stanje stikala, ki se nahaja pred nazivom vpliva, določa ali se bo diagram
zgodovine danega vpliva nahajal v sestavi poročila.
Vklopi vse
Gumb s katerim se vklopijo vsa stikala pred vplivi v dialogu.
Izklopi vse
Gumb s katerim se izklopijo vsa stikala pred vplivi v dialogu.
Narediti poročilo za vse grede in stebre
Če je to stikalo vklopljeno, bo program generiral poročilo za vse grede in stebre, ki
se nahajajo v tabeli. Če je to stikalo izklopljeno, se bo poročilo naredilo samo za
trenutno izbrano gredo, oziroma steber v tabeli.
Način dela s tem ukazom je popolnoma enak tudi ko je v tabeli izbrana plošča,
oziroma zid, edina razlika je v vrsti vpliva ki gre v poročilo.
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Izgled dialoga za poročilo zgodovine vpliva
v ploščah in zidovih
Narediti poročilo za vse plošče in zidove
Če je to stikalo vklopljeno, bo program generiral poročilo za vse plošče in zidove, ki
se nahajajo v tabeli. Če je izklopljen bo poročilo narejeno samo za trenutno izbrano
ploščo, oziroma zid v tabeli.
Velikost bloka
Da bi projektna dokumentacija izgledala ker pregledneje, se velikost grafičnih
blokov določa z velikostjo prostora na papirju, ki se dobi z delitvijo na podano
število vrstic in kolon.
Vrstice Ta podatek deli prosto površino papirja za tisk po horizontali na enake
dele.
Stolpci

Ta podatek deli prosto površino papirja za tisk po vertikali na enake dele.

Generiraj celotno poročilo
Gumb za prenos poročila v projektno dokumentacijo.
Generiraj celotno poročilo
Gumb za tiskanje celotnega poročila.
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Izgled poročila zgodovine vpliva premične obtežbe
Z aktiviranjem “OK” se program vrne na osnovni izgled dialoga v okviru tega
ukaza.

3.2.10.3

Način preračuna

Premična obtežba ima posebno obravnavo v programu in se tudi posebej
obdeluje. Namreč pri preračunu bo interno narejeno toliko obtežnih primerov, kot je možnih
položajev shem premične obtežbe. Od vseh teh preračunanih internih primerov se naredi
ovojnica ekstremnih vplivov. Zaradi tega, v modulu za obdelavo rezultatov ne boste videti
interno kreirane obtežne primere, ampak boste namesto običajnih rezultatov dobili ovojnico
ekstremnih vplivov.
Ostale obtežbe, ki istočasno delujejo s podano premično obtežbo, se posebej obdelujejo.
Namreč ko se preračuna ovojnica za vse podane položaje premične obtežbe, se za dani primer
obtežbe spet tvori niz internih obtežnih primerov in v vsakem od njih se dodaja posamezno
ena ostala obtežba, ki deluje istočasno s premično. V vsaki točki modela se tedaj analizira ali
dana obtežba povečuje dobljeno ovojnico vplivov. Če jo, se predhodno preračunana ovojnica
poveča za vrednost dodanega vpliva.
Torej, ko obtežni primer vsebuje vsaj eno premično obtežbo, se kreira toliko internih primerov,
kolikor je možnih položajev sheme premične obtežbe, povečanih za število ostalih obtežb, ki ne
predstavljajo premične obtežbe.
Tipičen primer uporabe takega načina preračuna je, ko v okviru istega primera nastopa zraven
premične obtežbe še obtežba pešcev, ki se nahaja pred in za vozilom. Vse predhodno rečeno
bomo pojasnili na enem enostavnem primeru kontinuiranega nosilca. V okviru istega primera
obtežbe bomo analizirali vpliv premične obtežbe in obtežbe pešcev, ki se nahaja pred in za
vozilom.

Vhodni podatki
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Ker se ta problem nanaša na konstruiranje vplivnice in iskanje kritičnega položaja sheme
premične obtežbe za vse vplive in vse prereze vzdolž nosilca, bomo najprej prikazali rezultate
dobljene s konstruiranjem vplivnice in iskanjem kritičnega položaja podane sheme premične
obtežbe. Za primerjavo rezultatov bomo analizirali upogibne momente nad srednjo podporo in
v sredini celega nosilca, ki so dobljeni s konstruiranjem vplivnice.

Vplivnica za podporni moment daje kritični položaj
premične obtežbe z ekstremno vrednostjo Mz= -43.94 KNm

Vplivnica za moment v polju daje kritični položaj
premične obtežbe z ekstremno vrednostjo Mz= 31.4 KNm
Sedaj bomo problem rešili s pomočjo premične obtežbe in analiziranjem dobljenih rezultatov
za različne vhodne podatke. Ker se za vsaki možni položaj premične obtežbe in obtežbe pešcev
kreira niz internih primerov, ki se posebej preračunavajo, se v okviru podane sheme premične
obtežbe mora pod gabaritom vozila podati še negativna obtežba od obtežbe pešcev. Na tak
način dobimo realno simulacijo obtežbe, kjer na mestu premične obtežbe (vozila) ni obtežbe
pešcev.
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Izgled podane sheme premične obtežbe.
Kak bo korak za gibanje sheme zavisi od geometrije konstrukcije in vašega občutka za
pričakovano točnost dobljenih rezultatov. Enako velja tudi za obtežbo pešcev, oziroma na
koliko delov se bo delila obtežba pešcev po celi dolžini nosilca. Tukaj vsekakor ni treba
pretiravati, ker bo premajhen korak sheme in gosta delitev obtežbe pešcev, privedel do
velikega števila internih obtežnih primerov in s tem tudi upočasnitve preračuna modela.
V tem primeru je korak sheme premične obtežbe “Korak premične obtežbe= 1 m”, kar bo
glede na dolžino nosilca 30 m, privedlo do kreiranja 30 internih obtežnih primerov. Delitev
obtežbe pešcev vzdolž celega nosilca bomo spreminjali in tako prikazali kako to vpliva na
rezultate preračuna.

Postavljena je samo ena obtežba pešcev vzdolž celega nosilca
Za take vhodne podatke je interno število obtežnih primerov 30 + 1 = 31. Tako podajanje
obtežbe pešcev je privedlo do drastičnega odstopanja od točnih rezultatov dobljenih s
konstruiranjem vplivnice, posebej za upogibni moment v sredini nosilca.
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V vsakem polju je postavljena posebej obtežba pešcev
Za take vhodne podatke je interno število primerov 30 + 3 = 33. Rezultati so več kot v redu.

Obtežba pešcev razdeljena na vsaki meter dolžine nosilca
Za te vhodne podatke je interno število primerov 30 + 30 = 60. Dobljena je ista točnost kot v
predhodnem primeru, tako je tu po nepotrebnem povečano število internih obtežnih primerov.
Na osnovi predhodno rečenega izhaja zaključek, da obtežbe pešcev ni potrebno deliti na
preveliko delov, ampak naj delitev spremlja geometrijo konstrukcije. To je posebej pomembno
pri velikih konstrukcijah, kjer preveliko število internih primerov lahko precej upočasni
preračun.
Uporaba premične obtežbe je vsekakor precej bolj praktična od konstruiranja vplivnice, ker se
istočasno dobijo ekstremni vplivi v vseh prerezih nosilca. Tako dobljeni rezultati se lahko
uporabijo tudi za direktno dimenzioniranje konstrukcije.

3.2.11 Vplivnica
Z izborom ukaza “Vplivnica”, se preide v proceduro definiranja položaja in vrste
vpliva, za katerega je potrebno konstruirati vplivnico.
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Izgled dialoga za izbor vpliva, za katerega je
potrebno konstruirati vplivnico
V prikazanem dialogu, se z vklopom ustreznega stikala izbere vpliv, za katerega se želi
konstruirati vplivnica. Iz naziva stikala se jasno vidi, da se lahko izbere tako vpliva v gredi, kot
vpliv reakcije točkovne podpore. Izbrani vplivi se nanašajo na lokalni koordinatni sistem grede
oziroma podpore.
Ko se izbrali vpliv in aktivirali ukaz “OK”, bo program dialog zaprl in v ukazni vrstici zahteval
vnos mesta za iskano vplivnico. Če je izbrana vplivnica za notranje statične količine v gredi, se
pojavi sporočilo:
<0 sel.> Greda, na kateri se išče vplivnica – Selektiranje (<Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje najprej izbor grede in zatem še samo mesto vplivnice na
izbrani gredi.
Mesto vplivnice:
Pri izboru mesta vplivnice obvezno uporabite OSNAP kriterije za natančno določitev točke, ker
bo program sprejel samo točko, ki pripada predhodno izbrani gredi. Na izbranem mestu bo
program postavil ustrezni simbol in izpisal naziv izbranega vpliva.

Podano je konstruiranje vplivnice za up.moment “M3” v sredini celega nosilca
Če ste za konstruiranje vplivnice izbrali neko reakcijo, tedaj bo program izdal sporočilo, na
katero morate odgovoriti z izborom točkovne podpore za iskano vplivnico.
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<0 sel.> Točkovna podpora, na kateri se išče vplivnica – Selektiranje (<Konec>):
Na izbrani podpori bo program postaviti simbol za vplivnico in izpisal naziv izbrane reakcije.

Podano je konstruiranje vplivnice za vertikalno reakcijo “R3”
končne leve podpore
Program v tej proceduri ne izvaja kontrole ali je na izbrani podpori preprečen pomik oziroma
zasuk, ki odgovarja izbrani vplivnici reakcije. Vendar bo tako napako vsekakor našel
neposredno pred zahtevo preračuna v okviru ukaza “Kontrola vnesenih podatkov” (glej
poglavje “3.3.5”).
Ne glede
podpore,
samo za
obtežbe.
primerov

nato, ali ste zahtevali konstruiranje vplivnice za vpliv v gredi ali za reakcijo točkovne
bo program po končanju ukaza avtomatsko odprl novi obtežni primer, ki je rezerviran
konstruiranje vplivnice. V okviru tega primera je onemogočen vnos kake druge
Izvajal se bo tudi poseben postopek v ukazih za definiranje osnovnih obtežnih
in kombinacij njihovega istočasnega delovanja.

Brisanje postavljene vplivnice ni možno s pomočjo ukaza “Brisanje”, ampak se s pomočjo
ukaza “Obtežni primeri” zahteva brisanje primera, ki je rezerviran za konstruiranje vplivnice.

3.2.12 Prednapenjanje
S pomočjo ukaza “Prednapenjanje” se v model postavljajo kabli, ki se lahko
prednapenjajo: plošče, zidovi in grede. Prednapenjanje se lahko poda v okviru enega ali v
okviru več obtežnih primerov. Tak koncept omogoča, da v primeru prednapenjanja z več kabli
v okviru posebnih primerov, analizirate vplive prednapenjanja vsakega kabla posebej. Čeprav
je v programu omogočeno, da v okviru istega obtežnega primera podate prednapenjanje in
drugo obtežbo, se priporoča, da vplive prednapenjanja analizirate v ločenih obtežnih primerih.
Na tak način boste s kasnejšim kreiranjem kombinacij različnih obtežnih primerov imeli
možnost analizirati vplive v konstrukciji s prednapenjanjem ali brez njega.
Po izboru ukaza “Prednapenjanje” dobi ukazna vrstica standardno obliko, ki odgovarja
proceduri risanja poljubne polilinije.
Prva točka prednapenjanja (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
V primeru prednapenjanja grede, mora podana linija prednapenjanja s svojo celotno
geometrijo pripadati liniji, s katero je določen položaj dane grede v modelu. Enako velja, če
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prednapenjate ploščo ali zid. Tedaj mora linija prednapenjanja s svojo kompletno geometrijo
pripadati ravnini, s katero je določen položaj plošče oziroma zidu v prostoru.
Podana linija prednapenjanja ima svoj lokalni koordinatni sistem, ki ima enak smisel kot greda
(glej poglavje “3.1.4”). Torej lokalna os “1” je v smeri linije prednapenjanja, lokalna os “2” je
pravokotna na lokalno oso “1” tako, da skupaj z njo formira vertikalno ravnino, a lokalna os
“3” je v smeri normale na to ravnino. Lokalni koordinatni sistem linije prednapenjanja se lahko
naknadno spremeni s pomočjo ukaza “Sprememba L.K.S.” (glej poglavje “3.3.2”).
Po vnosu polilinije
prednapenjanju.

bo

program

odprl

dialog

za

definiranje

numeričnih

podatkov

o

Izgled dialoga za definiranje numeričnih podatkov o prednapenjanju
Če se podana polilinija sestoji iz več segmentov, tedaj se bodo numerični podatki podali v tem
dialogu za vsaki narisani segment posebej.
Ekscentričnost kablov v smeri lokalne osi “2” se podaja od prereza do prereza v
karakterističnih točkah vzdolž podane linije prednapenjanja. Način vnosa karakterističnih točk
vzdolž linije prednapenjanja se določa z izborom enega od dveh ponujenih stikal, ki se
nahajata pod listo s prerezi:
Relativno – karakteristične točke se definirajo z vnosom relativnega odmika od začetka linije
prednapenjanja, v smeri lokalne osi 1.
Absolutno - karakteristične točke se definirajo z vnosom absolutnega odmika od začetka linije
prednapenjanja, v smeri lokalne osi 1
V listi prerezov, ki se nahaja v zgornjem levem vogalu dialoga, lahko z ukazom “
Dodaj”
zraven prereza na začetku in koncu linije prednapenjanja, dodate poljubno število vmesnih
prerezov, v katerih se odvija sprememba položaja kablov.
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Lista karakterističnih prerezov
V koloni “Prerez” se začetek in konec linije prednapenjanja označuje s črkama “S” in “E”, a
vsaki novi dodani vmesni prerez z zaporedno številko. Položaj vmesnih prerezov se definira s
podatkom v drugi koloni. Če je vklopljeno stikalo “Relativno”, je naziv kolone “dx”, če pa
stikalo “Absolutno”, je naziv “x[m]”. V koloni “e2” se za vsaki prerez v listi podaja odstopanje
kablov glede na lokalno os “1” v smeri lokalne osi “2”.
Da bi imeli lažji pregled nad točnostjo podatkov, se bo v spodnjem delu dialoga grafično izrisal
potek kablov. Pri tem se aktivni prerez v listi označuje z rdečo točko.
Oblika poteka kablov med dvema sosednjima prerezoma se določa z enim stikalom v delu
dialoga “Potek kablov”: “Linijska”, “Gladka krivulja tretje stopnje” i “Krivulja n-1
stopnje”.
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Stikala, ki določajo obliko kablov med dvema sosednjima prerezoma
Z izborom ukaza “Generator prereza”, ki se nahaja pod prikazom poteka kablov, se odpre
dialog naslednjega izgleda.

Sedaj lahko na osnovi podane oblike kablov zgenerirate enega ali več vmesnih prerezov,
katerih ekscentričnost odgovarja trenutni obliki kablov.
Če je stikalo “Generiraj samo en prerez” vklopljeno, tedaj bo v listo prerezov dodan samo
en vmesni prerez. Ko je izbran relativen vnos vmesnih prerezov, se edit polje v dialogu
imenuje “dx”. Prerez se dodaja v listo oddaljenosti od začetka linije prednapenjanja, ki je
dobljena z deljenjem njene dolžine s podano vrednostjo. Ko je izbran absoluten vnos vmesnih
prerezov, se edit polje v dialogu imenuje “Korak”, vrednost v njem pa predstavlja oddaljenost
prereza, ki se dodaja od začetka linije prednapenjanja.
Če je stikalo “Generiraj samo en prerez” izklopljeno, je število prerezov, ki se dodajajo v
listo, odvisno od vrednosti v edit polju. Ko je izbran relativen vnos, se edit polje imenuje “dx”,
vrednost pa predstavlja ekvidistanco razmaka med prerezi, ki se bodo kreirali v tej proceduri
(če se poda vrednost “0.1”, to pomeni, da se bo podana linija prednapenjanja razdelila na 10
enakih delov, v listo prerezov pa bo vneseno 9 vmesnih prerezov). Ko je izbran absoluten
vnos, se edit polje imenuje “Korak”, vrednost pa predstavlja razmak med prerezi, ki se
generirajo. Število prerezov zavisi od dolžine linije prednapenjanja in če ni deljiva z vrednostjo
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razmaka, bo zadnji razmak od zadnjega dodanega prereza do konca linije prednapenjanja imel
manjšo vrednost.
Po aktiviranju ukaza “OK”, bo program najprej preveril ali v listi prerezov že obstajajo prerezi
in če obstajajo izda opozorilo:

Izberete lahko naslednje ukaze:
“Yes”

- vsi prej podani vmesni prerezi v listo bodo umaknjeni in na njihovo mesto bodo
prišli novi.

“No”

- v listi prerezov bodo stari prerezi ostali, novi se bodo dodali

“Cancel”

- pomeni odstop in vrnitev v osnovni izgled dialoga.

Ta opcija je zelo primerna, ko želite ukrivljeni potek kablov aproksimirati z več
karakterističnimi prerezi. V tem primeru morate generirati dovolj veliko število vmesnih
prerezov.

Parabolični potek kablov je aproksimiran z
ustreznimi ravnimi odseki
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Ta ukaz je uporaben tudi, ko po rezultatih preračuna, želite naknadno spremeniti potek kablov
točno v določenih položajih.
Način preračuna izgube sile prednapenjanja vzdolž celega kabla se določa z izborom ene od
dveh ponujenih formul:

ali

Pod njima se nahajajo polja za vnos nujnih podatkov za preračun izgube sile prednapenjanja.
Pred vsakim se nahaja tekstualni opis, ki jasno kaže kateri podatek je to.
“=”

Koeficient trenja

“K=/k=” Drugi

parameter

je
,

odvisen
se

od

vnaša

izbrane

formule.

“Koeficient

Če

izgube

je

zaradi

izbrana

formula

nenamernega

kotnega odstopanja: K=”, če je izbrana formula
vnaša “Kot nenamernega odstopanja: k=”.

, se pa

“ln=” – Zdrs klina
“Es=“

– Modul elastičnosti jekla za kable

“As=”

– Površina prečnega prereza kabla

V edit box-u “P0”, se poda intenziteta sile prednapenjanja , a v edit box-ih “e3,p=” in “e3,k=”
lahko translatorno premaknete celo traso kablov v smeri lokalne osi “3”. V edit box-u “e3,p=”
se podaja ekscentriciteta kablov v smeri lokalne ose 3 na začetek, dokler se v edit box-u
“e3,k=” poda ekscentriciteta v smeri lokalne osi 3 na konec linije prednapenjanja. Tako
translatorno premikanje cele trase kablov ima posebej uporabo pri prednapenjanju gred
škatlastega prečnega prereza, pri katerih se trase kablov nahajajo v rebrih.
Omenimo naj, da bo obtežba zaradi prednapenjanja pri preračunu delovala na konstrukcijo
vzdolž linije prednapenjanja, a ekscentričen potek kablov v smeri lokalnih osi bo samo določil
intenziteto in smer delovanja sile prednapenjanja.
V poglavju “3.2.12.2” bo detajlno prikazan postopek preračuna izgub.
Po izboru ukaza “OK” bo na koncu vsakega podanega segmenta polilinije v risbi postavljen
simbol, ki označuje mesto vnosa sile prednapenjanja vzdolž vseh podanih segmentov.
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S simboli malih trikotnikov sta označena začetek
in konec podane linije prednapenjanja
Program po “default”-u predpostavlja, da vsaki podani segment polilinije predstavlja posebno
traso prednapenjanja in da se kabli istočasno napenjajo na obeh koncih vsakega segmenta.
Opomba:
V primeru, ko se prednapenjanje izvaja za več kablov, pri čemer se njihova lokalna os “1”
popolnoma prekriva v prostoru, tedaj jih ne morete podati v okviru istega obtežnega primera.
Tipičen primer je, če se ista trasa kablov postavlja v rebrih škatlastega prečnega prereza gred.
Tedaj je potrebno v enem obtežnem primeru podati traso kablov v eno rebro, a v drugem
primeru v drugo rebro. V okviru vsake te obtežbe morajo biti trase kablov translatorno
premaknjene v smeri lokalne osi “3” za vrednost odmika rebra od sistemske linije, s katero je
določen položaj grede na modelu. S kasnejšim kombiniranjem rezultatov iz teh dveh primerov
obtežbe, lahko dobite vplive od skupnega prednapenjanja v dani gredi.

3.2.12.1

Definiranje koncev podane linije prednapenjanja

S pomočjo ukaza “Kotve” lahko več podanih segmentov linije prednapenjanja po
potrebi spojite v eno celoto. Zraven tega lahko tudi konec linije prednapenjanja označite kot
mesto, na katerem se nahaja sidro (napenjanje samo z enega konca) in ne mesto kjer se
vnaša sila prednapenjanja. Z izborom tega ukaza dobi ukazna vrstica obliko:
<0 sel.> Kotva – Selektiranje (Vse / Okno / <Konec> / Sila):
Na koncu se nahaja podopcija “Sila”, ki kaže na kateri način bo definiran izbrani konec linije
prednapenjanja. Z zaporednim izborom te podopcije se menja naziv, tako da lahko dobite
enega od treh možnih oblik:
“Sila”

- izbrani konec linije prednapenjanja bo označen kot mesto, kjer se vnaša
sila prednapenjanja. Po izboru bo na danem koncu postavljen simbol “”

“Sidro”

- izbrani konec linije prednapenjanja bo označen kot mesto, kjer se postavi
sidro. Po izboru bo na danem koncu postavljen simbol “”

“Nadaljevanje” - izbrani konec linije prednapenjanja bo označen kot mesto, kjer se
nadaljujeta dva segmenta trase kablov. Po izboru ne bo na danem koncu
postavljen niti en simbol.
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Torej od uporabnika se pričakuje, da najprej izbere ustrezen naziv zadnje podopcije in da
potem v “select box” zajame celo linije prednapenjanja, na katerem koncu bo postavljen
izbrani pogoj. V odvisnosti od mesta, na katerem je izbrana linija prednapenjanja, bo pogoj
postavljen na bližnji konec. Ta ukaz praktično deluje na enak način kot ukaz za sprostitev
vplivov na koncih grede (glej poglavje “3.1.5.”), s tem da se pogoji ne izbirajo v dialogu,
ampak s podopcijo v ukazni vrstici.

3.2.12.2

Izgube sile prednapenjanja

S pomočjo tega ukaza lahko vizualno pregledate izgubo sile prednapenjanja
vzdolž podane trase kablov. Z izborom dobi ukazna vrstica obliko:
<0 sel.> Izguba sile prednapenjanja – Selektiranje (Okno / <Konec>):
Sedaj je potrebno izbrati en segment postavljene trase kablov, nakar bo program najprej
prekontroliral ali je kabel pravilno podana. Če ni, bo izdal ustrezno opozorilo.

Namreč, konci podane linije prednapenjanja morajo biti označeni ali kot mesto vnosa sile
prednapenjanja ali pa kot mesto sidra (seveda sidri na obeh koncih ni možno). V primeru, da
je konec linije prednapenjanja označen kot nadaljevanje, tedaj se mora njen konec prekriti z
začetkom drugega segmenta linije prednapenjanja, a položaj kabla se mora na mestu
nadaljevanja nahajati na istem mestu v prostoru. Torej se več segmentov prednapenjanja, ki
so medsebojno povezani s konci kot “Nadaljevanje”, analizirajo kot ena celota.
Če izbrana trasa kablov izpolni formalne pogoje za pravilnost, bo program odprl dialog
naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za prikaz izgube sile prednapenjanja
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V levem delu dialoga se v dveh ločenih grafikonih prikazuje podana oblika trase kablov in
diagram spremembe intenzitete sile prednapenjanja vzdolž podane trase kablov. V primeru
izgube sile zaradi zdrsa klina, bo na koncu, kjer se vnaša sila prednapenjanja, ta del diagrama
šrafiran.
V zgornjem desnem delu dialoga se prikazuje izbrana formula za preračun izgube sile
prednapenjanja in vsi podani vhodni podatki o poteku kabla.
Zraven teh podatkov se izpisujeta še dva zelo pomembna podatka, ki sta preračunana pri
zagonu tega ukaza:
- Dolžina kabla pred napenjanjem:
- Skupni elastični raztezek kabla:

L=
L=

Način preračuna izgube sile prednapenjanja zaradi trenja i valovitosti kabla, se določa z
izborom ene od dveh ponujenih formul v dialogu ukaza “Prednapenjanje” (poglavje 3.2.12).

ali

Ti dve formuli se razlikujeta samo v tem, ali je uporabljen koeficient izgub zaradi nenamernega
kotnega odstopanja “K” ali kot nenamernega odstopanja “k”.
Uporabljene oznake imajo naslednji pomen:
Px
P0


K
k
x

–
–
–
–
–

Intenziteta sile prednapenjanja v opazovanem prerezu vzdolž podane trase kablov
Sila prednapenjanja
koeficienti trenja
vsota lomnih kotov trase kablov do opazovanega prereza
Koeficient izgube zaradi nenamernega kotnega odstopanja
Kot nenamernega odstopanja
odmik opazovanega prereza od začetka trase kablov

Preračun izgube sile prednapenjanja zaradi zdrsa klina se izvede v dveh korakih. Najprej se z
iterativnim reševanjem spodnje enačbe izračuna dolžina, do katere se vpliva padec sile zaradi
zdrsa klina.

Uporabljene oznake v formuli imajo naslednji pomen:
le
ln
Es
As
P0


–
–
–
–
–
–

Nepoznana dolžina vpliva izgube sile prednapenjanja zaradi zdrsa klina
zdrs klina
modul elastičnosti jekla kabla
površina prečnega prereza kabla
sila prednapenjanja
koeficient trenja
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K

– Povprečni odklonski kot do opazovanega mesta
- Koeficient izgube zaradi nenamernega kotnega odstopanja

Na osnovi preračunane dolžine “le”, se iz naslednje formule preračunava zmanjšana intenziteta
sile na mestu njenega vnosa v model.

Pe = P0  1 – x  (   +K)

2

Uporabljene oznake v formuli imajo naslednji pomen:
Pe
P0
x


K

–
–
-

zmanjšana intenziteta sile na mestu vnosa sile na model
sila prednapenjanja
Razmak do opazovanega mesta
koeficient trenja
Povprečni odklonski kot do opazovanega mesta
Koeficient izgube zaradi nenamernega kotnega odstopanja

V zgornjem desnem kotu dialoga so prikazani vsi podani vhodni podatki o izbrani trasi
prednapenjanja. V prikazani listi prereza se lahko v poljubno izbranih vmesnih prerezih lahko
dobiti informacija o ekscentričnem položaju kablov in o intenziteti sile v danem prerezu. Način
dela z listo prereza je popolnoma enaka kot v dialoga za vnos numeričnih podatkov
prednapenjanja, s tem da tukaj položaj vmesnega prereza ni določen s svojim relativnim
odmikom od začetka trase kablov, ampak s točnim odmikom v dolžinskih enotah.
V spodnjem desnem delu dialoga se nahaja edit polje “Opis za poročilo”. V njem se vnaša
poljubni tekst, ki se izpisuje v poročilu izgub sile prednapenjanja neposredno pod naslovom.
V primeru, da ne analizirate vplive izgube sile prednapenjanja, bo ta ukaz v pomoč pri določitvi
višinske koordinate vseh točk, v katerih je potrebno pridržati kable na gradbišču. Z izborom
tega ukaza, v okviru modula za obdelavo rezultatov preračuna, boste imeli možnost, da
natisnete vse prikazane podatke iz tega dialoga.

3.2.13 Rezultanta
Ukaz “Rezultanta” je namenjen za kontrolo točnosti vnešenih podatkov o
intenziteti obtežb. Aktiviranje zahteva izbor vseh obtežb za katere želite dobiti informacijo o
intenziteti in položaju rezultante.
<0 sel.> Obtežbe – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Po končani proceduri izbora bo program odprl dialog z informacijo o intenziteti in položaju
rezultante vseh predhodno izbranih obtežb.
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Vsekakor bodo v tem ukazu za izbor dostopne samo površinske, linijske in točkovne obtežbe. Z
oceno pravilnosti prikazanih rezultatov lahko odkrijete eventualne napačno podane podatke o
obtežbi. V primeru, da izbrane obtežbe nimajo enake smeri delovanja, tedaj program ne bo
zmožen izračunati položaja rezultante.

3.2.14 Konverter obtežbe
Ta ukaz ima predvsem vlogo za olajšanje vnosa linijske in koncentrirane obtežbe
vzdolž linijskih elementov konstrukcije, ki se nahajajo izven plošč, oziroma zidov. Za linijske
elemente konstrukcije se razumejo grede, linijske podpore kot tudi mesta prerezov sklopa,
kateremu pripada površinska obtežba s plošč iz drugih ravnin. Ker ima večina obtežb, ki
delujejo na konstrukcije površinski karakter (sneg, veter, teže kritin, teže podov, itd.), jim je
potrebno za prenos na linijske elemente konstrukcije preračunati ustrezne intenzitete obtežb.
Iz tega razloga je v programu predvidena procedura vnosa podatkov, ki jo bomo prikazali na
primeru delovanja vetra na poševni strešni konstrukciji.

Sprednja stran strehe, na katero je potrebno podati pritisk vetra od zgoraj
Čeprav se strešna konstrukcija sestoji samo iz grednih elementov, bomo najprej podali
površinsko obtežbo, ki predstavlja pritisk vetra pravokotno na sprednjo stran strehe.
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Podana površinska obtežba na sprednji strani strehe, ki simulira delovanje vetra
Z izborom ukaza “Konverter obtežb”, bo program zahteval izbor površinske obtežbe, katero
je potrebno zamenjati z ustreznimi linijskimi ali pa točkovnimi obtežbami.
<0 sel.> Površinske obtežbe – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Po končanju izbora površinske obtežbe bo program zahteval izbor vseh linijskih elementov, ki
bodo prevzeli nadomestne linijske, oziroma koncentrirane sile.
<0 sel.> Grede – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Ker se v sestavi sprednje strani strehe nahajajo tudi glavni in sekundarni nosilci, kot tudi vezi
zavetrovanja, je potrebno izbrati samo tiste grede, katere bodo prevzele obtežbe od vetra. V
našem primeru bomo izbrali vse podolžne grede, ki so postavljene v smeri globalne X osi.

Izbrane so vse grede, ki morajo dobiti ekvivalentno obtežbo
Po koncu izbora podolžnih gred, bo program odprl dialog naslednjega izgleda.
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Izgled dialoga v okviru ukaza
“Konverter obtežbe”
Z vklopom enega stikala, odločate o konvertiranju površinske obtežbe ali v enakomerno ali pa
v koncentrirano. V primeru izbora konvertiranja v koncentrirane sile, tedaj bo za vnos
podatkov dostopen tudi “edit box”, v katerem se poda medsebojni razmak generiranih
koncentriranih sil.

Edit box za definiranje razmaka
med koncentriranimi silami
Vsekakor bo podan razmak določil tudi točnost razporeda sil, vendar ni treba pretiravati, ker
preveliko število entitet upočasni delo samega programa. Priporočilo je, da kadar je le možno,
izberite konvertiranje v enakomerno linijsko obtežbo, ker bo to v večini primerov privedlo do
zadovoljive natančnosti.
Z izborom polja “OK”, se bo dialog zaprl, a predhodno izbrana površinska obtežba bo
umaknjena in zamenjana z izbrano obtežbo. Obtežba bo razdeljena samo na grede, ki so
izbrane in to samo pod pogojem da pripadajo isti ravnini, kateri pripada tudi izbrana
površinska obtežba.

Prikaz generirane linijske obtežbe
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Prikaz generirane točkovne obtežbe
Vsekakor se na tak način lahko prenese tudi površinska obtežba vetra samo na stebre, ki se
nahajajo na sprednji in zadnji strani tukaj prikazane hale.
Ta ukaz ima uporabo tudi v mnogih drugih primerih. Na primer, ko se modelirajo objekti z
montažnimi medetažnimi konstrukcijami. Ker nas v teh primerih po pravilu ne zanimajo vplivi
v montažnih ploščah, jih tedaj ni potrebno vnašati v model samo zaradi prenosa površinske
obtežbe na ostale dele konstrukcije. Torej je tudi tu potrebno najprej podati površinsko
obtežbo na mestu, kjer bi bila montažna plošča (v prazno) in zatem to obtežbo konvertirati v
linijsko ali točkovno obtežbo na gredah, ki so postavljene v smeri nosilnosti plošč. Na tak način
se geometrija modela zelo poenostavi, zraven tega ima še sam model precej manj vozlišč in
končnih elementov.
Opomba:
V “Tower-ju” je omogočeno konvertiranje površinske obtežbe, ki je podana na neki ukrivljeni
površini, v niz koncentriranih sil vzdolž izbranih linijskih elementov konstrukcije. Sama
procedura konvertiranja je enaka tudi na ravnih površinah. Edino v dialog box-u, ki se odpre
po koncu izbora gred, je opcija “Enakomerna obtežba” nedostopna, ker se zaradi
kompleksnosti problema površinske obtežbe na splošno ne more prikazati s pomočjo linijskih.

3.3

Sprememba in kontrola prej podanih podatkov

3.3.1

Sprememba setov
S pomočjo ukaza “Sprememba setov”, ki se nahaja v okviru menija “Korekcija”,
je omogočena naknadna sprememba numeričnih podatkov za poljubno izbrane
elemente risbe. Z aktiviranjem tega ukaza se preide v standardno proceduro
izbora.

<0 sel.> Sprememba setov – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek/ eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Način funkcioniranja ukaza je popolnoma enak, ne glede ali izbrani elementi predstavljajo del
konstrukcije ali obtežbe. Ker vsakemu tipu elementa risbe odgovarja samo določen tip
numeričnih podatkov, se v tej proceduri ne morejo istočasno izbrati različni tipi entitet plošče, grede, linijska obtežba, površinska obtežba, itd. Torej mogoča je masovna sprememba
podatkov za več izbranih elementov, vendar oni morajo pripadati istemu tipu. V primeru, da se
v prvem koraku izbora, istočasno izberejo elementi različnega tipa, bo program zadržal samo
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elemente enega tipa, ostale bo pa umaknil. Enako velja tudi, ko se izbere element risbe na
mestu, kjer se njegova geometrija prekriva z nekim drugim elementom. Tudi tedaj bo program
sam izbral en element. V takih primerih je potrebno umakniti vidnost vseh ostalih elementov
risbe, ki prekrivajo element, katerega hočemo izbrati. Zaradi tega je najlažje najprej
posamezno izbrati en element danega tipa in šele v naslednjem koraku uporabiti metodo
skupinskega izbora. Tedaj bodo vsi tipi elementov, ki ne odgovarjajo tipu prvega izbranega,
avtomatsko izločeni.
Desni klik miške bo označil konec procedure izbora in bo v odvisnosti od tipa elementa ki je
izbran, odprl dialog, v katerem se lahko naredijo spremembe.

Izbrano je več plošč istega seta numeričnih podatkov
Sedaj lahko nastopita dva primera. Če imajo vsi izbrani elementi isti set numeričnih podatkov,
tedaj bo na levi strani liste s črno puščico “
” jasno označeno, kateri je to set. Vendar, če se
istočasno izbrali več elementov različnih setov, tedaj bodo pred listo vseh setov, ki so
pridruženi izbranim elementom, črne puščice “
”.
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Izbrano je več plošč z različnimi seti numeričnih podatkov
Zraven tega bodo vsi podatki v listi izpisani kot neaktivni in vsi edit box-i bodo prazni. Tako
stanje bo tako dolgo, dokler s klikom miške v okviru liste vsem izbranim elementom ne
pridružite isti set podatkov.
Po opravljeni spremembi, bodo s klikom na ukaz “OK” novi podatki pridruženi izbranim
elementom, a program bo še dalje zahteval izbor elementov za spremembo numeričnih
podatkov. Klik na desni gumb miške bo označil konec tega ukaza.
Enaka logika velja tudi ko se za spremembo izberejo elementi obtežbe. Če imajo izbrane
obtežbe enake numerične podatke, tedaj bodo v dialogu izpisani vsi predhodno podani
parametri.

Izbrani sta dve površinski obtežbi z isto intenziteto in smerjo delovanja
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Vendar če se izbere več obtežb različnih intenzitet ali smeri delovanja, tedaj bodo podatki v
dialogu prazni, dokler jih ponovno ne podate. Na tak način boste vsem predhodno izbranim
obtežbam pridružili nove podatke.

Izbrani sta dve površinski obtežbi iste smeri delovanja,
vendar različnih intenzitet
Sprememba podatkov je omogočena tudi za elemente, ki niso del konstrukcije. To so razne
pomožne linije in teksti, postavljeni s pomočjo ukazov: “Linija”, “Tekst” in “Kota” (glej
poglavje “3.4”). Za linije in kote je mogoče spremeniti njihov “layer”, a za tekste je
omogočena sprememba vseh podatkov, ki so podani: vsebina teksta, layer, ravnanje, font, itd.
Ker je v programu omogočena postavitev pomožnih elementov risbe tudi v oknu
“Dispozicija”, s pomočjo tega ukaza ne boste mogli vršiti njihove spremembe podatkov. To
izhaja iz osnovne funkcije okna “Dispozicija”, da se v njem vrši sprememba aktivnega okvirja
in bo klik miške ukaza “Sprememba setov” v okviru tega okna, povzročil spremembo aktivnega
okvirja. Zaradi tega se za
spremembo podatkov pomožnih elementov, ki so v oknu
“Dispozicija”, mora uporabiti poseben ukaz “Preimenuj” (glej poglavje “2.12.2”). V tem
primeru bo ta ukaz izbral pomožni element v oknu “Dispozicija” in bo imel enak učinek kot
ukaz “Sprememb setov”.

3.3.2

Sprememba lokalnega koordinatnega sistema
linijskih elementov (Sprememba LKS)

Ker program po “default”-u določa orientacijo lokalnega koordinatnega sistema
linijskih elementov modela, lahko s pomočjo ukaza “Sprememba “LKS”, ki se nahaja v okviru
menija “Korekcija”, naknadno spremenite. Z njenim aktiviranjem se preide v standardno
proceduro izbora.
<0 sel.> Sprememba LKS – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
V izbor bodo zajeti samo naslednji linijski elementi: grede, linijske podpore, premična obtežba
in prednapenjanje. Po končanem izboru, bo program zahteval izbor točke z risbe, ki bo določila
tako ravnino v kateri leži lokalna os “1” in “2”, kot tudi usmeritev lokalne osi “2”.
Sprememba LKS (Točka ki določa os 2 / <Konec>):
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Namreč, ker je smer lokalne osi “1” popolnoma določena z začetkom in koncem linije
elementa, a skozi eno pravokotnico je možno postaviti neskončno ravnin, bo izbor te točke
enolično določil tako ravnino v kateri ležita ti dve lokalni osi, kot tudi smer lokalne osi “2”.
Lokalna os “3” bo tako postavljena avtomatsko, da zadovolji pravilo desno orientiranega
koordinatnega sistema. Ker je v nekaterih primerih lažja določitev ravnine v kateri ležijo osi
“1” in “3”, bo zaporedni klik miške na podopcijo “Točka ki določa os 2”, spremenil vsebino
ukazne vrstice.
Sprememba LKS (Točka ki določa os 3 / <Konec>):
Tako bo sedaj izbrana ravnina lokalnih osi “1” in “3”.
V primeru večkratnega izbora vedite, da izbor točk pravilno določi tako ravnino, kot tudi
usmeritev lokalnih osi vseh izbranih elementov. To bomo prikazali na primeru istočasne
spremembe orientacije lokalnega koordinatnega sistema vseh stebrov enega okvirja.

Lokalne osi “1” in “2” vseh stebrov so postavljene
v vertikalni ravnini “X-Z”.
Če želimo spremeniti orientacijo lokalnega koordinatnega sistema stebrov, tako da njihove
lokalne ose “1” in “2” ležijo v vertikalni ravnini “Y-Z”, tedaj bo z vklopom podopcije “Točka, ki
določa os 3” in izborom točke v ravnini prikazanega okvirja, privedlo do želenega efekta.
Vendar glede na položaj izbrane točke orientacija lokalne osi “3” izbranih stebrov, ne bo ista.
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Z izborom točke “1” bo lokalna os “3” vseh stebrov usmerjena na desno

Z izborom točke “1” bo lokalna osa “3” vseh stebrov usmerjena na levo

Z izborom točke “1” bo lokalna os “3” levega stebra
usmerjena na desno, a druga dva na levo
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Z izborom točke “1” bo lokalna os “3” desnega stebra
usmerjena na levo, a druga dva na desno
Torej je smer lokalne osi “2” oziroma lokalne osi “3” določena z relativnim položajem izbrane
točke glede na lokalno os “1” danega linijskega elementa.
Smer lokalne ose “1” se ne more naknadno spremeniti. Ona se vedno postavi od začetka proti
koncu linije, s katero je določen položaj danega linijskega elementa v prostoru.
Uporaba ukaza
Orientacija lokalnega koordinatnega sistema je zelo pomembna za vse elemente konstrukcije.
Pri gredah še posebej, ker se v smeri postavljenih lokalnih osi prikazujejo rezultati preračuna,
definirajo dimenzije prečnega prereza in sproščajo vplivi. Pri linijskih podporah se v smeri
postavljenih lokalnih osi, preprečujejo pomiki in rotacije, tako da tudi reakcije podpor delujejo
v njihovi smeri. Pri premični obtežbi orientacija lokalnega koordinatnega sistema definira
ravnino, na kateri ona deluje, a pri prednapenjanju nagib ravnine, v kateri se nahaja trasa
kablov (kabli za prednapenjanje se postavljajo vedno v ravnino, ki jo določata osi “1” in “2”).
Opomba:
Med delovanjem tega ukaza je priporočljivo uporabiti ukaz “Vidnost” za lokalne osi elementov
konstrukcije, za katere se vrši sprememba lokalnega koordinatnega sistema. Na tak način
boste imeli večji pregled v pravilnost izvedenih sprememb.

3.3.3

Sprememba lokalnega koordinatnega sistema
točkovne podpore

Poleg spremembe lokalnega koordinatnega sistema linijskih elementov se lahko s
pomočjo ukaza “Sprememba LKS” menja tudi orientacija lokalnega koordinatnega sistema
točkovnih podpor. Z izborom iz menija “Korekcija” se preide v standardno proceduro izbora.
<0 sel.> Sprememba LKS - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek/ eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> ):
Če so izbrane točkovne podpore, bo program zahteval vnos točke iz risbe, ki bo določila tudi
smer lokalne osi 3:
Sprememba LKS (Točka ki določa os 3 / Radialno / <Konec>):
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V primeru selekcije samo ene točkovne podpore, v ukazni liniji ne bo prisotna podopcija
“Radialno”.
Izbor podopcije “Točka ki določa os 3” privede do spremembe osi, katere usmerjenost bo
določila točka, ki se podaja. Prvi klik miške menja na lokalno os 2, drugi na lokalno os 1 in
tretji klik miške vrne prvotno stanje.
Smer izbrane lokalne osi (predpostavili bomo, da je izbrana os 3) se lahko določi na dva načina
- radialno in paralelno. Pri radialnem določanju bodo lokalne osi 3 vseh izbranih entitet
usmerjene proti podani točki.

Radialna določitev usmeritve lokalnih osi
Pri paralelni določitvi podana točka določa usmeritev lokalne osi 3 ene (referenčne) točkovne
podpore, a lokalne osi ostalih izbranih podpor so paralelne z njo in imajo isto smer. Za
referenčno točkovno podporo program osvaja tisto, ki je prva izbrana.

Paralelna določitev usmeritve lokalnih osi
Izbrani način določitve se izpisuje v ukazni liniji kot ime podopcije. Torej, če se nahaja
podopcija “Radialno”, to pomeni, da se usmeritev lokalne osi 3 določa radialno. Sprememba
na paralelno določitev se vrši z aktiviranjem te podopcije.
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Po izboru točke, ki določa usmeritev lokalne osi 3, bo program zahtevati vnos točke, ki določa
ravnino, v kateri se os 3 nahaja.
Sprememba LKS (Točka ki določa ravnino 2-3 / <Konec>):
Naziv podopcije “Točka ki določa ravnino 2-3” kaže, da bo izbrana točka določila ravnino, v
kateri se nahajajo lokalne osi 2 in 3. Z izborom te podopcije dobi ukazna linija nov izgled,
oziroma točka, ki se podaja, bo določila ravnino, v kateri se nahajajo lokalne osi 1 in 3.
Sprememba LKS (Točka ki določa ravnino 1-3 / <Konec>):
Seveda je na začetku te procedure izbrana neka druga os, s pomočjo te podopcije bi se vršil
izbor ravnine, ki ji odgovarja.
Po izboru iskane točke se ukaz zaključi in lokalni koordinatni sistemi vseh izbranih podpor
dobijo podano orientacijo.

L.K.S. vseh točkovnih podpor je spremenjen tako, da so
lokalne osi 2 usmerjene proti centru kroga, lokalne
osi 3 pa so normalne na prikazano ravnino

3.3.4

Kontrola setov

Zelo pomembno vlogo v programu predstavlja tudi vizualni pregled točnosti
obstoječih numeričnih podatkov, oziroma možnost kontrole pridruženih setov elementom
konstrukcije. Za ta namen je razvit ukaz “Kontrola setov” v okviru menija, ki se odpre z
desnim klikom miške na naziv okna “3D pogled”. Z aktiviranjem tega ukaza bo program, za
dani tip konstruktivnega elementa (plošče, grede, itd.), vse elemente istega seta numeričnih
podatkov obarval z isto barvo.
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V oknu “3D pogled” je program z isto barvo obarval vse plošče
in zidove, katerim je pridružen isti set numeričnih podatkov
Ukazna vrstica je dobila naslednji izgled:
<Vse> Kontrola setov – Plošča/Zid (Sprememba setov / Izbor / <Konec>):
Za katero vrsto konstruktivnih elementov se vrši kontrola vnesenih numeričnih podatkov in
kateri set bo obarvan, se odloča v dialogu, ki se odpre z aktiviranjem podopcije “Izbor”.

Izgled dialoga v okviru ukaza “Kontrola setov”
Uporabniku je sedaj omogočeno, da razen za različne tipe konstruktivnih elementov, vrši
kontrolo vnesenih podatkov tudi za tri vrste obtežb - površinsko, linijsko in točkovno. V levem
delu dialoga se nahaja lista vseh entitet (konstruktivnih elementov in obtežb), za katere se
lahko naredi kontrola vnesenih podatkov. Vsekakor bodo za izbor dostopne samo entitete, ki
se nahajajo v modelu. Za izbrano entiteto se v desnem delu dialoga prikazuje lista z vsemi seti
podatkov, ki so do tedaj kreirani.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

368

Izbrana je kontrola setov za grede
V koloni “Naziv” je prikazan opis vsakega seta, v koloni “Barva” pa je za vsak set postavljena
barva, s katero bodo elementi tega seta v modelu obarvani. Barve program sam generira po
kriteriju, da se čim bolj razlikujejo, vendar je omogočen tudi lasten izbor barve po želji.

Klik miške na puščico na desni strani “color box”-a
Je odprl dialog za izbor poljubne barve
Če se za kontrolo podatkov izbere obtežba, se bo v koloni “Naziv” namesto opisa prikazovala
intenziteta obtežbe za vsak set, ker se obtežbe grupirajo po intenziteti.
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Izbrana je kontrola podatkov za površinsko obtežbo
Generiranje barvne palete
Zraven ročne določitve vsake barve, lahko z ukazom “Generiraj barve” skupinsko določite
barve.

Dialog za generiranje barvne palete
Po aktiviranju ukaza polja “OK” se bo program vrnil v osnovni izgled dialoga, v listi pa bodo za
vse sete zgenerirane nove barve iz podane palete.
V dialogu se nahaja tudi stikalo “Niansiraj barve”. V kolikor je to stikalo vklopljeno, bodo
vsem setom pridružene različne nianse barve, ki je izbrana za začetno.

Vsem setom so pridružene različne nianse barve,
ki je izbrana za začetno
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Delo z listo konfiguracij barv
Program dovoljuje tudi, da izbrane barve za sete numeričnih podatkov shranite v bazo in jih po
potrebi naknadno uporabite. Z izborom ukaza “
Shrani” se odpre dialog za shranjevanje
trenutno izbranih barv v bazo.

Sedaj je v edit box-u potrebno podati tekstualni opis, ki bo asociiral na izbrane barve in
aktivirati ukaz “OK”.
Zaprta lista, ki se nahaja v spodnjem levem kotu tega dialoga, je predvidena za izbor
shranjenih konfiguracij barv.

Zaprta lista za izbor shranjenih konfiguracij barv
S klikom na puščico, ki se nahaja na desni strani liste, se odpre vsebina liste z barvami, katere
želimo aktivirati. Omenimo naj, da se v listi vedno nahaja tudi programsko definirano stanje
barv “Default”, ki se ne more zbrisati. S pomočjo ukaza “
Briši” je omogočeno brisanje
izbrane konfiguracije barv iz liste.
Vpogled v tabele setov numeričnih podatkov
V primeru vpogleda podatkov za numerične podatke, se z izborom ukaza “Set” odpre dialog
setov numeričnih podatkov za izbrani konstruktivni element.
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Dialog za definiranje setov numeričnih podatkov o gredah
Ti dialogi odgovarjajo dialogom, ki se uporabljajo pri postavitvi danih elementov konstrukcije v
model. Tudi tukaj je možno po potrebi narediti naknadne korekcije v predhodno podanih
vhodnih podatkih.
Izbor setov, ki bodo prikazani
Na koncu vsake vrstice v okviru liste setov se nahaja tudi check box, ki regulira ali bo set
konstruktivnega elementa obarvan ali ne.

Check box-i, ki določajo ali bo set obarvan v risbi ali ne
S pomočjo ukazov “Izberi vse” in “Deselektiraj vse” lahko izberete, oziroma izločite vse sete
danega konstruktivnega elementa.
Po izboru ukaza “OK” se bo ta dialog zaprl in na ekranu bodo vsi izbrani seti konstruktivnega
elementa obarvani.
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Iz vsebine ukazne vrstice se vidi, da so za obarvanje izbrani seti gred: “2” in “4”
Sprememba setov
V primeru napak, oziroma v primeru, ko ste nekemu konstruktivnemu elementu pridružili
napačen set numeričnih podatkov, je omogočena tudi sprememba setov. Z izborom podopcije
“Sprememba setov” se v ukazni vrstici pojavi sporočilo:
<0 sel.> Sprememba setov – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Način dela s to podopcijo je popolnoma enak, kot pri istoimenskem ukazu (glej poglavje
“3.3.1”). Edina razlika je v tem, da se bo po ukazu vrnila osnovna oblika ukazne vrstice v
okviru ukaza "Kontrola setov" in barve gred bodo avtomatsko ažurirane po novem stanju.
Opcije 2D prikaza
S pomočjo
elementov
elementov
izrisovalo z

stikala “Prikaži indirektne elemente” se definira način prikazovanja indirektnih
v oknu “2D pogled”. Če je to stikalo vklopljeno, se bodo simboli indirektnih
izrisovali z barvami, ki so podane v tem dialogu. Če pa je izklopljeno, se bo
barvo, ki je predvidena za neaktivne elemente.

Simboli plošč v prerezu so prikazani z barvami iz kontrole setov
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3.3.5

Kontrola vnesenih podatkov

Z izborom ukaza “Kontrola vnesenih podatkov” ki se nahaja v okviru menija
“Pomožne funkcije”, se vrši osnovno testiranje pravilnosti kreiranega modela. Ker je program
pri svojem delu tako fleksibilen, da dovoljuje kreiranje popolnoma poljubnih konstrukcij, je
vsekakor potrebno testiranje razumeti kot pogojno, ker je skoraj nemogoče odkriti prav vse
eventualno narejene napake. Zaradi tega bodite pazljivi pri kreiranju modela, ker bo program
labilnost sistema lahko zanesljivo ugotovil šele v preračunskem modulu pri reševanju sistema
enačb.. Vendar je ta ukaz lahko zelo uporaben za odkrivanje nekaterih očitnih napak. Po
aktiviranju ukaza bo program takoj začel s testiranjem vnesenih podatkov.
Kontrola konstruktivnih elementov
Program najprej kontrolira ali model sploh vsebuje minimum konstruktivnih elementov, kar je
vsaj ena plošča ali ena greda ali ena podpora (površinska, linijska ali točkovna). V primeru, ko
je v modelu definirano več faz gradnje, tedaj bo ta pogoj veljal za vsako fazo posebej. Če ta
minimalni pogoj ni izpolnjen, se izda naslednje sporočilo.

Opozorilo, da je model ni kompleten
Z aktiviranjem ukaza “OK” se dialog zapre in zatem morate najprej popraviti napake.
Če je prvi pogoj izpolnjen, bo program nadaljeval s testiranjem vsakega elementa konstrukcije
posebej. Kontrola se izvaja za vse konstruktivne elemente na modelu, ne glede na njihovo
trenutno stanje vidnosti.
Omenimo kriterije, ki se preverjajo za vsak konstruktivni element posebej:
Plošča/Zid

- za pravilnost plošč in zidov ne obstaja kriterij, oziroma vse plošče in
zidovi v modelu so vedno pravilni.

Robni pogoji

- morajo s svojo kompletno geometrijo pripadati plošči, oziroma zidu.

Greda

- za pravilnost postavljenih gred konstantnega prečnega prereza ne
obstaja kriterij, oziroma vse te grede v modelu so formalno vedno
pravilne. Lokalna nestabilnost palice glede neregularne sprostitve vpliva
na koncih se lahko odkrije edino pri preračunu. Izjema so elementi
paličja, kjer bo program najde napako, če je na koncu sproščen vpliv.
Vendar pri gredah spremenljivega prečnega prereza se preverja
pravilnost sprememb dimenzij prečnega prereza. V primeru linearne
spremembe se preverja, če je vmesni prerez na pravilnem položaju od
začetka grede. Če se nahaja izven grede, bo taka greda imela napačen
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set numeričnih podatkov. V primeru gred z definirano ločno spremembo,
se kontrolira ali je možno izvesti ločno spremembo. Če postavitev treh
točk povzroča negativne dimenzije, tedaj je taki gredi prav tako
pridružen napačen set numeričnih podatkov.

Tako podana ločna sprememba višine grede
povzroči negativne višine na sredini nosilca.
Površinska podpora - mora s svojo kompletno geometrijo biti pod ploščo oziroma zidom.
Linijska podpora

- ni kriterija, oziroma vedno je pravilna.

Točkovna podpora - ni kriterija, oziroma vedno je pravilna.
Ukrivljene ploskve - ni kriterija, oziroma vedno so pravilne.
Če vsi konstruktivni elementi zadovoljijo postavljene kriterije, bo program začel s kontrolo
obtežb. Če pa v modelu obstajajo neregularni konstruktivni elementi, bo program odprl dialog ,
v katerem bodo jasno označeni vsi elementi konstrukcije, ki ne zadovoljujejo postavljene
kriterije. V primeru več faz gradnje, bo tudi označeno, v kateri fazi so se pojavile napake.

Opozorilo o nepravilnih konstruktivnih elementih
Na koncu vsake vrstice razlage napake, program v () izpiše tudi mesto, kje se konstruktivni
element nahaja, oziroma kateremu sklopu pripada. Med () je lahko izpisan naziv nivoja, okvirja
ali pa pomožnega pogleda, v odvisnosti od tega kateremu sklopu dani konstruktivni element
pripada. Če napačen konstruktivni element ne pripada niti enemu sklopu, tedaj se med ()
izpiše “3D”.
Z aktiviranjem ukaza “OK”, se bo dialog
neregularne konstruktivne elemente.

zaprl in program bo v risbi jasno markiral vse
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S specialnimi simboli program jasno označuje, kateri
konstruktivni elementi ne zadovoljijo izvedeno kontrolo.
V primeru, ko obstaja več faz gradnje, bodo oznake napak postavljene samo na elementih, ki
pripadajo aktivni fazi.
Ko ste popravili vse odkrite napake, ponovno aktivirajte ta ukaz in v primeru, ko ne bo več
napak v konstrukciji, bo program začel s kontrol obtežb. Če program spet odkrije napako v
konstrukciji, tedaj morate ta postopek ponavljati, dokler ni več napak.
Kontrola obtežbe
Šele ko so vsi konstruktivni elementi brez napak, se začne testiranje obtežb, pri čemer se
vsaki obtežni primer testira posebej. Enako kot pri konstrukciji, se najprej kontrolira ali v
primeru obstaja vsaj ena obtežba. Če je definiran prazen primer, oziroma nima niti ene
konkretne obtežbe (ni vključena niti lastna teža), bo program izdal opozorilo.

Opozorilo o praznih obtežnih primerih
Izjema je, če se v danem modelu analizirajo vplivi skozi definirane faze gradnje. V takih
primerih je v okviru posameznih faz dovoljen obstoj praznih primerov.
Z aktiviranjem ukaza “OK”, se bo dialog zaprl in sedaj morate eventualne napake obtežb
popraviti. Če je ta pogoj izpolnjen, program ne bo izdal nobenega opozorila o praznim primerih
in bo začel s testiranjem vsake obtežbe posebej po naslednjih kriterijih:
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Površinska obtežba

- mora s svojo kompletno geometrijo pripadati plošči ali zidu.

Linijska obtežba

- mora s svojo kompletno geometrijo pripadati plošči, zidu ali
gredi.

Točkovna obtežba

- mora s svojo kompletno geometrijo pripadati plošči, zidu ali
gredi.

Pomiki podpor

- mora biti podano na točkovni podpori, ki ima preprečen pomik
(zasuk) v smeri podanih pomikov (zasukov).

Temperaturni vplivi v plošči - morajo s svojo kompletno geometrijo biti znotraj plošče,
oziroma zidu.
Temperaturni vplivi v gredi - morajo s svojo kompletno geometrijo biti znotraj grede. V
primeru, da je podano delovanje temperaturne razlike, mora
greda imeti definirane dimenzije prečnega prereza. Gredi s
poljubnim
prečnim
prerezom
ni
dovoljeno
podajanje
temperaturnih razlik.
Premična obtežba

- mora s svojo kompletno geometrijo pripadati plošči, oziroma
gredi. V odvisnosti od dolžine trase in podanega koraka sheme
premične obtežbe, se kontrolira potrebno število internih
obtežnih primerov za kreiranje ovojnice vplivov. Program bo
vedno izdal opozorilo o potrebnem številu internih primerov
obtežbe, vendar to ne bo smatral za napako. Torej je na vas, da
ocenite ali je število internih primerov preveliko za dano
konstrukcijo. Tako opozorilo boste dobili tudi pri zahtevi za
preračun modela. Razlog je več kot jasen, ker lahko pri velikih
modelih preračun traja predolgo, ali pa se celo niti ne izvede. V
okviru obtežnega primera, kjer je podana premična obtežba,
lahko istočasno z njo deluje samo površinska, linijska in
točkovna obtežba. Drugače bo program izdal napako za vsaki
tip obtežbe. V primeru, da je na modelu definirano več faz
gradnje, tedaj se premična obtežba v okviru istega obtežnega
primera lahko poda samo znotraj ene faze.

Vplivnica

- mesto za vplivnico se mora nahajati ali na gredi, ali na točkovni
podpori. Če se nahaja na gredi, tedaj mora izbrana vrsta vpliva
odgovarjati vplivom grede. Če se vplivnica nahaja na točkovni
podpori, tedaj mora le-ta imeti preprečen pomik (zasuk), ki
odgovarja iskanemu vplivu.

Prednapenjanje

- sistemska linija prednapenjanja se mora biti s svojo kompletno
geometrijo znotraj grede ali plošče. Za vsak segment linije
prednapenjanja se kontrolira ali ima na svojih koncih
postavljene dobre pogoje (sila/sidro/nadaljevanje). Če je podan
preračun izgub sile prednapenjanja, tedaj se kontrolira, če cela
sila prednapenjanja ni izničena zaradi izgub.

Če vse obtežbe zadovoljijo postavljene kriterije, bo program izdal sporočilo o uspešno izvedeni
kontroli podatkov.
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Informacija o uspešno izvedeni kontroli podatkov
V primeru, da na modelu obstajajo neregularne obtežbe, bo program odprl dialog, kjer bodo
jasno označene vse te obtežbe. V primeru, da je definirano več faz gradnje, tedaj bo zraven
obtežnega primera označeno še kateri fazi pripadajo elementi obtežbe z napako.

Opozorilo o nepravilnih obtežbah
Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo dialog zaprl, a bo program v risbi jasno markiral vse
neregularne obtežbe.
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S specialnimi simboli program jasno označi, katera
obtežba ne zadovolji izvedene kontrole.
V primeru, da na modelu obstaja več definiranih faz gradnje, tedaj bodo markerji napak
postavljeni samo na obtežbah, ki pripadajo aktivni fazi. Enako velja tudi za aktivni obtežni
primer.
Ko ste popravili vse odkrite napake, ponovno aktivirajte ta ukaz in v primeru, da ni napak, bo
program izdal sporočilo o uspešno izvedeni kontroli podatkov.

Informacija o uspešno izvedeni kontroli podatkov
Opomba:
Postopek kontrole podatkov se avtomatsko izvede tudi pri generiranju mreže končnih
elementov. V primeru, ko na modelu ni ploskovnih elementov konstrukcije in se generiranje
mreže končnih elementov ne izvede, tedaj bo kontrola podatkov izvedena neposredno pred
preračunom. V primeru odkrite napake bo program izdal opozorilo in prekinil generiranje
mreže končnih elementov, oziroma preračuna.

3.3.6

Kontrola geometrije

Ker je program grafično orientiran in je osnovna vloga preračun statičnih vplivov, je
zelo pomembno, da je geometrija modela natančno narisana. V primeru nenatančnega risanja
boste imeli velike probleme pri kasnejšem formiranju mreže končnih elementov, a rezultati
preračuna, če jih dobite, so lahko napačni. Risarske napake se najpogosteje ne morejo videti s
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prostim očesom, zato jih je možno odkriti samo z izborom ukaza “Kontrola geometrije”, ki
se nahaja v okviru menija “Pomožne funkcije”. Zato, preden greste na generiranje mreže
končnih elementov ali preračun modela, obvezno aktivirajte ta ukaz.

V edit box-u “Toleranca razmaka” je potrebno podati vrednost, s katero se bodo primerjale
vse medsebojne razdalje med elementi v risbi. Z drugimi besedami, od programa bo
zahtevamo, da v risbi označi vse razmake med entitetami, ki so manjši od podanega. Katero
vrednost boste podali zavisi od same geometrije modela, oziroma od natančnosti, s katero
kreirate model. Če na primer veste, da v risbi ni razmaka, ki je manjši od “0.5 m”, tedaj boste
podali: “Toleranca razmaka =0.5”.
Parameter “Tolerance kotov” se nanaša na odstopanje linije v risbi od horizontalne in
vertikalne smeri, oziroma iščejo se vse linije, ki odstopajo od horizontalne, oziroma vertikalne
smeri za kot, ki je manjši od podanega (če se poda vrednost “0”, bo program ignoriral vse
linije na risbi, ki odstopajo od horizontalne, oziroma vertikalne smeri).
Po vnosu teh parametrov in kliku na ukaz “OK”, bo program analiziral geometrijo modela in v
primeru pravilnosti geometrije izdal opozorilo.

V primeru risarske napake bo program izdal opozorilo o odkritih napakah.

Zraven tega bo program v risbi s posebnimi simboli obeležil vse razmake, ki so manjši od
podanega, in linije, ki odstopajo od horizontale oziroma vertikale za kot, ki je manjši od
predpisanega.
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S posebnimi simboli je program označil vsa
mesta na katerih obstajajo risarske napake
Segmente linij, ki odstopajo od vertikalnega oziroma horizontalnega položaja, program obarva
posebno barvo. Razmake, ki so manjši od podanega, program označi tako, da markira točke, ki
določajo razmak. V odvisnosti od tega, kaj dana točka predstavlja, program pri markiranju
točk uporablja naslednje simbole:
- s simbolom malega kvadrata se označijo vse točke, ki predstavljajo točkovno entiteto, ali
začetno, oziroma končno točko danega segmenta linije.
- s simbolom malega trikotnika program označi vse točke, ki se nahajajo na konturi linijskih
in površinskih entitet in niso njene končne točke. Torej te točke se nahajajo znotraj
segmenta linije konture elementa.
- s simbolom malega kroga program označi točko, ki se nahaja znotraj neke površine (točka
pripada ravnini ploskovne entitete in ni na njeni konturi).
Med kontrolo geometrije lahko program odkrije tudi mesta, ki so eventualno lahko posledica
risarske napake. Namreč, gre se za segmente linij, katerih razmaki niso manjši od podane
tolerance, vendar njihova geometrija kaže, da obstajajo entitete za katere verjetno niste želeli
da so prav take. Tudi take segmente bo program označil s posebno barvo, ki je definirana za
opozorilo. Opozorila bo program dal za naslednje primere:
- če na modelu obstaja več ločnih segmentov, ki so povezani, in katerih centri krožnice se
nahajajo na malem razmaku. Ker ste verjetno želeli, da loki pripadajo isti križnici, je možno
da je tukaj risarska napaka.
- če na modelu obstaja lok s premajhnim polmerom. Tako opozorilo se izda, ker bo pri
generiranju mreže končnih elementov tak lok sigurno izzval veliko število končnih
elementov.
- če na modelu obstaja evaluirana linijska entiteta, ki je tako postavljena na ukrivljeno
ploskev, da njena geometrija ne predstavlja regularno 3D dolžino, oziroma 3D lok. Tipičen
primer je, če na sferno ukrivljeno ploskev postavite segment linije, ki malo odstopa od
njene radialne smeri. Ker ste verjetno želeli, da on leži v radialni smeri, je možno da je
tukaj risarska napaka.
S tako markiranimi razmaki
nenatančnega risanja.

in

smermi

je

lahko

videti

eventualne

risarske
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Postavljeni markerji bodo ostali na risbi tako dolgo, dokler te napake ne popravite in ponovno
ne aktivirate ukaz za kontrolo. Če pa smatrate, da odkrite risarske napake niso pomembne,
lahko postavljene oznake napak umaknete z izborom ukaza “Cancel”.
S pomočjo dveh stikal, ki se nahajata na vrhu dialoga za kontrolo geometrije, se določi, kateri
elementi risbe gredo v testiranje.
Samo v 2D pogledu

Kontrola geometrije zajame samo entitete, ki pripadajo vsebini
okna “2D pogled”, neposredno pred aktiviranjem tega ukaza. Da
bodo šli v kontrolo samo vidni elementi, se določi s stikalom
“Samo vidne entitete”.

Samo v 2D pogledu

Kontrola geometrije zajame samo entitete, ki pripadajo vsebini
okna “3D pogled”, neposredno pred aktiviranjem tega ukaza. Da
bodo šli v kontrolo samo vidni elementi, se določi s stikalom
“Samo vidne entitete”.

Samo vidne entitete

Kontrola geometrije ne bo zajela entitete, ko niso trenutno
prikazane v izbranem oknu. Namreč vse entitete, ki so napačno
označene za nevidne, ali z ukazom “Vidnost”, ali z ukazom
“Skrivanje”, bodo izvzete iz kontrole geometrije. Zraven tega se bo
kontrola geometrije za entitete obtežb vršila samo v okviru
aktivnega obtežnega primera.

Samo vidne entitete

Kontrola geometrije bo zajela vse entitete, ki pripadajo izbranemu
oknu, ne glede na trenutno stanje njihove vidnosti. Zraven tega,
se bo kontrola geometrije izvedla tudi pri entitetah obtežb, ki niso
vsebovane v aktivnem obtežnem primeru.

Torej s pomočjo stikala “Samo v 2D pogledu” odločate ali bo kontrola geometrije v vsebini
okna za 2D, ali za 3D prikaz modela. S pomočjo stikala “Samo vidne entitete”, pa, ali bodo v
kontroli vse entitete ali samo vidne v izbranem oknu. Omenimo naj, da indirektni elementi, ki
so prikazani v okviru oknu “2D pogled”, ne gredo v kontrolo geometrije, ker oni niso entitete,
ampak samo predstavljajo prerez danega elementa konstrukcije s trenutno prikazano ravnino
pogleda v oknu “2D pogled”.
v spodnjem delu dialoga se nahaja tudi stikalo “Popravek geometrije”, s katerim lahko od
program zahtevate, da popravi odkrite risarske napake. Pri uporabi te opcije bodite pazljivi,
ker program ne bo zmeraj zmogel popraviti vse napravljene risarske napake. Zraven tega v
proceduri pomikov točk, lahko popravek ene risarske napake izzove nekontrolirani niz novih
napak. Problemi, ki jih program ne more rešiti, se najpogosteje javljajo pri ploskovnih
elementih, ko je za popravek risarske napake potrebno premakniti eno točko s konture v
položaj, ki bi celo ravnino ploskovnega elementa dal ven iz njene prvotne ravnine. Enako velja
tudi za evaluirane ploskve in ločne segmente linijskih entitet. Tak način reševanja problemov bi
praktično zahteval neko umetno inteligenco, kar je sedaj praktično nemogoče avtomatsko
rešiti. Zaradi tega se priporoča, da risarske napake sami popravite, eno po eno. Ali boste to
naredili z brisanjem in ponovnim risanjem, ali pa s premikom položaja, je odvisno izključno od
Vas in vaših navad. V vsakem primeru je najlažje, da ste pri samem risanju modela natančni.
Analiza geometrijskih napak
V primeru, ko postavljene oznake napak ne kažejo dovolj jasno, kaj so napake, je v programu
predviden ukaz “Analiza geometrijskih napak”. Z njenim aktiviranjem bo program zahteval
izbor postavljene oznake napake ali segment označen kot opozorilo.
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Marker napake – Izbor (<Konec>):
Če izberete marker za točko, tedaj bo program s posebno barvo označil izbrani in sosednji
marker, ki določa razmak manjši od predpisanega. Zraven tega bo s posebno barvo označena
tudi kontura entitet, kateri pripada sosednji marker. Na tak način lahko vidite, glede na katero
entiteto se izbrana točka nahaja na manjšem razmaku od predpisanega.
V primeru izbora segmenta, ki je markiran kot opozorilo, se bo odprl dialog z razlago opozorila.

Z aktiviranjem ukaza “OK” se dialog zapre, a program bo še dalje zahteval izbor postavljenih
markerjev, dokler z izborom podopcije “Konec” ne označite konec tega ukaza. Postavljeni
simboli bodo po končanju tega ukaza ostali v risbi tako dolgo, dokler ne odpravite risarskih
napak. Omenimo še enkrat, da se postavljeni simboli napak lahko umaknejo iz risbe tudi s
pozivom ukaza “Kontrola geometrije” in aktiviranjem ukaza “Cancel”.
Uporaba ukaza
Ker je zelo pomembno, da je geometrija konstrukcije in obtežbe natančno narisana, je
priporočljivo, da med kreiranjem modela občasno s pomočjo ukaza “Kontrola geometrije”
kontrolirate točnost vnesenih podatkov.
V primeru, da konstrukcijo kreirate z generiranjem njenih vertikalnih entitet s pomočjo ukaza
“Generiranje” (glej poglavje “2.11.7”), je pomembno, da pred proceduro generiranja
prekontrolirate ujemanje vseh konstruktivnih elementov tudi v vertikalnem smislu.
V takih primerih je najbolje začeti na vrhu objekta in s pomočjo ukaza “Preslikane etaže”
(glej poglavje “2.14.8”) v oknu “2D pogled” postaviti za vidnega samo nivo, ki se nahaja nad
aktivnim.

Za preslikanje na aktivni nivo izberite samo linijske in točkovne podpore, ker bodo v proceduri
generiranja vertikalnih elementov samo oni zamenjani z ustreznimi stebri in zidovi. Nato
aktivirajte ukaz “Kontrola geometrije” in vklopite obe stikali “Samo v 2D pogledu” in “Samo
vidne entitete”.
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Če v takem režimu program ne odkrije risarskih napak, lahko aktivirate naslednji prvi nižji nivo
in ponovite predhodno opisani postopek, dokler ne pridete do najnižjega nivoja v modelu. Če
program odkrije risarske napake, tedaj najprej popravite odkrite risarske napake in šele nato
preidite na naslednji nižji nivo.
Šele po izvedenem opisanem postopku za vse nivoje v modelu odzgoraj navzdol, lahko brez
skrbi pristopite h generiranju prostorskega modela.
Ne glede na kak način ste kreirali geometrijo konstrukcije, obvezno pred vnosom katerekoli
obtežbe, najprej preverite pravilnost geometrije konstrukcije glede vprašanja risarskih napak.
Enak postopek ponovite tudi ko ste vnesli vse obtežbe, oziroma pred prehodom v modul za
formiranje mreže končnih elementov.
Pri prvem aktiviranju ukaza vsa stikala izklopite, da bi ugotovili ali na celem modelu sploh
obstajajo risarske napake. Če ne obstajajo, bo program izdal ustrezen komentar, v
nasprotnem primeru pa bo v risbi markiral vse neregularne entitete. Preden greste v odpravo
risarskih napak, morate najprej odkriti med katerimi entitetami je markiran razmak manjši od
predpisanega. To najlažje naredite s selektivnim umikanjem vidnosti posameznih elementov
risbe. S ponovnim aktiviranjem ukaza “Kontrola geometrije”, vendar sedaj z vklopljenimi
stikali, boste lahko odkrili med katerimi entitetami je markirani razmak manjši od
predpisanega. Vsekakor bo tu tudi v veliko pomoč ukaz “Analiza geometrijskih napak”.
Opomba:
Ukaz “Kontrola geometrije” se avtomatsko izvede tudi v okviru ukaza za generiranje mreže
končnih elementov. V primeru, da v risbi odkrije take risarske napake, ki povzročijo, da se
mreža končnih elementov ne more generirati, bo program ustavil postopek generiranja in izdal
ustrezno opozorilo. Poudarjamo, da ni nujno, da vse odkrite risarske napake delajo probleme
pri generiranju mreže. Nekatere od njih program lahko tudi sam zaobide. V vsakem primeru je
pa najbolje, da jih ni.
Opomba:
V primeru, ko je marker točke postavljen v notranjost ločnega segmenta (simbol malega
trikotnika), tedaj se Vam lahko pri veliki povečavi zazdi, da dani simbol ne pripada loku.
Razlaga je v tem, ker se marker vedno prikazuje na svojem pravem položaju, a lok se vedno
aproksimira z nizom ravnih segmentov. Torej markirana točka sigurno pripada loku.

3.3.7

Sprememba diagonale ploskovnih entitet

S pomočjo ukaza “Vidnost” se lahko vključi prikaz diagonale v vsakem ploskovnem
konstruktivnem elementu (plošče in površinske podpore) modela. Njen položaj program
avtomatsko določa, tako da od dveh diagonal gabarita elementa izbere tisto, ki z večjo dolžino
gre preko površine tega konstruktivnega elementa.
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Vključen je prikaz diagonale plošče
Avtomatsko določen položaj se lahko spremeni s pomočjo ukaza “Sprememba
diagonale ploskovnih entitet”. Z izborom tega ukaza iz menija “Pomožni nivo”
ali s klikom na ikono bo program zahteval izbor diagonale, kateri želite spremeniti
položaj.
<0 sel.> Sprememba diagonale ploskovnih entitet - Selektiranje (Okno / <Konec>):
Po izboru je potrebno z izborom dveh točk iz risbe določiti novi položaj diagonale.
Prva točka:
Druga točka:
Program bo v proceduri izbora dokler ne izberete podopcije “Konec”.

Z izborom dveh točk iz risbe je spremenjen položaj diagonale plošče
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3.3.8

Informacije

Karakteristike elementov modela se lahko prikazujejo v posebnem dialogu, ki se
pojavijo, ko se miška postavi na njih. Uporabnik lahko vpliva na količino in način prikazovanja
informacij v dialogu. Ta zmožnost programa se vklopi z opcijo “Informacije”, ki se nahaja v
meniju “Pomožne funkcije”. Drugi način za klic ukaza je klik z levo tipko miške na ikono. Ko je
ukaz aktiven, je ta ikona vtisnjena, oziroma uokvirjena z modrim kvadratom (način prikaza
aktivnih ikon je odvisen od operacijskega sistema).

Dialog z informacijami o entitetah
V dialogu z informacijami o entitetah je prikazana tabela v dveh kolonah. V levi koloni se
izpisuje naziv informacije, v desni pa sam podatek. Recimo če se miška postavi nad ploščo, bo
v prvi vrstici tabele na lev koloni pisalo Entiteta, a v desni naziv entitete Plošča, v levi koloni
Set, v desni številka seta plošče, itd.
Če se na mestu miške nahaja več entitet, bo program v dialogu prikazal karakteristike ene od
njih. Istočasno se bo nad naslovom dialoga v oklepaju prikazalo število entitet, ki se nahajajo
pod miško, kot tudi številka entitete, ki se trenutno prikazuje, na primer “Informacije (1/4)”.
V tem primeru se s pritiskom na tipko Q lahko spremeni entiteta za informacije.
Način prikazovanja dialoga z informacijami, kot tudi njegova vsebina, se nastavi v dialogu, ki
se odpre z desnim klikom miške na ikono

.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

386

Dialog za nastavitev prikaza informacij
Istočasno se odpre tudi dialog za prikaz informacij. Njemu se samo v tem režimu prikaza lahko
menja velikost in izbere mesto na ekranu, na katerem se bo pojavil v režimu prikazovanja
informacij. Velikost dialoga se menja tako, da se miška postavi na okvir dialoga in ko se pojavi
simbol puščice, se miška z levim gumbom premika. Položaj se nastavi podobno, samo da se
miška postavi na naslov dialoga.
V zgornji tabeli dialoga se nahajajo vse entitete, katerih karakteristike se lahko prikazujejo. S
stikali v koloni “Sel”, se določa ali bo program prikazoval informacije za to entiteto, ko se
miška postavi nad njo. Z desnim klikom miške na naziv kolone “Sel” se odpre meni z opcijami
“Vklopi vse” in “Izklopi vse”.
V spodnji tabeli so prikazane vse karakteristike entitete, ki je aktivna v zgornji tabeli in se
lahko prikažejo v dialogu informacij. V koloni “N” se izpisujejo številke karakteristik entitet,
dokler se v drugi koloni prikazuje njihovo ime. Naziv izbrane entitete se izpisuje kot naslov te
kolone. Katere karakteristike se bodo prikazovale se določa s stikali v koloni “Sel”. Z desnim
klikom miške na naziv te kolone se odpre meni z opcijami “Vklopi vse” in “Izklopi vse”. S
stikali v koloni “Bol” se izbirajo karakteristike izbrane entitete, ki se bodo v dialogu za prikaz
informacij prikazovale odebeljeno. Z desnim klikom na to kolono se odpre meni za hiter
vklop/izklop vseh stikal. Sprememba položaja izbrane karakteristike aktivne entitete se naredi
s tipkami
navzgor in
navzdol.
V levem delu dialoga se nahajajo parametri za nastavitev načina prikaza informacij:
Font – zaprta lista za izbiro fonta informacij.
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Velikost – polje za vnos velikosti fonta informacij.
Prosojnost – z drsnikom
se nastavi prosojnost dialoga informacij. Trenutno stanje v
procentih se prikazuje v polju za drsnikom.
Čas do ukinitve – drsnik za nastavitev časa, po katerem se dialog informacij umakne z
ekrana ko se miška premakne tako, da se pod njo ne nahaja niti ena entiteta. Minimalni čas je
0s, maksimalen 10s.
Čas do prikaza - drsnik za nastavitev časa, po katerem se bo pojavil dialog informacij ko se
miška postavi nad neko entiteto. Minimalni čas je 0s, maksimalen 10s.
Dinamična sprememba velikosti okna – ker se za različne entitete prikazuje različna
količina informacij, se lahko zgodi, da velikost dialoga ni dovolj velika za prikaz vseh
informacij, ali pa da je prevelika. To stikalo avtomatsko menja višino dialoga za prikaz
informacij in ga uskladi s količino informacij, ki se prikazujejo. Če je stikalo izklopljeno, dialog
ne bo menjal velikosti, ne glede na količino podatkov.
Nepremičen zgornji rob okna –pri avtomatskem menjanju velikosti dialoga informacij, se bo
premikal samo spodnji rob, dokler bo zgornji imel vedno isti položaj na ekranu. To stikalo je
dostopno samo, ko je vklopljeno stikalo “Dinamična sprememba velikosti okna”.
Poudarjanje entitet s prikazom informacij - entiteta s prikazom informacij se izrisuje z
odebeljeno linijo. Poudarjena je samo v oknu, kjer se trenutno nahaja miška.
Poudari entiteto v vse pogledih - entiteta s prikazom informacij se izrisuje odebeljeno in v
2D in v 3D oknu, ne glede kje se nahaja miška. To stikalo je dostopno samo, ko je vklopljeno
stikalo “Poudarjanje entitet s prikazom informacij”.
Prikaži na poziciji miške - dialog z informacijami se prikazuje na trenutni poziciji miške. V
splošnem se z miško poravna zgornji levi vogal dialoga. V situacijah, ko dialog lahko pade
izven ekrana, pa se dialog poravna na vogal, ki je trenutno najugodnejši. To se npr. lahko
zgodi, ko je miška na desnem robu ekrana.
Prikaži samo ko je pritisnjen Shift - ko je to stikalo vklopljeno, se bo dialog z informacijami
prikazoval samo, če je pritisnjen Shift na tipkovnici.
Min. čas osvežitve – drsnik, ki nastavi časovni interval med dvema osvežitvama vsebine
dialoga informacij. Minimalni čas trajanja intervala je 0ms, a maksimalen 100ms. Trajanje
časovnega intervala se prikazuje v polju na desni strani.
Resetiranje položaja okna – če je zamenjan položaj dialoga informacij na ekranu, se s tem
gumbom lahko spremembe izničijo in se postavi na mesto predvideno v programu.
- V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.
- Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.
Iz zaprte liste, ki se nahaja levo od gumba
konfiguracija.

, se lahko aktivira predhodno shranjena

Z izborom gumba “OK” se dialog zapre z upoštevanjem vseh sprememb.
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3.4

Ukazi za vnos elementov risbe, ki niso del
konstrukcije

V to skupino spadajo ukazi, s pomočjo katerih se kreirajo elementi risbe, ki niso del
konstrukcije in tako ne vplivajo na preračun modela. S pomočjo teh ukazov, ki se nahajajo v
okviru menija “Pomožni nivo”, se lahko postavijo pomožne osi, rišejo poljubne linije,
izpisujejo teksti in kotirajo risbe. Vse te entitete se lahko enakopravno postavljajo v oknu
“Dispozicija” in v oknu “2D pogled”, ne glede na to, kateri del modela je trenutno prikazan v
njemu. Pomožne linije, teksti in kote, se lahko postavijo tudi na specialno definiranih pomožnih
pogledih, ki se dobijo z izborom evaluiranih elementov konstrukcije (glej poglavje “3.1.12”). V
teh primerih se te entitete lahko nahajajo tudi izven obsega dane ukrivljene ploskve.

V sklopu pomožnega pogleda “Sfera” je postavljena kota in naslov
Tako postavljene entitete se ne morejo izbrati v okviru danega pomožnega pogleda, ampak
izključno v bazni ravnini dane ukrivljene ploskve. Torej če želite premakniti ali pa spremeniti
vsebino tako postavljenih entitet, morate aktivirati v oknu “2D pogled” bazno ravnino dane
ukrivljene ploskve.

V oknu “2D pogled” je prikazana bazna ravnina sfere
Postavljene entitete se nahajajo praktično v bazni ravnini ukrivljene ploskve, a s programom je
samo omogočen njihov prikaz v sklopu definiranega pomožnega pogleda.
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3.4.1

Pomožne osi

V poglavju “2.5” smo detajlno pojasnili načine, na katere se lahko naredi izbor točk
v risbi. Eden od najpraktičnejših je izbor točk s pomočjo OSNAP kriterija (glej poglavje
“2.5.5”). Ker se pri projektiranju s konstruktivnimi elementi skoraj vedno postavlja v smeri
nekih osi, je zelo praktično, da so v risbi narisane prav take pomožne osi, ki bodo spremljale
geometrijo konstruktivnih elementov.
Za ta namen je napravljen cel sistem ukazov, v katerega se pride z aktiviranjem
ukaza “Osi”.
Čeprav predpostavljamo, da Vam je že poznano, bomo še enkrat poudarili, da te horizontalne
in vertikalne osi nimajo nikakršne zveze z mrežo končnih elementov, ampak samo spremljajo
geometrijo konstrukcije zaradi lažjega definiranja njene geometrije.
Z izborom ukaza “Osi”, se na območju risbe pojavita ena horizontalna in vertikalna os, ki
gresta skozi koordinatno izhodišče (točka 0,0,0), a ukazna vrstica dobi naslednjo obliko.
Vertikalne osi (Oznake/Premakni/Brisanje/Sprememba/Ref.os/Gen/<Konec>/Druga smer):
Z izborom ukaza osi avtomatsko postanejo vidne, ne glede na stanje parametra “Pomožne
osi” v dialogu ukaza “Vidnost”. V ukazni vrstici so v oklepajih izpisane podopcije tega ukaza,
če se pa ne izbere niti ena od njih, se od uporabnika pričakuje vnos nove osi.
Ker se v istem trenutku lahko tvorijo samo horizontalne ali vertikalne osi, se na začetku
ukazne linije izpisuje, katera os je trenutno aktivna, oziroma na katere osi se trenutno
navezujejo operacije. Sprememba aktivnih osi se vrši s klikom miške na podopcijo “Druga
smer”. Vsak klik miške bo namreč izmenično aktiviral “Horizontalne osi” ali “Vertikalne osi”.
Pomožne osi se lahko enakopravno postavljajo v oknu “Dispozicija” in v oknu “2D pogled”, ne
glede kateri pogled je trenutno v njem aktiven. Iz tega razloga v programu razlikujemo tako
imenovane globalne in lokalne pomožne osi. Namreč globalne pomožne osi so te, ki potekajo v
smeri globalnih koordinatnih osi in so enotne (skupne) za celi prostorski model. To praktično
pomeni, če v oknu “2D pogled”, ko je aktiven nek nivo, postavite pomožne X in Y osi, bodo lete istočasno veljale tudi za vse ostale horizontalne ravnine na nekem drugem nivoju. Iste osi
bodo prikazane tudi v oknu “Dispozicija”.

Postavljene pomožne osi v smeri globalne X in Y osi so
skupne za okno “2D pogled” in za okno “Dispozicija”
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Prav tako, ko je v oknu “2D pogled” prikazan neki okvir, katerega smer se v dispoziciji objekta
prekriva s smerjo globalne X oz. Y osi, bodo prav tako prikazane ustrezne globalne pomožne
ose.

Prikazane vertikalne osi v oknu “2D pogled”, ko je v
njem prikazan prečni okvir, praktično predstavljajo
pomožne osi v smeri globalne X osi.

Prikazane vertikalne osi v oknu “2D pogled”, ko je v
njem prikazan vzdolžni okvir, praktično predstavlja
pomožne osi v smeri globalne Y osi.
Tudi postavljene globalne Z pomožne osi bodo veljale za vse vertikalne ravnine, ki se prikažejo
v oknu “2D pogled”. Torej z aktiviranjem kateregakoli okvirja v dispoziciji objektov, ne glede
nato ali je njihova smer v smeri globalnih koordinatnih osi ali ne, bodo prikazane X osi
odgovarjale globalnim Z pomožnim osem.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

391

Prikazane X osi v oknu “2D pogled”so skupne za vse okvirje,
ne glede na njihovo smer v dispoziciji objektov.
Zaradi tega so globalne pomožne osi skupne za celi model in se prikazujejo v vseh ravninah
pogleda, katere normama je taka, da se podani razmaki globalnih osi lahko prikažejo v pravi
velikosti brez transformacij.
Ker je v programu predvideno, da se pomožne osi lahko vedno podajo v oknu “2D pogled”, ne
glede na ravnino aktivnega prikaza, bo program v primeru, ko se osi podajo v ravnini prikaza v
kateri se ne vidijo ustrezne globalne osi, osi proglasil za lokalne za dano ravnino pogleda.
Tipičen primer je vnos Y osi v oknu “2D pogled” ko je aktiven nek okvir, ki v dispoziciji
zavzema poševen položaj glede na globalne koordinatne osi.

Postavljene lokalne Y osi se ne bodo videle v nobenem
drugem 2D prikazu, razen v tistem, ki ima enak vektor normale
kot prikazani okvir v dispoziciji objekta.
Tudi tukaj velja pravilo, kot pri globalnih pomožnih osi, da se podane medsebojne razdalje
med lokalnimi osmi morajo ohraniti v vseh prikazih. Torej se postavljene lokalne pomožne osi
navezujejo na ravnino v kateri so podane in bodo prikazane samo v ravnini pogleda, ki ima
enak vektor normale kot ravnina v kateri ležijo podane lokalne pomožne ose.
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3.4.1.1 Postavitev osi
Kot smo že omenili, če se ne izbere niti ena ponujena podopcija, se od uporabnika
pričakuje postavitev osi, horizontalne oz. vertikalne. Postavljene bodo v aktivnem oknu, kjer
se upošteva tudi njen koordinatni sistem.
Vse osi, ki se postavljajo, se numerirajo s števili od “0” do “n”, in to posebej za ”X” in “Y” smer
(oštevilčba se sortira po naraščajočih koordinatah). Osi obeležene z “0”, program sam postavi
in one gredo skozi koordinatno izhodišče (točka 0,0). Števec horizontalnih osi se izpisuje na
levem, a števci vertikalnih na spodnjem robu območja risbe. Programsko nastavljene nazive
osi lahko spremenite na način, kot bo to opisano v poglavju “3.4.1.5”
Za vertikalne in za horizontalne osi veljajo isti principi in se lahko postavijo na enega od
naslednjih načinov:
 z izborom proste točke v risbi ali s preciznim zadevanjem točk s pomočjo OSNAP kriterija.
Klik miške bo privedel do postavitve “X” ali “Y”-osi prav skozi izbrano točko. Ker je
postavitev pomožnih osi omogočeno tudi v oknu “Dispozicija”, med delovanjem tega ukaza
ne boste mogli transparentno narediti spremembo aktivnega okvirja, ker se bo vsak klik v
okviru okna “Dispozicija” razumel kot zahteva za postavitev nove osi.
 s posameznim vnosom absolutnih koordinat, oziroma “X” oz. “Y” koordinat (za X os je “Y”
koordinata in obratno). Če s tipkovnice podate na primer vrednost: 5.5, tedaj bo v primeru
aktivne “Y”-osi program postavil vertikalno os, ki se nahaja na razmaku “5.5” od
koordinatnega začetka. V primeru aktivne “X”-os, pa bo postavljena horizontalna os na
razmaku “5.5” od koordinatnega začetka.
 s posameznim vnosom relativnih koordinat glede na referenčno os. Vedno sta samo ena
horizontalna in ena vertikalna os referenčni, kateri sta jasno označeni s kratko odebeljeno
linijo na začetku dane ose. Program za referenčno os avtomatski postavi zadnjo. S pomočjo
podopcije “Ref. os” lahko uporabnik sam postavi poljubno os kot referenčno. Z izborom te
podopcije se v ukazni vrstici izpiše:
Referenčna linija vertikalne osi (<Konec>):
Kazalec dobi obliko “select-box”-a, v katerega je potrebno zajeti katerikoli del os, ki se želi
postaviti za referenčno. Vsekakor se ne more za referenčno os postaviti horizontalna os, če
so aktivne vertikalne in obratno. Po izboru osi, se bo program vrnil na osnovno obliko
ukazne linije in marker postavil na izbrano os.
Da bi se programu jasno označilo, da se gre za relativne koordinate, se pred koordinate
mora dati znak “@”. Če s tipkovnice podate na primer: @5.5, bo program postavil os v
razmaku 5.5 od referenčne osi
 s serijskim vnosom absolutnih koordinat. Število, ki se najprej poda predstavlja večkratnik,
a drugo velikost razmaka. Ti dve števili morata biti med seboj ločeni z znakom “*”. Če
podate na primer: 4*3.5, bodo postavljene štiri osi, ki imajo absolutne koordinate: “3.5”,
“7.0”, “10.5” in “14”.
 s serijskim vnosom relativnih koordinat. Procedura je praktično enaka kot zgoraj, s tem da
je začetek glede na referenčno os in ne na izhodišče.
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3.4.1.2 Brisanje osi
Zraven postavitve, je z izborom ukaza “Osi” mogoče več manipulacij z osmi.. Tudi
tu se operacije nanašajo na trenutno aktivne osi (horizontalne “X” ali vertikalne “Y”).
Z izborom podopcije “Brisanje” dobi kazalec obliko select box-a, a v ukazni vrstici se pojavi
sporočilo:
<0 sel.> Brisanje vertikalnih osi (<Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da izbere vertikalne ali horizontalne osi za brisanje. Princip
izbora je standarden in je tudi tu omogočeno posamezno in skupinsko Selektiranje. Za
posamezen izbor se mora zajeti v mali kvadrat del osi, ki se želi brisati. V primeru, da select
box ne zajame nobene osi, se klik na levi gumb miške razume kot vnos prvega vogala
pravokotnega območja. Zatem sledi vnos drugega vogala:
Nasprotni vogal:_
Vse osi, horizontalne ali vertikalne, ki so v tem območju, bodo izbrane. Zraven tega klasičnega
izbora z miško, je omogočen tudi izbor s tipkovnico, z vnosom številke osi, ki se želi zbrisati.

3.4.1.3 Sprememba razmaka med osmi
Z izborom podopcije “Sprememba” je uporabniku omogočeno, da v primeru
napake spremeni razmak med dvema sosednjima osema v risbi. Zaradi lažje kontrole točnosti
vnesenih podatkov o položaju osi, se razmaki izpisujejo med osmi.
Z izborom podopcije “Sprememba” bo program v ukazni vrstici zahteval vnos razmaka med
dvema sosednjima osema:
Izberite razmak med vertikalnimi osmi (<Konec>):_
Izbor želenega razmaka se vrši z enostavnim klikom miške med dvema sosednjima osema
(horizontalne ali vertikalne), ali z vnosom večje številke osi preko tipkovnice. V obeh primerih
bosta sosednji osi markirani in v ukazni vrstici se bo pojavilo sporočilo:
Novi razmak med vertikalnimi osmi <6.74>:
Med <> oklepaji je izpisana informacija o trenutnem stanju izbranega razmaka, a nova
vrednost se lahko poda ali preko tipkovnice ali z izborom točke v risbi, ki bo določila novi
položaj markirane osi z večjo številko. Vnos nove vrednosti bo razmak popravil, a vse osi z
večjimi številkami se bodo premaknile tako, da bo medsebojni razmak nespremenjen.

3.4.1.4 Premikanje osi
Z izborom podopcije “Premakni”, je mogoče katerikoli izbrani osi premakniti
položaj. Vsebinska razlika med to opcijo in opcijo za spremembo razmaka, je v tem, da se s
premikom izbrane osi ne menja položaj ostalih osi.
Z izborom podopcije “Premakni” bo program izdal sporočilo za izbor osi za premikanje:
Premikanje vetikalne osi (<Konec>):_
V tej proceduri je omogočen izbor samo ene horizontalne ali vertikalne osi. Izbor je lahko z
miško ali preko tipkovnice. Izbrana os bo markirana, a program bo zahteval vnos novega
položaja
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Novo mesto vetikalne osi (<Konec>):_
Njen položaj se lahko poda s katerimkoli že prej opisanim postopkom za izbor točk (izbor točke
z risbe, absolutne koordinate, relativne, itd.).

3.4.1.5 Sprememba naziva osi
Z izborom podopcije “Oznake” iz ukazne linije, lahko spremenimo podani naziv
katerekoli postavljene osi na risbi:
Oznaka vertikalne osi (Stil / <Konec>):
Sedaj se pričakuje izbor osi kateri želite spremeniti ime, ali da izberete podopcijo “Stil”. Po
izboru osi v ukazni liniji se bo pojavilo novo sporočilo:
Oznaka vertikalne osi “n”: 1
Prikazana oznaka “n” označuje števec izbrane osi, a “1” njen stari naziv. Z vnosom novega
naziva za izbrano os in pritisk na tipko “Enter”, bo novo ime sprejeto a program se bo vrnil na
predhodno obliko ukazne linije. Selekcija osi in sprememba njihovih nazivov se vrši, dokler se
z izborom podopcije “Konec” ne gre iz ukaza.
Z izborom podopcije “Stil” se odpre dialog:

Dialog v katerem se definirajo stili označevanja osi
Vse pomožne osi, ki potekajo v smeri globalne Y ali Z osi pripadajo nekateri od YOZ ravnin.
Program vsaki od teh ravnin dodeli oznako in z njo se na ekranu označijo vse osi, ki
predstavljajo presek dane YOZ ravnine in trenutne ravnine prikaza. Na tak način je
zagotovljeno, da pomožne osi, ki potekajo v smeri globalne Y osi in katere pripadajo isti YOZ
ravnini, nahajajo se pa na različnih nivojih, imajo isto oznako. Isto oznako bodo imele tudi vse
pomožne osi, ki potekajo v smeri globalne Z osi, pripadajo pa dani YOZ ravnini in različnim
okvirjem, ki potekajo v smeri globalne X osi.
Pojasnilo za XOZ in XOY ravnine je analogno pojasnilu za YOZ ravnine.
Stil označevanja dane ravnine se definira z izborom enega od ponujenih stilov iz istoimenskih
zaprtih list, dokler se iz zaprte liste “Lokalne osi ” vrši izbor stilov označevanja pomožnih osi.
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Vsebina ene liste za izbor stilov označevanja

Podano je, da se YOZ ravnine označujejo z rimskimi števili,
a XOZ ravnine z velikimi črkami abecede
Z izborom stila “Vrednost” se od programa lahko zahteva, da se zraven vsake pomožne osi
izpiše njen razmak od osi, ki gre skozi koordinatno izhodišče aktivne ravnine prikaza. Tak stil
se najpogosteje uporablja za označevanje XOY ravnine, oziroma horizontalnih pomožnih osi pri
okvirjih, ker te vrednosti predstavljajo višinske koordinate izbranih osi.

Označevanje XOY ravnin s pomočjo stila “Vrednosti”
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S pomočjo stikala “Brisanje obstoječih oznak osi” se brišejo vse ročno podane oznake, a
namesto njih se izpisujejo izbrane oznake osi. Če je to stikalo izključeno, spremembe stila
označevanja v tem dialogu ne bodo vplivale na ročno podane oznake osi.

3.4.1.6 Avtomatsko generiranje osi
Poleg poznanih načinov postavljanja pomožnih osi je omogočeno tudi avtomatsko
generiranje osi na osnovi geometrije modela. Avtomatsko generiranje osi se vrši z izborom
podopcije “Gen” in tedaj program v vseh prelomnih točkah konture konstruktivnih elementov
modela postavi pomožne osi za trenutno aktivno smer. S spremembo aktivnih osi in ponovnim
izborom podopcije “Gen” bodo avtomatsko generirane osi v drugi smeri. Avtomatsko
generiranje se lahko vrši v oknih “2D pogled” in “Dispozicija”.

3.4.2

Izbor “layer”-a za risanje

V okviru ukaza za postavitev pomožnih linij, tekstov in kot, je prisotna tudi
podopcija “Layer”. Z njenim aktiviranjem se odpre dialog za izbor aktivnega “layer”-a za
risanje.

Izgled “dialog ”-a za izbor aktivnega “layer”-a
V programu so predvideni 8 “layer”-a, na katerih se lahko rišejo elementi risbe, ki niso del
konstrukcije. Za vsak “layer” je predvidena ena barva, ki bo na risbi točno določala, kateremu
“layer”-ju pripadajo posamezni elementi konstruirani s pomočjo teh ukazov.
Izbor aktivnega “layer”-ja za risanje se izvede s klikom miške na njegovo ime, tako da mali
krogec pred nivojem postane zatemnjen. Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo dialog zaprl in na
začetku ukazne vrstice se bo pojavil obarvan krogec, ki odgovarja aktivnemu “layer”-ju. Vsi
elementi risbe, ki se bodo dalje izrisovali, bodo narisani v barvi aktivnega “layer”-a. Taka
organizacija Vam omogoča, da posamezne tekste, linije in kote po želji postavljate na različne
nivoje.
Ker je s pomočjo ukaza “Vidnost” mogoče vklopiti vidnost za vsak “layer” posebej, je s tem
jasna tudi uporaba in namen takega risanja. Pri tisku lahko zraven barve še definirate
drugačen tip linije in njeno debelino (glej poglavje “3.5.1”).
Z desnim klikom miške na ikone, s katerimi se aktivirajo ukazi “Linija”, “Tekst” in
“Kotiranje”, izmenično vsi “layer”-i postanejo vidni oz. nevidni. Selektivno definiranje vidnosti
vsakega “layer”-a posebej se pa doseže v okviru ukaza “Vidnost”.
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3.4.3

Risanje pomožnih linij
Z izborom te ikone se preide v ukaz “Linija”, s pomočjo katerega se lahko izrisuje
poljubna linija v risbi in katera nebo vplivala na preračun modela.

Način dela s tem ukazom je detajlno opisan v poglavju “2.6” in ga tukaj ne bomo ponavljali.
Linije se rišejo v barvi, ki odgovarja aktivnemu “layer”-u. Ta ukaz ima posebno uporabo pri
kompliciranih modelih, ko je za definiranje njihove geometrije potrebno narisati še razne
pomožne linije.
Opomba:
V primeru, ko želite pomožne linije postaviti v oknu “Dispozicija”, tedaj morate izbrati začetno
točko linije v tem oknu. Vsekakor morajo tudi vsi segmenti polilinije pripadati temu oknu. V
primeru, da začetno točko linije izberete v oknu za 2D ali 3D prikaz modela, tedaj bo klik
miške v oknu “Dispozicija” deloval kot zahteva za spremembo aktivnega okvirja.

3.4.4

Izpis tekstov
Ukaz “Tekst” je namenjen za izpis raznih naslovov in komentarjev v risbi. Z
izborom te ikone dobi ukazna vrstica izgled:

Referenčna točka (Font <2 mm> / Kot<0> / Ravnanje<LD> / Layer / <Konec>):_
Sedaj program od uporabnika pričakuje vnos referenčne točke teksta. Ta točka določa položaj
teksta na risbi oziroma glede na njo se bo tekst ravnal po aktivnih pogojih ravnanja. Način
izbora ravnanja bomo pojasnili malo kasneje. Ko se z miško klikne na referenčno točko, se
izpiše sporočilo:
Tekst:_
Program pričakuje vnos vsebine teksta preko tipkovnice. Ko se vnaša tekst, ga program sproti
izpisuje v risbi, kar omogoča boljšo kontrolo vsebine. Zaključek vnosa je s pritiskom na tipko
“Enter”. Potem bo tekst izpisan v risbi v barvi, ki odgovarja aktivnemu“layer”-ju in poravnan
na referenčno točko po pogojih ravnanja.
Velikost črk na risbi, kot pod katerim se tekst izpisuje, pogoji ravnanja in font, bodo
odgovarjali aktivnemu stanju parametrov, ki to regulirajo. Aktivne vrednosti teh parametrov so
izpisane med <> oklepaji pri vsaki podopciji v ukazni vrstici. Postavitev parametrov se vrši
pred izborom referenčne točke in to s pomočjo podopcij, ki se nahajajo pri pozivu ukaza
“Tekst”.
Referenčna točka (Font<2 mm> / Kot<0> / Ravnanje<LD> / Layer / <Konec>):_
Aktivne vrednosti teh parametrov si program zapomni in jih uporabi pri delu vse do njihove
naslednje spremembe.
Font in velikost črk
Izbor velikosti črk in fonta se doseže z aktiviranjem podopcije “Font”, nakar se odpre dialog z
izgledom.
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Izgled dialoga za izbor fonta
Izbor fonta se vrši iz zaprte liste, ki se nahaja v levem delu dialoga. V listi bodi seveda
prikazani samo fonti, ki obstajajo v “Windows”-ih.
Z vnosom želenih vrednosti v edit box-ih: “Velikost” in “Faktor širine” lahko vplivate na
velikost fonta in na odnos njegove širine proti podani višini. Višina črk se podaja v milimetrih,
višina se pa samodejno izračuna iz podanega razmerja. Način preračuna med velikostjo črk v
milimetrih na papirju in risarskih enot na ekranu, bo podrobneje pojasnjen v poglavju “3.5.2”,
ko bomo obravnavali aktivno merilo. Za sedaj naj ostane na tem, da je treba podati velikost
črk v milimetrih.
S pomočjo stikal “ B ”, “ I ” in “ _ ” lahko definirate enega od stilov za font: “bold”, “italic” in
“underline”.
Z aktiviranjem ukaza “OK”se bo ta dialog zaprl in izbrani font bo postal aktiven. V ukazni
vrstici bo v <> izpisana, v okviru podopcije “Font”, tudi izbrana velikost fonta v milimetrih.
Kot za izpis teksta
Izbor kota, pod katerim bo izpisan tekst v risbi, se določi z izborom podopcije “Kot”. Sedaj se
v ukazni vrstici pojavi sporočilo:
Kot <0>:
Zahteva se vnos kota v stopinjah (med <> je izpisana aktivna vrednost, a kot raste v smeri
nasprotno od urinega kazalca). Kot se zraven vnosa preko tipkovnice, lahko določi tudi z
izborom dveh točk z risbe. Z izborom prve točke bo program zahteval še vnos druge točke.
Druga točka:
Vrednost kota bo postala aktivna, ukazna vrstica pa bo dobila svojo osnovno obliko v okviru
ukaza “Tekst”.
Poravnava teksta
Izbor načina poravnave teksta glede na referenčno točko se doseže z aktiviranjem podopcije
“Ravnanje”. Poravnava se lahko vrši po horizontali in po vertikali. Po horizontali je možno, da
se tekst ravna glede na levi ali desni rob, ali da se centrira. Ravnanje po vertikali je možno
glede na vrh, dno ali center. Na ukazni vrstici je med <> oklepaji izpisan aktivni pogoj
poravnave. Označuje se z dvema začetnima črkama, kjer je prva za horizontalno, a druga za
vertikalno poravnavo. Z izborom podopcije “Ravnanje” se bo izpisalo sporočilo:
Horizontalno (<Levo> / Center / Desno):_
Sedaj se pričakuje izbor poravnave v horizontalnem smislu (pod horizontalnim se ne smatra
kot “0”, ampak smer izpis teksta). S klikom miške na eno od ponujenih podopcij v ukazni
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liniji, se bo izbrani tekst poravnal po horizontali, a v ukazni vrstici se bo pojavilo novo sporočilo
z opcijami za vertikalno poravnavo (pravokotno na smer teksta).
Vertikalno (Gor / Sredina / <Dol>):_
Z izborom novega pogoja poravnave, se bo program vrnil v osnovno obliko ukazne vrstice za
izbor referenčne točke, a med <> oklepaji bodo izpisani novi aktivni parametri poravnave.

3.4.5

Kotiranje risbe

Ker je program “Tower” grafično orientiran in omogoča formiranje grafične
dokumentacije, je vsekakor zaradi preglednosti vhodnih podatkov priporočljivo tudi kotirati
narisano geometrijo modela.
Sam postopek kotiranja je zelo enostaven in se doseže z izborom ukaza
“Kotiranje”, nakar se v ukazni vrstici pojavi sporočilo:
Vnos točke za kotiranje (Izbor / Deselektiranje / <Konec> / Layer):
Sedaj se pričakuje izbor vseh točk, katerih medsebojne razdalje se bodo kotirale. Zraven
posameznega izbora točk, lahko s pomočjo podopcije “Izbor” izberete vse želene točke.
<0 sel.> Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / Deselektiranje / <Konec>:
Procedura za izbor točk je detajlno opisana v poglavju “2.5”. Ko so izbrane vse točke, bo izbor
podopcije “Konec” označil konec procedure izbora točk in program bo nato zahteval določitev
položaja kote.
Položaj avtomatske kote (Vnos točk / Horizontalna / Vertikalna / Poševna/ Layer):
Iz vsebine ukazne vrstice se vidi, da obstajajo dejansko štiri neodvisne procedure in to za
postavitev: avtomatske, horizontalne, vertikalne in poševne kote (podopcija “Vnos točk” je
predvidena za vrnitev na proceduro izbora točk).
Po “default”-u program vedno nudi postavitev avtomatske kote, dokler se z izborom ostalih
podopcij lahko postavijo horizontalne, vertikalne, oziroma poševne kote.
Postavitev avtomatske kote pomeni, da bo položaj miške glede na izbrane točke za kotiranje,
določil ali bo postavljena horizontalna ali vertikalna kota. Program sproti izrisuje horizontalno
oziroma vertikalno koto, glede na trenutni položaj miške.
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Položaj miške, glede na izbrano točko za kotiranje, je
določil postavitev horizontalne kote.

Položaj miške, glede na izbrane točke za kotiranje,
je določil postavitev vertikalne kote.
Klik miške privede do konca procedure kotiranja in na izbranem mestu bo postavljena
horizontalna oziroma vertikalna kota.
V primeru, ko ne morete izbrati želeni tip kote, tedaj z izborom ustrezne podopcije preidete v
proceduro eksplicitne postavitve horizontalne oziroma vertikalne kote. Izbor podopcije
“Horizontalna” privede do:.
Položaj horizontalne kote (Vnos točk / Avtomatska / Vertikalna / Poševna / Layer):
Sedaj bo program sproti izrisoval vedno samo horizontalno koto. Enako velja tudi za
eksplicitno postavitev vertikalne kote, s podopcijo “Vertikalna”. Izbor točke z risbe bo vedno
postavil vertikalno kotu.
Za postavitev poševnih kot morate izbrati podopcijo “Poševna”, nakar se bo pojavilo
sporočilo, s katero se od uporabnika zahteva vnos kota nagiba kotne linije.
Kot poševne kote (<0> / Vnos točk / Avtomatska / Horizontalna / Vertikalna / Layer):
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Ta kot se lahko poda ali s tipkovnice v stopinjah (pozitiven kot je v nasprotni smeri urinega
kazalca) ali z izborom dveh točk z risbe. Če se izbere točka z risbe, se mora še podati druga
točka:
Druga točka:_
Z izborom tudi druge točke bo kot nagiba poševne kote določen. Sledeči postopek je identičen
kot pri horizontalnem in vertikalnem kotiranju.
Položaj poševne kote (<Nazaj>):_
Namreč izbor točke z risbe bo določil položaj poševne kote in vse medsebojne razdalje izbranih
točk za kotiranje bodo projicirane na dano poševno smer.
Opomba:
Izbor fonta, števila decimalk v kotah, tip puščice in njihova velikost se vrši v okviru ukaza
“Parametri” (glej poglavje “3.5.1”).

3.4.6

Oznaka pozicije

Vsem konstruktivnim elementom (plošč/zid, greda/steber in vse podpore) se lahko
poda tekstualno-numerični identifikator - oznaka pozicije. Ta identifikator se izpisuje v vseh
tekstualnih poročilih. Prav tako se lahko zahteva tudi njegov prikaz na ekranu in s tem tudi v
grafičnih blokih, ki se eksportirajo v projektno dokumentacijo. Oznaka pozicije praktično
predstavlja ime elementa, kateremu je pridružena in precej olajša delo tako pri risanju
modela, kot tudi pri kreiranju projektne dokumentacije.
Pri pozicioniranju program določa vrstni red entitet po koordinatah njihovega težišča. Najprej
se razvrstijo Z, zatem Y in na koncu X koordinate. Recimo, da se pozicionirajo vse grede enega
modela: najprej se najdejo vse grede, katerih težišče pripada ravnini z najmanjšo Z
koordinato, zatem se med njimi najdejo vse grede, katerih težišče pripada smeri z najmanjšo Y
koordinato in se izvrši njihovo pozicioniranje, začenši od grede, ki ima težišče z najmanjšo X
koordinato. Važno je omeniti, da imajo prednost entitete, ki pripadajo podanim nivojem
modela in se pozicionirajo najprej, zatem pa se preide na pozicioniranje ostalih entitet.
Ukazi za delo z oznakami pozicij se nahajajo v meniju “Pomožni nivo”.

3.4.6.1 Načrt pozicij
S pomočjo tega ukaza se oznake pozicij dodelijo entitetam, ki so izbrane iz risbe. Po
aktiviranju dobi ukazna linija izgled:
<0 sel.> Sprememba oznake pozicij - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pRerez / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / osvežitev Indeksa / Brisanje vseh
oznak):
Omenimo še, da se istočasno lahko izberejo samo entitete istega tipa, npr. samo grede ali
samo plošče.
Po koncu izbora se odpre dialog:
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Izgled dialoga za dodelitev
oznak pozicij
V polju “Opis pozicije” se poda oznaka, ki bo dodeljena vsem izbranim entitetam.
S pomočjo stikala “Numerirati pozicije” se definira, ali bo program poleg oznake vsaki
entiteti pridružil še števec. Ko je stikalo vklopljeno, postanejo dostopni tudi ostali parametri v
tem delu dialoga.
V polju “Začetna številka” se poda število, od katerega se začne numeriranje pozicij. Če je
podano 0, se numeriranje ne bo izvršilo, oziroma, program se obnaša, kot da je stikalo
“Numerirati pozicije” izključeno.
Z vklopom stikala “Grupirati kolinearne” se od programa zahteva, da kolinearne entitete
numerirate z isto številko.
Omenimo še, da program avtomatsko vsem entitetam, ki imajo isto oznako pozicije in isti
števec, dodeljuje indekse, ki jih enoznačno določajo. Ti indeksi so od oznake pozicij ločeni s
črtico (“*-n”) in njihov prikaz se definira v dialogu ukaza “Vidnost”.
Ukazno polje “Brisanje oznake pozicije” služi za umik oznak pozicij, ki so prej dodeljene
izbranim entitetam.
Z aktiviranjem polja “OK” se dialog zapre in program vsem izbranim entitetam pridružuje
podane oznake pozicij. Prikazovanje oznak pozicij se definira v dialogu ukaza “Vidnost”,
posamezno za vsako entiteto.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

403

S pomočjo ukaza “Načrt pozicij” so vsem izbranim
gredam dodeljene oznake pozicij
S pomočjo ukaza “Načrt pozicij” se lahko spremenijo oznake pozicij, ki so prej dodeljene
konstruktivnim elementom. Če so vse izbrane entitete pozicionirane z istimi parametri, jih bo
program prikazal v dialogu:

Vse izbrane entitete imajo iste parametre
Parametri, ki niso isti za vse izbrane entitete, bodo posebej označeni:

Parametri “Opis pozicije” in “Numerirati pozicije”
niso isti za vse izbrane entitete
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Sporočilo za izbor entitet bo aktivno, dokler se z izborom podopcije “Konec” ukaz ne konča.
<0 sel.> Sprememba oznake pozicij - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pRerez / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / osvežitev Indeksa / Brisanje vseh
oznak):
Z Izborom podopcije “osvežitev Indeksa” se vrši ažuriranje oznak pozicij. To je zelo koristna
opcija, ker se vrstni red števcev indeksa lahko poruši (na primer z brisanjem in dodajanjem
novih entitet, brisanjem podanih oznak pozicij itd.).
S pomočjo podopcije “Brisanje vseh oznak” se umaknejo oznake pozicij vseh elementov
modela.

3.4.6.2 Generiranje načrta pozicij
S pomočjo ukaza “Generiranje načta pozicij” se istočasno lahko dodelijo oznake
pozicij vsem konstruktivnim elementom modela. Po njenem aktiviranju se odpre dialog
z izgledom:

Dialog za generiranje načrta pozicij
V zgornjem delu dialoga se nahaja lista vseh nivojev, ki so definirani za dani model. V koloni
“Naziv nivoja” so izpisana njihova imena, v koloni “Z” pa so izpisane njihove Z koordinate.
Desni del liste je razdeljen na dva dela: “Greda” in “Plošča”. V kolonah “Opis” se podajo
oznake pozicij, ki bodo pridružene vsem ploščam/gredam danega nivoja, v kolonah “Število”
pa se za vsak nivo poda številka, od katere se začne numeriranje. Z desnim klikom miške na
oznako pozicije se odpre meni z dvema ponujenima opcijama:
Dodeli vsem - oznaka pozicije se dodeljuje ploščam/gredam na vseh nivojih.
Umakni vsem – umaknejo se oznake pozicij, ki so podane za plošče/grede na katerem koli
nivoju.
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Meni, ki se odpre z desnim klikom miške
na oznako pozicije
S pomočjo stikal, ki se nahajajo v koloni “Nadal.”, se lahko zahteva, da se numeriranje gred
začne od prve proste številke, ki je ostala po numeriranju plošč. Recimo, da je začetna številka
za numeriranje plošč na nekem nivoju 101 in da se na tem nivoju nahajajo 3 plošče. Če je
stikalo v koloni “Nadal.” vklopljeno, se bo numeriranje gred začelo od 104. Ko so ta stikala
vključena, bodo ustrezna polja za definiranje začetne številke numeriranja gred nedostopna za
editiranje.
S pomočjo stikal, ki se nahajajo v koloni “Poz.”, se določa, ali se plošče/grede na tem nivoju
pozicionirajo.
Z desnim klikom miške na ta stikala se odpre meni z dvema opcijama:
Vklopi vse – vklop vseh stikal v koloni.
Izključi vse – izklop vseh stikal v koloni.
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Meni ki se odpre z desnim klikom miške
na stikala
V spodnjem delu dialoga se nahajajo parametri za definiranje načinov pozicioniranja ostalih
entitet.

Skupina parametrov za definiranje načina
pozicioniranja zidov
Za vsako entiteto se v ustreznem polju “Opis” poda oznaka pozicije, v polju “Število” začetna
številka numeriranja, s pomočjo stikal “Pozicionirati” pa se določa ali se bo izvršilo njihovo
pozicioniranje.
Ko je stikalo “Grupirati kolinearne” vklopljeno, bo program vsem kolinearnim entitetam
istega tipa (npr. vsem gredam), ki imajo enako oznako pozicije, dodelil isti števec. Prav tako
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se vsem entitetam z isto oznako in istim števcem dodeljujejo indeksi, ki jih enoznačno
določajo.
Trenutno stanje parametrov se lahko shrani v bazo konfiguracij pod želenim imenom. Za ta
namen je predviden gumb
, ki odpre dialog:

V polje se poda ime konfiguracije, z aktiviranjem gumba “OK” pa se vrši shranjevanje v bazo.
Ime konfiguracije se lahko definira tudi z izborom iz liste neke prej shranjene konfiguracije. V
tem primeru bo predhodna konfiguracija prepisana in program bo izdal ustrezno opozorilo:

Vse shranjene konfiguracije se nahajajo v zaprti listi in se s pomočjo le-te kadarkoli preberejo.
Gumb

se uporablja za brisanje aktivne konfiguracije iz baze.

Del dialoga za delo s konfiguracijami
Po aktiviranju gumba “OK” bo program dialog zaprl in pozicioniral vse elemente modela v
skladu s podanimi parametri.
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Vsem entitetam v modelu so pridružene oznake pozicij
s pomočjo ukaza “Generiranje načrta pozicij”

3.5

Nastavitev parametrov, katere uporablja
program pri svojem delu (meni “Setup”)

Z izborom ukazov iz te skupine, se nastavijo globalni parametri, katere program
uporablja pri svojem delu. Vrednosti tako postavljenih parametrov se zapomnijo, do njihove
naslednje spremembe s pozivom enega od teh ukazov.

3.5.1

Parametri

Z izborom ukaza “Parametri”, ki se nahaja v meniju “Setup”, se odpre dialog za
definiranje parametrov, katere program uporablja pri svojem delu. Uporabljajo se tako pri
prikazu risbe na ekranu, kot na papirju po tisku.

Izgled dialoga za nastavitev parametrov barve in debeline linij
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Ker je v tem dialogu potrebno prikazati veliko število podatkov, je organiziran z drevesno
strukturo (glej poglavje “2.4.4”). Z izborom ene izmed ponujenih opcij in podopcij v drevesu,
se vrši sprememba vsebine dialoga. Spodnji del dialoga je skupen za vse dele podatkov iz
drevesa in funkcionira za vse enako.
Glede nato, da se v dialogu tega ukaza podaja veliko število podatkov, je za lažje delo z njimi
in zmanjšanja možnosti napake v “Tower” omogočeno istočasno prikazovanje parametrov za
“Ekran” in “Papir”.

Izgled dialoga za nastavitev parametrov
Stanje vseh parametrov, ki se lahko postavijo v tem dialogu, se lahko shrani s poljubnim
imenom. Torej, ko nastavite parametre po svoji želji, aktivirajte ukazno polje “
Shrani”,
nakar se bo odprl dialog naslednjega izgleda:

Sedaj v edit box-u natipkajte ime in aktivirati ukazno polje “OK”. V primeru, da ime že obstaja
v listi parametrov, bo program izdal ustrezno opozorilo.

Potrditev privede do izgube starih parametrov, dokler negativen odgovor privede do odstopa
od shranjevanja.
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V zaprti listi, ki se nahaja na levi strani ukaznega polja “
konfiguracije.

Shrani”, se nahajajo vse shranjene

Zaprta lista prej shranjenih konfiguracij
Zraven vaših konfiguracij bo v listi vedno še konfiguracija, ki je programsko nastavljena in se
imenuje “Default”. Sprememba aktivne konfiguracije se vrši tako, da se s klikom miške na
puščico na desni strani liste, najprej lista odpre ter nato izbere ena izmed ponujenih
konfiguracij.
S pomočjo ukaznega polja “
Briši” se zbriše aktivna konfiguracija. Torej morate
konfiguracijo prej aktivirati, če jo želite izbrisati. Ker je ta ukaz destruktiven, se mora še
potrditi.
Prav tako je omogočeno prevzemanje parametrov prikaza iz konfiguracijskih datotek drugega
uporabnika. Za ta namen je predviden gumb “
Import”, ki odpre dialog:

Dialog za import konfiguracij parametrov
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Konfiguracije parametrov se pri shranjevanju zapisujejo v datoteko “Tower.$dis”. Sedaj je
potrebno, da se želena datoteka najde in da se s pomočjo gumba “Odpri” izvrši prevzem
konfiguracij. Vse konfiguracije, ki so se nahajale v izbrani datoteki, bodo shranjene v
istoimenski datoteki, ki jo “Tower” uporablja pri svojem delu in bodo dostopne za izbor iz
zaprte liste. Če imajo nekatere prevzete konfiguracije isto ime, kot že obstoječe konfiguracije,
se jim bo dodal simbol zvezdice “*”.
Z izborom polja “OK”, se bo dialog zaprl in aktiviral izbrano konfiguracijo.
Če menjate stanje parametrov in jih pred izhodom ne shranite, se bodo le-ti upoštevali takoj
pri izhodu, vendar ne bodo trajno shranjeni in bodo pri ponovnem zagonu programa izgubljeni
Izgled ekrana
V tem delu drevesa je možno menjati parametre, ki določajo izgled samega programa. Na tak
način lahko po svoji želji nastavite delovno okolje v programu.

Del dialoga, ki je rezerviran za nastavitev izgleda ekrana
Da bi imeli boljši pogled v pomen ponujenih parametrov, se v desnem delu dialoga, prikazuje
izgled izbranih parametrov za aktivno opcijo v drevesu. V primeru, da vam pomen nekega
parametra ni jasen, boste s spremembo njegove barve lahko ugotovili njegov pomen.
Sprememba barve se doseže s klikom miške na ustrezno ukazno barvno polje, katera je
trenutno veljavna.
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Meni, ki služi za izbor barve ozadja ekrana
V tem delu dialoga se zraven barv lahko nastavijo tudi tip in debelina linij posameznih entitet,
ki se prikazujejo na ekranu. Tip linije se določa s klikom na puščico na desni strani ukaznega
polja, nakar se odpre meni za izbor predvidenih tipov linij.

Meni za izbor tipa linije
Debelina linije se podaja v pixlih in se doseže z vnosom vrednosti v ustrezen edit box.
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Edit box za izbor debeline linije na ekranu
Tudi velikost simbolov se določa v pixlih in z vnosom želene vrednosti v ustrezen edit box.

Edit box za izbor velikosti simbolov na ekranu
Konstrukcija
V tem delu drevesa se nahajajo parametri, ki vplivajo na način izrisovanja konstruktivnih
elementov, tako na ekranu, kot na papirju.
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Del dialoga rezerviran za nastavitev parametrov
konstruktivnih elementov
Za vse parametre veljajo dvojni podatki, oziroma vsak parameter ima vrednost za ekran in za
tisk na papir. Omenimo naj, da je debelina na ekranu v pixlih,a na papirju v milimetrih.
V tej kartoteki se zraven predhodno opisanih parametrov podajo še podatki o fontu, ki izpisuje
posamezni tekst na risbi.

Del dialoga rezerviran za izbor tipa in velikosti fonta
Zraven vsake skupine parametrov, katerim se definira izpisovanje tekstov v risbi, je dodano
polje

, s katerim se podani parametri lahko dodelijo vsem ostalim tekstom.
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Ukazno polje za hitro spremembo parametrov
Z aktiviranjem tega polja se odpre dialog:

S pomočjo prikazanih stikal se vrši izbor parametrov, dokler se z aktiviranjem polja “OK”
njihovo trenutno stanje pridruži vsem ostalim tekstom.
Omenimo tudi, da se dodelitev parametrov s tem ukazom vrši ločeno za ekran in papir. Prav
tako parametri za tekste, ki imajo velikost v mm, ne bodo dodeljeni tekstom, ki imajo velikost
v pixlih in obratno. V dialogu se v oklepajih zraven naziva skupine parametrov “Font” izpisuje,
na katere tekste se bodo podane spremembe nanašale.
Za površinske elemente konstrukcije je omogočen tudi izbor tipa šrafure.
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Meni za izbor tipa šrafure
Zraven tipa, je vsaka šrafura določena tudi z izborom šrafure in barvo njene podloge. Z
vklopom stikala “Prosojna”, lahko šrafura postane prosojna (tedaj bo barva podloge
ignorirana).
Vse predhodno rečeno za konstrukcijo, velja tudi za vse ostale elemente risbe, tako da tega
dialoga ne bomo več obravnavali.
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3.5.2

Funkcionalnost

Z izborom ukaza “Funkcionalnost” lahko nastavite skupino parametrov, ki vplivajo
na način funkcioniranja programa.

Izgled dialoga v okviru ukaza “Funkcionalnost”
Zaradi velike količine raznovrstnih podatkov, je ta dialog organiziran s pomočjo kartoteke (glej
poglavje “2.4.4.”). Vsaka od ponujenih kartotek predstavlja celoto za sebe in jih bomo detajlno
opisali.
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Enote mer

Izgled kartoteke “Enote mer”
V okviru te kartoteke lahko nastavite merski sistem. Namreč z izborom ene od ponujenih
vrednosti v zaprtih listah lahko izberete merske enote za dolžino, sile in temperaturo. Merske
enote ne morajo biti med seboj uglašene in jih lahko prosto izberete, npr.: za dolžine “ft”, a za
sile “kN”. Zraven tega lahko spremembo merskih enot naredite kadarkoli. Na primer, model
lahko kreirati v enem, a rezultate gledate v drugem merskem sistemu.
Taka fleksibilnost je omogočena zaradi tega, ker se vse vrednosti v programu interno pomnijo
v metrskem merskem sistemu (“m”, “Kn”, “Celsius”), a vrednosti za prikaz se preračunavajo in
konvertirajo v izbrani merski sistem. V statusni liniji se vedno izpisuje trenutno aktiven merski
sistem.

Del statusne linije rezerviran za prikaz aktivnih merskih enot.
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Z izborom iz vsake ponujenih treh list, lahko izberete eno predvideno enoto mer.

Lista za izbor merskih enot za dolžine
V okviru vsake ponujene dolžinske merske enote, se na prvem mestu izpisuje osnovna enota,
a v () njen manjši deli. Manjši deli osnovne dolžinske enote se uporabljajo edino pri vnosu
geometrije prečnih prerezov gred. Če za dolžinske enote izberete “m cm, mm”, to pomeni,
da se bo cela geometrija modela izražala v metrih. Edino pri vnosu dimenzij prečnega prereza
gred bodo uporabljeni centimetri. Če pa za dolžinske enote izberete “cm mm”, se bo cela
geometrija modela izražala v centimetrih, a pri vnosu dimenzij prečnega prereza bodo
uporabljeni milimetri.
Na koncu bomo še omenili, da bo sprememba dolžinskih merskih enot privedla do
avtomatskega popravljanja vsebine eventualno postavljenih kot v risbi. Na tak način bodo
vedno prikazane trenutno aktivne merske enote za dolžine.
Zraven izbora enote mere za dolžino, silo in temperaturo, se lahko poda tudi število decimalk
za izpis intenzitete obtežb:
- za intenziteto točkovnih obtežb
- za intenziteto linijskih obtežb
- za intenziteto površinskih obtežb
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Jezik

Izgled kartoteke “Jezik”
V okviru te kartoteke se nahajata dve zaprti listi, iz katerih lahko izberete predvidene jezike. Iz
liste “Jezik aplikacije” se vrši izbor jezika, ki ga bo program uporabljal pri svojem delu. Torej
bo okolje programa v izbranem jeziku. Kater jeziki bodo podprti v listi, zavisi izključno od
licence kupljenega programa. Ker cena programa ni enaka v vseh državah v katerih se
prodaja, bo kupljena licenca določila tudi vsebino te liste.
Po spremembi jezika aplikacije in z aktiviranjem ukaznega polja “OK”, bo program izdal
sporočilo.

Iz vsebine prikazanega sporočila je razvidno, da je za sprejem jezika nujen izhod in ponovni
zagon programa.
Ker se vam v praksi lahko zgodi, da projekt delate za tuje tržišče, je dobrodošlo, da je tudi
projektna dokumentacija v tem tujem jeziku. Z izborom jezika iz liste “Jezik poročila” bodo
vsi generirani teksti na papirju izpisani v izbranem jeziku. Torej sam izgled programa je še
dalje enak, vendar bodo tekstualna poročila, kot tudi podpisi vseh blokov risbe, kreirani v
izbranem jeziku. V tej listi ni omejitve glede kupljene licence, tako da so na voljo vedno vsi
predvideni jeziki.
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Osvetlitev 3D scene

V okviru te kartoteke lahko iz zaprte liste izberete enega od 3 načinov prikazovanja
renderiranega modela: “Svetlejša scena”, “Normalno osvetljena” in “Temnejša scena”.
Te konfiguracije se razlikujejo v kontrastu, ostrini in osvetljenosti modela.
Animacija

Izgled kartoteke “Animacija”
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S pomočjo petih drsnikov, ki so prikazani v tej kartoteki, lahko vplivate na način animacije,
katero program vrši pri prikazovanju nihajnih oblik in deformiranega modela konstrukcije. Na
vrednost teh parametrov vplivate tako, da vsak drsnik premikate v želeni položaj. Za vračanje
drsnikov v prednastavljene položaje, je predviden ukaz “Default”.
Export v ArmCAD

Izbor enega od ponujenih dveh stikal, bo določilo format datoteke v katero se exportira
osvojena armatura v program ArmCAD. Stanje teh stikal bo program upošteval v okviru
ukazov za export osvojene armature v ArmCAD (glej poglavji 9.3.8 in 9.4.6).
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Avtomatsko shranjevanje

V okviru te kartoteke lahko nastavite avtomatsko shranjevanje datoteke z vhodnimi podatki
(končnica“*.twp”), kot tudi datoteke s kreirano projektno dokumentacijo (končnica “*.twp_d”).
Program bo avtomatsko shranil te datoteke samo, če je vklopljeno stikalo “Vklopljeno
avtomatsko shranjevanje”.
V polju “Perioda shranjevanja” se poda vremenski interval avtomatskega shranjevanja, v
polju, ki se nahaja pod njim, pa se poda sled do neke že obstoječe mape za shranjevanje.
Izbor mape se lahko izvrši tudi s pomočjo dialoga, ki se odpre z aktiviranjem gumba, ki se
nahaja v nadaljevanju polja.

Dialog za izbor map
Katerakoli avtomatsko shranjena datoteka se lahko v vsakem trenutku “popravi”, oziroma
shrani na želeno mesto zaradi nadaljnje uporabe. Za popravilo datotek z vhodnimi podatki je
predviden gumb “Popravilo datotek”. Po aktiviranju tega gumba se odpre dialog:
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Dialog za popravilo avtomatsko shranjenih datotek
V centralnem delu dialoga se nahaja lista z avtomatsko shranjenimi datotekami. Pomni se
maksimalno 10 datotek, ista datoteka pa se lahko pojavi v listi večkrat, z različnimi časi
shranjevanja. Program datoteko shranjuje na prvo prazno pozicijo v listi. Če je vseh 10 pozicij
zapolnjenih, se bo poiskala tista z istim imenom in se bo naredila novejša kopija. Če v listi ni
kopije aktivne datoteke, se bo presnela generalno najstarejša kopija.
V koloni “Projekt” so prikazana imena datotek, v koloni “Čas” pa so za vsako datoteko
izpisani datum in čas shranjevanja. Če dani projekt pred avtomatskim shranjevanjem še ni bil
shranjen, se dodeli ime “Noname”.
Trenutno izbrana datoteka je v listi označena s posebno barvo, selektiranje pa se izvaja s
klikom miške na ime želene datoteke. Da bi se izvršilo popravilo izbrane datoteke, je potrebno
aktivirati gumb “Popravi datoteko”, nakar se odpre novi dialog:

Dialog za shranjevanje datotek
To je standardni dialog za shranjevanje datotek in z njim se popravljena datoteka shrani v
želeno mesto na disku za nadaljnjo uporabo. Če popravljeno datoteko z vhodnimi podatki
shranite preko datoteke, iz katere je kreirana, bo program zbrisal vse datoteke rezultatov z
istim imenom (če seveda obstajajo).
S pomočjo gumba “Briši” se izbrana kopija datoteke umakne iz liste.
Za popravilo datotek s projektno dokumentacijo je predviden gumb “Popravilo poročila”. Po
aktiviranju tega gumba se odpre dialog:
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Delo s tem dialogom je enako kot z dialogom za popravilo datotek z vhodnimi podatki.
Važno je omeniti, da se popravljena datoteka nujno shrani preko datoteke, iz katere je
kreirana, oziroma z istim imenom v isto mapo, kjer se nahajajo vse ostale datoteke danega
projekta, da bi se pri nadaljevanju dela s projektom lahko uporabljala.
Merilo

Izgled kartoteke “Merilo”
Da bi pojasnili vlogo te kartoteke, moramo najprej pojasniti osnovni koncept programa v zvezi
z merili risanja in tiska. Da bi se ognili mučnemu preračunavanju meril v katerem se riše, je v
programu predvideno, da se vse riše v “1:1”. Oziroma, ”, če je za aktivno enoto izbran meter,
potem je risarska enota enaka “1 m”. Iz tega izhaja, da vnos merila risbe ne bo spremenil
ekranski prikaz risbe glede geometrije modela in obtežb. Vendar to ne velja za tekste, ker je
njihova velikost podana v milimetrih na papirju. Zaradi tega je potrebno podati tako merilo, ki
bo določilo zadovoljivo velikost tekstov na ekranu. To se nanaša na vse tekste, ki se izpisujejo
s pomočjo ukazov “Tekst” in “Kota”, na tekste, ki predstavljajo številke setov konstruktivnih
elementov, intenzitete obtežb, itd. Zraven tekstov še to velja tudi za vse simbole, katerih
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velikost se prav tako podaja v milimetrih (simbol za točkovno podporo, točkovno obtežbo,
simbol ortotropije, itd).
Pri izboru merila imate možnost, da iz liste, ki se odpre s klikom miške na puščico na desne
strani edit box-a, izberete eno ponujeno vrednost, ali pa v samem edit box-u podate želeno
vrednost.
Po izboru merila in aktiviranju ukaza “OK”, se bo dialog zaprl in program bo na osnovi
trenutnih gabaritov risbe, določil velikost tekstov in simbolov na ekranu v risarskih enotah. Ker
je tisk tako organiziran, da se ne glede na merilo pri exportu grafičnih blokov, velikost tekstov
in simbolov v milimetrih na papirju vedno spoštuje, sprememba merila vpliva samo na
ekranski prikaz.
Ker bo sprememba merila precej pogosto uporabljena pri delu s programom, lahko ta “combo
box”, s pomočjo ukaza “Ikone” (glej poglavje “3.5.3”), postavite še v prostor predviden za
prikaz ikon na ekranu. Torej spremembo merila lahko vršite tudi brez tega dialoga.
Delitev

Izgled kartoteke “Delitev”
Ker se loki v programu aproksimirajo kot niz ravnih segmentov, se s pomočjo štirih drsnikov
določa finost njihove delitve in to, ko so ločni segmenti linijskih entitet (loki), ko so del 3D
cilindra, 3D ploskve, ali pa ko je z lokom določena ločna sprememba grede spremenljivega
prečnega prereza. Pazite nato, da bo pretirana finost lokov upočasnila delovanje programa,
tako priporočamo, da te vrednosti ne menjate, ampak uporabljate “default” postavljene
vrednosti.
Z vklopom check box-a “Izolinija z obeh strani”, se zahteva, da se v oknu za 3D prikaz
modela, v modulu za obdelavo rezultatov preračuna, izolinije rišejo z obeh strani ploskovnih
elementov konstrukcije. Če je to stikalo izključeno, se lahko zgodi, da polne izolinije ne bodo
vidne na vseh delih, ker jih zakriva hrbtna stran danega ploskovnega elementa.
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Izolinija z obeh strani - OFF

Izolinija z obeh strani - ON

Za postavitev drsnikov na prednastavljene položaje, se uporabi ukaz “Deafult”.
Prekrivanje

Izgled kartoteke “Prekrivanje”
Ker pri konstruktivnih elementih ne velja princip superpozicije, se v okviru vseh ukazov za
manipulacijo z elementi risbe (kopiranje, premikanje, itd), preverja prekrivanje enakih
elementov. V primeru popolnega ali delnega prekrivanja, se na mestu prekrivanja osvojijo
karakteristike zadnjega narisanega elementa. Na tak način se izločijo nepotrebni elementi
risbe. Ker ta stalna kontrola lahko precej upočasni delo programa, smo edino za grede dovolili,
da se one lahko istočasno prekrivajo v risbi. Ali bodo duplikati gred avtomatski izločeni ali ne,
se regulira s stanjem stikala “Izloči prekrite grede”. V obeh primerih bo model šel pravilen v
proceduro generiranja mreže končnih elementov in v preračun modela. Ker se kontrola
vnešenih podatkov avtomatsko aktivira tudi pred generiranjem mreže končnih elementov in
pred preračunom, bo v primeru obstoja prekritih gred, program sam izločil duplikate. Vendar
vseeno priporočamo, da je to stikalo vedno vklopljeno.
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Rezultati

V okviru te kartoteke se lahko nastavijo določeni parametri, ki vplivajo na način prikazovanja
rezultata:
Prikaz ekstremov površinskih entitet – določa, ali se pri prikazu vplivov v ploskovnih
entitetah v točkah, v katerih se nahajajo ekstremi, izpisujejo vrednosti in simboli.
Kotiranje vplivov v 3D – s tem stikalom se definira ali se bodo v oknu “3D pogled” izpisovale
numerične vrednosti na diagramih prikazanih vplivov in v linijskih ter površinskih entitetah.
Dve barvi za izolinije in legende – določa prikazovanje vseh rezultatov samo z dvema
barvama – ena za pozitivne in druga za negativne vrednosti.
Konstantna dolžina puščic glavnih napetosti – ko je to stikalo izklopljeno, bo na dolžino
puščice za smer delovanja glavnih napetosti na nekem mestu v plošči vplivala tudi intenziteta
napetosti na tem mestu. Če je stikalo vklopljeno, bodo imele vse puščice enako dolžino, ki je
odvisna samo od velikosti končnih elementov.
Začetno število delitev za površinske – poda se začetno število delitev za prikazovanje
rezultatov v površinskih entitetah. To pomeni, da se bodo nekateri vplivi prikazovali s to
številko delitev, dokler se v okviru ukaza za njegov prikaz ne poda neka druga vrednost.
Začetno število delitev za beton – poda se začetno število delitev za prikazovanje
rezultatov dimenzioniranja betonskih plošč.
Prikaz dolžin v diagramu osvojene armature gred – ko je to stikalo vklopljeno, se bodo v
diagramih osvojene armature izpisovale tudi dolžine segmentov iteracij.
Prikaz sečnosti stremen – ko je to stikalo vklopljeno, se na diagramu osvojenih stremen za
vsak segment iteracije v oklepajih izpisuje tudi njihova sečnost.
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Diagram osvojenih stremen z izpisom sečnosti
Prikaz števila kosov stremen - ko je to stikalo vklopljeno, se na diagramu osvojenih
stremen za vsak segment iteracije v oklepajih izpisuje tudi njihovo število.

Diagram osvojenih stremen z izpisom števila in sečnosti
Kontrola zidanih zidov – ločeno – to stikalo določa način dimenzioniranja z ukazom
“Kontrola napetosti v zidanih zidovih". Če je vklopljeno, se kontrola napetosti vrši posamezno
za vsak izbrani zid. To pomeni, da se bodo za vsakega posebej določili merodajni prerezi in
tiskala kompletna poročila v teh prerezih. Prav tako se bodo v risbi prikazovale posebne osi
dimenzioniranja za vsak izbrani zid. Ker se pri editiranju v risbi izbirajo prav te osi, ne bo
možno skupinsko editiranje, ampak se mora izvršiti za vsak dimenzionirani zid posebej. Če je
stikalo izklopljeno, se kontrola napetosti vrši istočasno v vseh izbranih zidovih in v poročilu se
tiskajo rezultati v merodajnih prerezih, ki veljajo za vse. V tem primeru se v risbo postavi
enotna os dimenzioniranja, tako da se vsi skupaj dimenzionirani zidovi lahko tudi editirajo.
Izpis min/max vpliva samo za vidne grede - Ko se v modulu “Obdelava rezultatov”, z
izborom ukaza “Greda”, prikažejo diagrami notranjih statičnih količin v gredah, program v
statusni liniji v krajnem levem polju izpisuje naziv izbranega vpliva in njegove ekstremne
vrednosti za grede, ki se prikazujejo v aktivnem oknu. Če je stikalo “Izpis min/max vpliva
samo za vidne grede” izklopljeno, se trenutno stanje vidnosti diagramov izbranega vpliva ne
bo upoštevalo. To pomeni, da se bodo izpisovali ekstremi za vse grede v modelu, če je fokus
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na oknu “3D pogled” in samo za grede prikazanega sklopa, če je fokus v oknu “2D pogled”. Če
je to stikalo vklopljeno, se prikazujejo ekstremne vrednosti izbranega vpliva samo za grede,
katere imajo v aktivnem oknu prikazane diagrame. To pomeni, da se ne bodo upoštevale
naslednje grede:
- grede, ki imajo skrite vplive z ukazom “Skrivanje vpliva”, ki se pojavi v ukazni vrstici po
zagonu ukaza “Greda”
- grede, ki so skrite z ukazom “Skrivanje”
- grede, ki so v oknu 3D pogled izključene z izborom opcije “Tekoči 2D prikaz” ali “Samo tekoči
2D prikaz” v meniju, ki se odpre z desnim klikom miške na naziv okna.
Izklop globalne vidnost gred z desnim klikom miške na ikono ukaza “Greda” ali v dialogu ukaza
“Vidnost”, ne bo vplival na prikaz ekstremov, ker se na ta način ne izklopi prikaz diagramov
izbranega vpliva.
Prikaz merodajnih prerezov pri dimenzioniranju zidov - stanje tega stikala določa ali se
bodo prikazovali merodajni prerezi pri dimenzioniranju niza zidov, kot tudi prerezi seizmičnih
zidov. Če je v dialogu “Vidnost”, za seizmične zidove vklopljeno stikalo “Armatura”, se bodo
merodajni prerezi prikazovali ne glede, ali je stikalo “Prikaz merodajnih prerezov pri
dimenzioniranju zidov” vklopljeno, ali izklopljeno (glej poglavje 2.10.1).
Preračun

V okviru te kartoteke se določa način preračuna modela. Detajlna pojasnila ponujenih opcij se
nahajajo v poglavju “7.1”.
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Direct X

V okviru te kartoteke se vrši izbor DirectX-a, katerega program uporablja pri svojem delu. Z
vklopom prikazanega stikala se izbere DirectX 7, dokler se z izklopom izbere DirectX 9. Pod
tem stikalom se izpisuje tudi kateri DirectX je trenutno aktiven. Sprememba stanja stikala ne
privede do trenutne spremembe DirectX-a, ampak je nujno, da se program zapre in ponovno
zažene, da postane izbrani DirectX aktiven.
Izbor DirectX je pomemben zato, ker se lahko zgodi, da je na nekaterih starejših grafičnih
karticah program hitrejši z DirectX-om 7.
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Brisanje avtomatskih odgovorov

Gumb za brisanje avtomatskih odgovorov
V dialogih nekaterih opozoril, katere program med delom prikazuje, se lahko zahteva, da se leta več ne pojavljajo in da se poslednji dani odgovor uporabi v prihodnje. Z aktiviranjem tega
gumba se taka nastavitev umakne v vseh dialogih, v katerih so podana.
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3.5.3

Ikone
S pomočjo ukaza “Ikone” lahko sami določite razporeditev ikon na ekranu. Po
aktivaciji se pojavi dialog:

Dialog za določitev razporeditev ikon na ekranu
V tem dialogu se dela s posameznimi ikonami, ki se grupirajo v logične celote in tem skupinam
se določi položaj znotraj izbrane orodne vrstice. Izbor orodne vrstice se vrši iz zaprte liste, ki
se nahajajo v zgornjem levem kotu dialoga.

Iz zaprte liste je izbrana orodna vrstica, ki se nahaja na zgornjem
robu ekrana
Vse skupine ikon, ki pripadajo izbrani orodni vrstici, so prikazane v listi. Vrstni red skupin ikon
v listi obenem določa njihov položaj na ekranu.
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Skupine ikon, ki pripadajo zgornji orodni vrstici
Položaj izbrane skupine ikon v listi in tudi na ekranu se lahko spremeni s pomočjo gumbov
(navzgor) in
(navzdol). Poleg imena vsake skupine v listi se nahaja stikalo, ki določa, ali
se dana skupina ikon prikazuje na ekranu.
S pomočjo gumba “
Dodaj” se v listo doda nova skupina, s pomočjo gumba “
Briši” se
izbrana skupina umakne iz liste. Ker se lahko brišejo samo prazne skupine bo program pri
poskusu brisanja skupine, ki ni prazna, dal opozorilo:

Vse ikone, ki pripadajo izbrani skupini, se prikazujejo v spodnjem levem delu dialoga, z istim
vrstnim redom kot na ekranu:
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Ikone ki pripadajo izbrani skupini “Datoteka”
Položaj izbrane ikone v skupini in tudi na ekranu se lahko spremeni z gumbi
(navzdol).

(navzgor) in

Izbrana ikona se lahko umakne iz skupine z aktiviranjem gumba
, s pomočjo gumba
pa
se skupini lahko pridruži katerakoli nerazporejena ikona (nerazporejene ikone so prikazane v
desnem delu dialoga).

Gumbi za vnos in umik ikon
Omenimo še, da je v tem dialogu dovoljen večkraten izbor, tako da se istočasno lahko
doda/umakne več ikon.
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Iz zaprte liste, ki se nahaja nad nerazporejenimi ikonami, se izbira modul programa, za
katerega se določa razpored ikon na ekranu. Od izbranega modula je odvisno, katere ikone se
bodo pojavile v dialogu, glede na to, da se nekateri ukazi ne pojavljajo v vseh modulih.

Iz zaprte liste je izbran modul “Vnos podatkov”
Pri razporeditvi skupin ikon na ekranu imate popolno svobodo, s tem, da se skupine “Obtežni
primeri”, “Faze gradnje”, “Merilo”, kot tudi skupina “Izbor vpliva” (ki se pojavi v modulu za
obdelavo podatkov) lahko postavijo samo na zgornjem robu ekrana, ker se v njih ne nahajajo
ikone, ampak “combo box”-i, ki fizično ne gredo na desni rob ekrana. Te skupine se prav tako
ne morejo zbrisati iz zgornje orodne vrstice (neaktiven gumb “
Briši ”).
Ko se aktivira gumb “OK”, program dialog zapre in na ekranu se prikaže razpored ikon, ki je
bil določen. Če obstaja prazna skupina ikon, izhod iz dialoga ne bo mogoč in program bo izdal
ustrezno opozorilo.
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3.5.4

Bližnjice
Z ukazom “Bližnjice” se lahko kateremukoli ukazu v programu dodeli kombinacija
tipk, ki se bo uporabila za zagon. Ta ukaz se nahaja v meniju “Setup” in z
aktiviranjem se odpre dialog:

Izgled dialoga za definiranje bližnjic
V spodnjem delu dialoga so prikazani vsi ukazi, katerim se lahko dodeli bližnjica. Izbor ukaza
se vrši s klikom miške na ime, nakar se le-ta označi s posebno barvo. Ker se v listi nahaja
veliko število ukazov, je omogočeno tudi iskanje preko tipkovnice. V tej proceduri se s klikom
miške označi katerikoli ukaz in se zatem na tipkovnici vnese prva ali nekaj začetnih črk
želenega ukaza.
Da bi se izbranemu ukazu dodelila bližnjica, je potrebno s klikom miške, ali s tipko “Tab”,
postaviti fokus na edit box “Vnos bližnjice” in v njem podati želeno kombinacijo tipk.
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Ukazu “Shrani” je dodeljena bližnjica “Ctrl+S”
Z aktiviranjem polja “
Postavi” se ta procedura konča, a v zgornjem delu dialoga se izpiše
naziv ukaza in bližnjica, ki je dodeljena.

V listi se prikazuje naziv ukaza in bližnjica, ki
je dodeljena
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Kot bližnjice se lahko podajo vse črke in številke, kot tudi njihove kombinacije s tipkama “Ctrl”
in “Shift”. Če se poizkuša vnos bližnjice, ki že obstaja, bo program izdal ustrezno opozorilo.

Omenimo še, da se bližnjice za transparentne ukaze lahko podajo samo v kombinaciji s tipko
“Ctrl”. Če se poda neka druga kombinacija, bo program izdal ustrezno opozorilo.

Umik bližnjice se vrši tako, da se v zgornji listi izbere in se zatem aktivira polje “

Briši”.

Polje za brisanje izbrane bližnjice
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3.5.5

Izvoz konfiguracijskih datotek

S tem ukazom se konfiguracijske datoteke, kreirane med delom s programom,
lahko shranijo v datoteko s končnico*.tcf., iz katere se lahko kadarkoli preberejo v program,
na istem ali na nekem drugem računalniku. Torej glaven namen tega ukaza je, da omogoči
izmenjavo konfiguracijskih datotek med uporabniki, oziroma prenos med računalniki. Z
izborom ukaza “Izvoz konfiguracijskih datotek” iz menija “Setup”, se odpre dialog:

Sedaj je potrebno izbrati mesto na disku računalnika, kamor se bo shranila konfiguracijska
datoteka in podati ime datoteke v polju “Ime datoteke”. Shranjevanje datoteke se izvrši s
“Shrani”, zatem se dialog zapre.

3.5.6

Uvoz konfiguracijskih datotek

S tem ukazom se prebere že shranjena konfiguracijska datoteka *.tcf. Z izborom
ukaza v meniju “Setup” se odpre dialog:

Sedaj je potrebno treba izbrati datoteko in pritisniti gumb “Odpri”. Zatem se odpre dialog za
izbor konfiguracijskih datotek, katere se bodo prebrale v program:
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V prvi koloni tabele se izpisuje števec, v drugi pa nazivi vseh konfiguracijskih datotek, ki se
nahajajo v izbrani datoteki. Izbor katere se bodo prebrale se vrši s stikali v tretji koloni tabele.
Z izborom gumba “Vse”, se vse vklopi, dokler se z aktiviranjem gumba “Nič” vse izklopi. Z
gumbom “Inverzija izbora”, se vklop/izklop zamenja.
Z aktiviranjem gumba “OK” se dialog zapre, izbrane konfiguracijske datoteke se preberejo v
program in prikaže se obvestilo:

Da bi se vse konfiguracije inicializirale, oziroma začele veljati v programu, se mora program
zapreti in ponovno zagnati.

3.6

Ukaz za delo z datotekami

Vsi podatki o eni risbi (modelu), se shranjujejo v datotekah, ki so na trdem disku
računalnika. Na vrhu ekrana, v prvi vrsti od zgoraj, za imenom programa, je med [ ] izpisano
ime datoteke, ki je trenutno aktivna. Pri vsakem novem zagonu programa se avtomatski odpre
prazna risba, ki avtomatsko dobi ime “Untitled”. Pod tem imenom se bodo vodili vsi elementi,
katere boste risali, dokler ne greste iz programa ali ne aktivirate ukazov: “Nova”, “Odpri”,
“Shrani”. Tedaj bo program avtomatsko aktiviral ukaz “Shrani kot” in vsi podatki risbe bodo
shranjeni pod imenom, katerega boste podali.
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Imena datotek uporabnik poljubno daje, dokler se končnice določajo programsko. Ker so v
datotekah vhodni podatki, mreža končnih elementov in rezultati preračuna, ima model lahko
več datotek. Vse imajo skupno ime, dokler so končnice različne glede na podatke:
*.TWP

- hranijo se podatki o sami risbi (modelu) kreirani v modulu “Vnos podatkov” in
podatki o generirani mreži končnih elementov v modulu “Formiranje mreže”.

*.TWP_M - hranijo se podatki o rezultatih preračuna modalne analize, ki so kreirani v modulu
“Formiranje mreže“.
*.TWP_0 - hranijo se podatki o rezultatih preračuna, ki so kreirani v modulu “Preračun
modela”.
*.TWP_D - hranijo se podatki o grafičnem dokumentu, ki se kreira v modulu “Obdelava
rezultatov”.

3.6.1

Odpiranje nove datoteke (Nova)

V primeru, ko ste delali z neko datoteko in želite narediti novi model, je potrebno
aktivirati ukaz “Nova”, ki se nahaja v okviru menija “Datoteka”. Ko se izbere ta ukaza,
program najprej analizira stanje aktualne risbe in ugotavlja če so narejene kake spremembe. V
primeru sprememb se odpre dialog, v katerem se daje opis izvršenih sprememb in nudi izbor
možnih akcij.

Sedaj lahko nastopi več primerov glede na generirano mrežo končnih elementov, ali obstajajo
rezultati preračuna in ali spremembe vplivajo na njih. V vseh teh primerih Vas bo program
obvestil s sporočilom, a izbor ponujenih ukazov se lahko razdeli na akcije:
Yes

- spremembe se shranijo v datoteko pod aktivnim imenom. V primeru, da
spremembe vplivajo na prej formirano mrežo končnih elementov in eventualne
rezultate preračuna, bodo se ti podatki zbrisali (datoteka “*.TWP_O” na disku
računalnika). Razlog je jasen, ker podatki o mreži končnih elementov in rezultatih
preračuna morajo odgovarjati vsebini risbe vhodnih podatkov.

No

- vse spremembe na risbi bodo ignorirane, oziroma se ne shranijo.

Cancel - izborom tega ukaza prekliče odpiranje nove datoteke.
To kontrolo program izvaja tudi pri aktiviranju ukaza “Odpri” in “Shrani”, ki se nahaja v okviru
menija “Datoteka”, kot tudi pri izhodu iz programa ali pri prehodu v druge module programa.
V primeru izbora ukaza “Yes” ali “No”, se bo aktiviran ukaz “Nova” nadaljeval in program bo
odprl prazno risbo z začasnim imenom “Untitled”. Sedaj lahko v novi risbi kreirate svoj model,
katerega potem shranite ali samostojno ali pa avtomatsko pri aktiviranju ukaza, ki menja
aktivno risbo, z ukazom “Shrani kot”.
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3.6.2

Branje datotek (Odpri)

S pomočjo ukaza “Odpri” je omogočeno branje že prej formirane datoteke. Ko se
izbere ta ukaz, bo program najprej analiziral stanje aktivne risbe in izvede kontrolo o izvršenih
spremembah, kot je to bilo pojasnjeno v predhodnem poglavju. Nato se odpre dialog
naslednjega izgleda:

Izgled “dialog ”-a za branje datotek
Na vrhu dialoga se v zaprti listi “Lokacija:” nahaja ime aktivne mape, a v centralnem delu
dialoga so prikazane vse “Tower” vhodne datoteke (*.twp), ki se nahajajo v aktivni mapi. Pred
imenom “Tower” datotek, kot tudi pred imeni map se nahajajo simboli:
simbol za “Tower” datoteko
simbol za mapo
Za lažji pregled datotek, je v programu predviden še predogled v oknu, ki se nahaja v desnem
delu dialoga ter opisni podatki, ki so pridruženi modelu s pomočjo ukaza “Podatki o projektu”
(glej poglavje “3.6.8”). Prav tako se nad oknom za predogled risbe, izpisuje še verzija
programa, s katero je izbran model kreiran, kot tudi status modela glede rezultatov preračuna.
Samo branje datoteke se odvija tako, da se z miško aktivira ukaz “Odpri”. Ukazno polje
“Prekliči” je predvideno za odstop od procedure branja datoteke.
Branje datotek starega formata
V primeru, da želite odpreti datoteko, ki je bila narejena s pomočjo naših starih programov
“Tower” in “Planet”, je potrebno v listi “Tip datoteke:” aktivirati končnice: “*.twr” ali “*.plw”.
Po tem se bodo v centralnem oknu dialoga pojavile vse datoteke, ki imajo izbrano datoteko
oziroma, ki so bile narejene v naših starih programih.
Ker se nova verzija programa precej razlikuje od starih programov, boste za stare datoteke
morali ponovno zgenerirati mrežo končnih elementov in ponovno izvesti preračun.
Po izboru želene datoteke starega formata in aktiviranju ukaza “Odpri”, se bo v območju risbe
pojavila vsebina izbranega modela, s katerim lahko nadaljujete delo. Na vrhu ekrana bo
začasno ime “Untitled”. Samo kreiranje datoteke novega formata “*.twp” lahko izvedete s
pomočjo ukaza “Shrani” ali “Shrani kot”.
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Po branju datotek, ki so kreirane s starimi verzijami programa, obvezno aktivirajte ukaz
“Kontrola geometrije”, ker pri konvertiranju starih datotek lahko nastopijo določeni
problemi, ki izhajajo iz dejstva, da je stara verzija programa delala s točnostjo “1E-04”, a nova
s točnostjo “1E-07”. Iz tega razloga je pri stari verziji kontrola geometrije lahko bila uspešna, a
nova verzija programa bo odkrila napake.
Opomba:
Branje datotek se lahko vršiti tudi brez aktiviranja ukaza “Odpri”. Namreč program si zapomni
imena zadnjih štirih datotek, s katerimi ste delali in jih izpisuje v meniju “Datoteka”. S klikom
miške na eno ponujeno ime se bo ta datoteka odprla.

3.6.3

Shranjevanje primera risbe (Shrani)

Ukaz “Shrani”, ima osnovno vlogo, da aktivno risbo shranite v datoteko pod istim
imenom, ki je trenutno aktivno. V primeru, da za dani model obstaja generirana mreža končnih
elementov in eventualni rezultati preračuna, program izvede kontrolo o tipu narejenih
sprememb in v primeru da one vplivajo na te podatke, izda opozorilo, kot je to pojasnjeno v
poglavju “3.6.1”.
Opomba:
Ta ukaz je potrebno večkrat aktivirati, da bi se preprečila izguba podatkov zaradi prekinitve
električne energije ali kakega drugega nepredvidenega dogodka.

3.6.4

Shranjevanje datotek pod drugim imenom (Shrani
kot)

S pomočjo ukaza “Shrani kot”, se trenutna vsebina risbe shrani v novo datoteko
pod novim imenom, a obstoječa ostane nespremenjena. Ta opcija se najpogosteje uporablja,
ko želite imeti več variant rešitev za en model, ali ko z majhnimi spremembami naredite novi
model.
Z aktiviranjem tega ukaze se odpre popolnoma isti dialog kot pri ukazu “Odpri”.

Novo ime datoteke se podaja v edit box-u “Ime datoteke”, ki se nahaja v spodnjem delu
dialoga. Z vnosom novega imena in aktiviranjem ukaza “Shrani”, se ta dialog zapre, a novo
formirana datoteka v okviru aktivne mape postane aktivna. Če je obstojala tudi mreža končnih
elementov ter eventualni rezultati preračuna in jim aktivna risba odgovarja, se bo kreirala tudi
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datoteka “*.twp_o” z novim imenom. V nasprotnem primeru bo trenutna vsebina risbe
shranjena samo v datoteki s končnico “*.twp”.
Če ime datoteke že obstaja, vas bo program o tem obvestil:

Z izborom ukaznega polja “Yes”, se bodo stari podatki prekrili z novimi iz aktivne risbe, a izbor
ukaza “No” bo pomenil odstop od te operacije in vrnitev v osnovni izgled dialoga “Shrani kot”.
Shranjevanje v format programa Tower 7 Demo (*.twd)
S tem ukazom se trenutno stanje modela lahko shrani v format Tower 7 Demo. Procedura
shranjevanja je enaka, v listi “Tip datoteke” je samo še potrebno izbrati opcijo “Tower 7 Demo
(*.twd)”. Zraven vhodnih podatkov se shranijo tudi rezultati statičnega preračuna, če
obstajajo, kot tudi kreirana projektna dokumentacija. Na tak način je omogočeno branje
modela in pregled dobljenih rezultatov tudi v brezplačnem Tower 7 Demo programu.

3.6.5

Import

S pomočjo ukaza “Import” lahko v sestavo risbe vnesete vsebino katerekoli že prej
narejene datoteke. Z izborom tega ukaza se odpre enak dialog kot pri ukazu “Vnesi”, ki se
nahaja v okviru menija “Nivo” (glej poglavje “2.11.4”).

Izgled “dialoga za import poljubne datoteke
Zraven tega je tudi sam ukaz popolnoma enak kot pri ukazu “Odpri”. Edina razlika je v tem, da
se pri ukazu “Vnesi”, vsebina izbrane datoteke vnese na aktivni nivo, dokler se pri tem ukazu
vsebina datoteke vnese na poljubno izbrano mesto v risbi. Zraven tega se vsebina importirane
datoteke lahko postavi v popolnoma poljuben nagnjen položaj glede na globalni koordinatni
sistem aktivnega modela. Po izbrani datoteki za vnos, bo program v ukazni vrstici zahteval
določitev položaja globalnega koordinatnega izhodišča datoteke, ki se vnaša.
Položaj koordinatnega izhodišča (Ref. točka / <(0, 0, 0)>):
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Sedaj je potrebno izbrati točko z risbe, ki bo koordinatno izhodišče. Vsekakor bodo vse entitete
ohranile svoj relativni položaj glede na koordinatno izhodišče.
Ker določanje položaja koordinatnega izhodišča ni vedno najboljša rešitev, program omogoča,
da se z izborom poljubne točke z risbe, določi položaj referenčne točke importiranega modela.
Namreč z izborom podopcije “Ref.točka”, bo ukazna linija spremenila vsebino in bo
pričakovala položaj referenčne točke importiranega modela.
Položaj referenčne točke (Koord. izhodišče / <(0, 0, 0)>):
Za tak način določevanja položaja importiranih entitet se razume, da se predhodno v modelu,
ki se vnaša, za referenčno točko izbere in shrani tista, ki bo lahko določila položaj importiranih
elementov glede na elemente aktivne risbe. Omenimo naj, da se položaj referenčne točke
modela postavi s pomočjo ukaza “Referenčna točka” (glej poglavje “2.5.4”).
Namesto izbora točke iz risbe, bo desni klik miške v obeh primerih privedel do opcije, da se
koordinatno izhodišče, oziroma referenčna točka, namesti v koordinatno izhodišče aktivnega
modela. Na tak način se cel importirani model translatorno premakne tako, da koordinatno
izhodišče, oziroma referenčna točka, zavzame položaj aktivnega izhodišča.
Eventualni obrnjeni položaj importiranega modela glede na globalni koordinatni sistem
aktivnega modela, se določa z izborom točke, ki bo določila smer globalne X koordinatne osi
importiranega modela.
Točka z X osi vnešenega modela (<Globalna X Os>):
V primeru, da model ni potrebno zarotirati, bo klik na desni gumb miške importirano globalno
X os postavil v smeri globalne X osi aktivnega modela.
Ker se skozi predhodno podani dve točki lahko postavi neskončno ravnin, morate za točno
postavitev importiranih entitet izbrati še točko, ki bo s predhodno podanima dvema točkama
določila ravnino, ki jo formirata globalni X in Y osi importiranega modela.
Točka iz XOY ravnine vnešenega modela (<Globalna XOY ravnina>):
V primeru, da model ni potrebno zarotirati, bo klik na desni gumb miške importirano XOY
ravnino postavil v XOY ravnino aktivnega modela.
Glede na to, da je z izborom zadnje točke položaj vseh importiranih entitet popolnoma določen
v prostoru, bo program odprl dialog za mapiranje osnovnih obtežnih primerov.
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Izgled “dialoga” za mapiranje importiranih obtežnih primerov
Smisel in način dela s tem dialogom je enak kot pri ukazu “Vnesi” (glej poglavje “2.11.4”) in
ga tukaj ne bomo ponavljali.
Uporaba tega ukaze je velika, ko se posamezni deli kreirane konstrukcije lahko uporabijo tudi
na nekem drugem modelu. Torej tedaj je potrebno umakniti odvečne elemente konstrukcije in
s pomočjo ukaza “Shrani kot”, shraniti vsebino samo modela, ki se želi kasneje importirati v
neki drugi model. Ta logika odgovarja “AutoCAD”-ovemu načinu dela z bloki risbe.

3.6.6

Branje risb iz AutoCAD-a (DXF Import)

Ne glede na lahkotno risanje modela v programu “Tower”, je ta opcija lahko
uporabna, če imate risbo modela že kreirano v programu ”AutoCAD” (arhitektonska podloga).
Omenimo, da zraven ravninskih risb program podpira tudi uvoz 3D geometrije modela. Ker je
format DXF datoteke univerzalen, lahko preko njega uvažate geometrijo modela tudi iz ostalih
risarskih programov, ki podpirajo DXF format datotek. Da bi to opcijo pravilno uporabljali,
bomo navedli nekaj pravil, katera se morajo spoštovati pri kreiranju DXF datotek:





obvezno eksplodirajte vse bloke na risbi.
umaknite vidnost vseh nivojev (Layer), ki Vam niso potrebni.
umaknite vidnost vseh šrafur, ker se risba v “Tower”-ju lahko pretirano obremeni.
risbo skalirajte tako, da ena risarska enota v “AutoCAD”-u odgovarja izbrani enoti mer za
dolžino v programu “Tower” (ukaz “Funkcionalnost ► Enote mer”).
 če je položaj entitet v “AutoCAD”-ovi risbi predstavljen z velikimi koordinatami, pred
izvozom v DXF vse translatorno premaknite v okolico koordinatnega izhodišče (0,0,0), ker
velike koordinate povzročijo tolerancijske probleme v “Tower”-ju.
 če vsebina DXF datoteke želite vnesti na določeno mesto v že obstoječi model, predhodno v
“AutoCAD”-u vse entitete premaknite tako, da njihove koordinate dobijo želeno vrednost.
 upoštevajte, da linijske entitete predstavite samo z eno linijo in ne dvojnimi linijami (zidovi,
grede, itd).
Z izborom ukaza “DXF Import”, ki se nahaja v okviru menija “Datoteka”, se odpre dialog, ki
je identičen dialogu, ki se odpre pri izboru ukaza “Odpri”.
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Izgled dialoga za branje DXF datotek
Edina razlika je v tem, da se sedaj v listi prikazujejo samo datoteke s končnico “*.DXF”. Po
izboru želene DXF datoteke, bo program analiziral stanje v izbrani datoteki in odprl novi dialog.

Izgled dialoga za mapiranje layer-jev, oziroma barv
Ker program omogoča, da se geometrija vsakega “layera”-a, pretvori v drugi tip entitet, je
sedaj potrebno določiti kateri “layer” bo prebran in kateri ne. Prikazana lista ima toliko vrstic,
kolikor je “layer”-jev v datoteki, ki se bere. v levem delu liste so prikazani vsi “layer”-ji iz DXF
datoteke, a v desnem delu podatki, ki določajo za vsak “layer”-a ali se le-ta upošteva ali ne.
Postopek se odvija tako, da se s klikom miške na puščico “ ”, ki se nahaja na koncu vsake
vrstice, odpre lista in se iz nje izbere tip entitet, katere želite prevzeti za geometrijo iz danega
layer-ja.
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Lista za izbor tipa entitet
V okviru vsake vrstice je vsebina zaprtih list ista. Na prvem mestu je opcija “Nič”, a zatem
spisek vseh entitet, katere lahko prevzamejo geometrijo iz “layer”-ja: plošča, greda,
površinska podpora, linijska podpora, točkovna podpora, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4,
layer 5, layer 6, layer 7 in Layer 8. Izbor opcije “Nič” pomeni, da z njenim izborom vsebina
“layer”-a, ki je prikazana v vrstici, ne bo prebrana. Izbor katerega koli drugega podatka iz
liste, bo upoštevalo vsebino “layer”-ja in njegova geometrija bo pridružena izbranemu tipu
entitete. Omenimo, da se pri določanju položaja točkovnih podpor zraven točk lahko prevzame
tudi težišče zaprtega lika v DXF datoteki (kvadrat, krog, pravokotnik, itd.).
Zraven mapiranja “layer”-jev program podpira tudi razlikovanje tipa entitet po barvah. Namreč
z vklopom stikala “Barva”, se bo v listi pojavilo toliko vrstic, kolikor je definiranih barv v
datoteki, ki se bere.

Vklop stikala “Barva” zahteva od programa
mapiranje entitet po barvah
Logika dela je enaka kot pri mapiranju “layer”-jev. Za vsako barvo se lahko določi ali bo
upoštevana ali ne in kateri tip entitet bo prevzel njeno geometrijo.
Z aktiviranjem polja “OK” bo dialog izginil z ekrana in se bo začelo branje entitet iz DXF
datoteke. Jasno da bo program bral samo entitete z vidnih in nezamrznjenih “layer”-jev. Hitro
se bo na ekranu pojavila vsebina DXF datoteke pretvorjena v “Tower” entitete, na način, kot je
bilo to predpisano v dialogu. Vsem konstruktivnim elementom bo pridružen aktivni set
podatkov, a z ukazom “Sprememba setov” lahko naknadno vsem entitetam pridružite želeni
set numeričnih podatkov. Omenimo, da je s pomočjo tega ukaza mogoče brati tudi ukrivljene
dele modela.
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Izgled prebrane DXF datoteke z geometrijo “torus”-a

3.6.7

Izvoz geometrije v DXF format (DXF Export)

S pomočjo tega ukaza lahko izvozite geometrijo celega modela v DXF format. Ta
format je univerzalen in vsebuje ga večina risarskih programov (“AutoCAD” inp.). Ukaz se
nahaja v meniju “Datoteka” in z njegovim aktiviranjem se odpre dialog:

Dialog za export modela v DXF format
V polju se poda ime datoteke in njen položaj na disku. Ti podatki se lahko podajo tudi s
pomočjo standardnega “Windows” dialoga za shranjevanje datotek, ki se odpre z aktiviranjem
polja “
”.
Iz zaprte liste se vrši izbor merskih enot, ki se bodo uporabile pri izvozu modela.
Omenimo naj, da se bodo izvozili samo konstruktivni elementi, ki so trenutno vidni. Vsak tip
elementov se izvozi v poseben “layer”. Plošče se izvozijo v layer “PLATE”, grede v “BEAM”, in
površinske, linijske in točkovne podpore po vrsti v “AREASUPPORT”, “LINEARSUPPORT” in
“POINTSUPPORT”. Plošče in površinske podpore na ukrivljenih ploskvah se izvozijo v posebne
layer-e, “PLATEMESH” in “AREASUPPORTMESH”, kjer je njihova ukrivljenost predstavljena s
pomočjo linij.

3.6.8

IFC Import

Program “Tower” omogoča komunikacijo s programi za arhitektonsko projektiranje
in vizualizacijo z importom datotek IFC formata.
Izbor ukaza “IFC Import”, ki se nahaja v okviru menija “Datoteka”, odpre dialog identičen
dialogu, ki se odpre pri izboru ukaza “Odpri” (poglavje 3.6.2):
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Dialog za odpiranje datotek IFC formata
Razlika je sedaj samo v končnici datotek “*.IFC”.
Glavna karakteristika arhitektonskih računalniških modelov je realističen izgled, ki ne dovoljuje
prekrivanje objektov, ki tvorijo model. Za razliko od arhitektonskih modelov, statični modeli
predstavljajo geometrijo računskega modela, primernega za pretvorbo z mrežo končnih
elementov, pri čemer je potrebno imeti v mislih, da se bo pri preračunu vsaka plošča
zamenjala z mrežo končnih elementov, ki se geometrijsko nahaja v isti ravnini, v kateri je
narisana polilinija njene konture. Prav tako bo vsaka greda modelirana z linijskim končnim
elementom, ki geometrijsko popolnoma prekriva položaj polilinije konture grede. Iz tega je
jasno, da se gre samo za osne ravnine in osi, kjer se ustvarjajo zveze med elementi. Ker se osi
elementov pri arhitektonskem modelu ne dotikajo, je taka geometrija neustrezna za preračun
in analizo, zato je potrebno narediti konverzijo arhitektonskega modela v geometrijo, ki
ustreza statičnem modelu. Prilagoditev geometrije z ukazom IFC import se lahko vrši z ukazom
“Import”, kjer se odpre dialog “Konverzija arhitektonskega modela”, ali naknadno s klicem
istega dialoga iz menija “Pomožne funkcije”:

Dialog za konverzijo arhitektonskega modela
“Toleranca razmaka”
Edit polje za vnos vrednosti za kontrolo medsebojnih razmakov elementov v
risbi. Niti en razmak manjši od podane vrednosti ne bo obstajal v risbi.
“Toleranca kotov”
Edit polje za vnos vrednosti za kontrolo odstopanja linij v risbi od horizontalne
in vertikalne smeri.
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Program bo naredil konverzijo arhitektonskega modela in ga pretvoril v statičnega s
podaljševanjem osi gred in stebrov do preseka z osno ravnino plošč in zidov, premikanjem osi
gred k zunanji konturi plošče, premikanjem zunanje konture plošče do osi robne grede inp.

Izgled modela pred konverzijo arhitektonskega modela

Izgled modela po konverziji arhitektonskega modela
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3.6.9

Podatki o projektu

Z izborom ukaza “Podatki o projektu” je omogočen vnos raznih tekstualnih
podatkov, ki bodo shranjeni v datoteko “*.twp”, skupaj z ostalimi podatki risbe.

Izgled “dialog ”-a za vnos podatkov o projektu
Pomen podatkov, katere je potrebno podati v ustrezne edit box-e, je jasen in oni imajo
predvsem vlogo, da so v pomoč pri kasnejšem branju datotek v program. Zraven prikaza risbe
bodo ti podatki jasno kazali na vsebino dane datoteke. Ker se v program lahko berejo tudi
datoteke kreirane s starimi verzijami, ki so delovale v natančnosti “1E-04”, se v spodnjem delu
dialoga izpisuje informacija o toleranci natančnosti v datoteki.
Zaklepanje datoteke z vnosom gesla

Vsaka Tower datoteka se lahko zaščiti proti spremembam z vnosom gesla, katero bo program
zahteval pri branju te datoteke. V delu dialoga “Zaščita datoteke za spremembe” se izpisuje
trenutni status datoteke: Datoteka je nezaščitena, Datoteka je zaščitena in odklenjena ali
Datoteka je zaklenjena.
Z izborom gumba “Geslo” se odpre novi dialog, v katerem se vnese geslo, brez katerega
spremembe datoteke niso možne.
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Geslo – vneseno geslo mora imeti najmanj 5 znakov, ki so lahko črke in številke na tipkovnici.
Pri vnosu znakov se razlikujejo velike in male črke.
Potrditev gesla – ker se sam vnos ne vidi, se v tem polju potrdi pravilnost vnesenega gesla.
Z izborom gumba “OK” program preveri geslo in če je vse v redu, se dialog zapre. Če sta gesli
različni se izda sporočilo:

Sporočilo o napaki se prikaže tudi, če je manj kot 5 znakov:

Branje zaklenjene datoteke
Po izboru zaklenjene datoteke se najprej odpre dialog:

Geslo– polje za vnos gesla za odklepanje datoteke. Po aktiviranja gumba “OK” program
preveri geslo in če je pravilno, prebere izbrani model. Če geslo ni pravilno, se pojavi sporočilo:
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Odpri datoteko brez možnosti menjanja – datoteka se odpre v posebnem režimu dela, kjer
so onemogočene vse spremembe, niti se ne more iti v editor papirja. Pokaže se naslednje
sporočilo,

za nazivom prebranega modela pa se izpiše oznaka “(R)”, ki pomeni, da je model v režimu
samo za branje. V tem režimu bodo dostopni vsi ukazi, razen tistih, s katerimi se spreminja
poročilo, tako da se lahko gledajo vsi rezultati v datoteki. Lahko se izvaja tudi dimenzioniranje,
s tem da se novi rezultati ne morejo shraniti, program pa bo pri spremembi modela in poskusu
shranjevanja prikazal ustrezna sporočila.

Sprememba gesla in umik zaščite
Pogoj je, da je datoteka že odklenjena. Obe operaciji se izvajata v istem dialogu, kjer se
podaja geslo.

Geslo se menja na enak način kot se podaja, z vnosom in potrditvijo.
Zaščita se umakne tako, da se iz prikazanega dialoga gre brez vnosa sprememb, oziroma tako,
da se gumb “OK” aktivira, ko sta obe polji prazni. Zatem se prikaže sporočilo:

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

456

3.6.10 Konec dela s programom
Izhod iz programa se lahko doseže ali z izborom ukaza “Konec” v okviru menija
“Datoteka” ali z istočasnim pritiskom na tipki “Alt” in “F4”. V obeh primerih bo program
analiziral trenutno stanje risbe in bo v primeru, da ne odgovarja vsebini datoteke (*.twp),
aktiviral dialog z opozorilom, kot je to že bilo pojasnjeno v poglavju “3.6.1”.

3.7

Prehod v druge module programa

Kot smo že na začetku teh navodil rekli, se program sestoji iz več modulov. Tako je
z izborom ene od ponujene opcije v okviru menija “Moduli”, omogočen prehod v te module.
V tem meniju edino ni omogočen direkten prehod v modul “Preračun modela”, ker se on lahko
aktivira edino iz modula “Formiranje mreže”.
Pri izboru katerekoli opcije, se analizira trenutno stanje risbe in se v primeru sprememb odpre
dialog, enak kot pri ukazu “Odpri”.
Če je kreiran novi model, je logična poteza prehod v modul za formiranje mreže končnih
elementov.
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4. FORMIRANJE MREŽE KONČNIH
ELEMENTOV
4.1

Osnovni pojmi

Glede na to, da se preračun vrši po metodi končnih elementov, je ena od ključnih
operacij priprava modela za preračun generiranja mreže končnih elementov. Bistvo metode
končnih elementov je v tem, da se vsi konstruktivni elementi predstavijo z množico
odgovarjajočih manjših elementov.
S programom so predvideni trije tipi končnih elementov:
- ploskovni
- linijski (gredni)
- robni (podporni).
Ploskovni elementi so lahko trikotne in štirikotne oblike, s tem pa je potrebno tudi celotno
ploščo poljubne geometrije predstaviti z množico malih trikotnikov in štirikotnikov. Le-ti se
morajo dotikati po celih stranicah, njihove dimenzije pa morajo biti čim bolj poenotene, ali
drugače, mreža naj bo čim bolj homogena. V samem preračunu se boljši rezultati dobijo za
četverokotni kot za trikotni element, pri čemer se najboljši dobijo za kvadratni element. Iz
tega izhaja, da trikotne in štirikotne elemente uporabljamo samo na tistih mestih, kjer je
geometrijo nemogoče opisati s kvadratnimi elementi.
Število ploskovnih elementov, s katerimi predstavljamo neko ploščo, je lahko zelo obsežno in
je odvisno od velikosti same plošče in od kompliciranosti njene oblike. Manjše število končnih
elementov pomeni krajši čas preračuna, hkrati pa tudi slabše opisovanje modela, s tem pa tudi
nenatančne rezultate. Po drugi strani pa z večjim številom elementov natančneje opisujemo
model, zato pa čas preračuna raste. Optimalna rešitev bi bila nekje na sredini: dovolj veliko
število elementov, da opišemo model, vendar ne preveliko, saj je, ko preidemo neko mejo,
rezultat v natančnosti zelo mali v odvisnosti od časa preračuna. Ob delu s programom boste
zelo hitro pridobili izkušnje in občutek za oceno optimalnega števila v povezavi s številom
končnih elementov.
Linijski elementi so lahko samo ravni, kar pomeni, da se ločne linije na modelu zamenjujejo
z nizom ravnih linij. Gostota mreže pri linijskih elementih, ki se nahaja znotraj plošče, vpliva
tako na kvaliteto orisa lokov kot tudi na kvaliteto diagrama vpliva v linijah, ki se lahko dobijo v
modulu “Obdelava rezultatov preračuna” (diagrami se izrisujejo na osnovi preračunanih vplivov
na konceh zgeneriranih linijskih elementov). Za linijske elemente, ki se nahajajo izven gabarita
plošče, to pravilo ne drži in zanje ni potrebno generirati mreže končnih elementov. Mreže
končnih elementov torej ni potrebno generirati za modele, ki ne vsebujejo ploskev (branaste
konstrukcije, okvirji).
Robni elementi se razporejajo na mestih, kjer so predvidene točkovne, linijske in površinske
podpore. Z robnimi elementi se modelirajo tako toge kot tudi elastične podpore. Pri linijskih i
površinskih podporah, ki se nahajajo znotraj konture plošče, bo gostota mreže vplivala tudi na
kvaliteto opisovanja modela.
Iz vsega navedenega izhaja, da izdelava konkretne mreže končnih elementov ni ravno lahko
delo. Da bi Vam pri tem pomagali smo razvili ukaz, s pomočjo katerega se lahko avtomatično
generira mreža končnih elementov.
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4.2

Generiranje mreže končnih elementov
Ukaz “Generiranje” bo dostopen za aktiviranje samo v primerih, ko na modelu
obstaja vsaj en ploskovni element konstrukcije (plošča, oziroma zid). V
nasprotnem bo ta ukaz neaktiven in lahko takoj aktivirate ukaz za preračun brez
predhodnega generiranja mreže končnih elementov.

Po izboru ukaza za generiranje mreže končnih elementov bo program najprej preveril
regularnost modela, oziroma avtomatski testiranje kot pri ukazu “Kontrola vnesenih podatkov”
(glej poglavje “3.3.5”).
Konstrukcija mora biti stabilna in obtežena in če ne obstajajo niti teoretični pogoji za preračun,
se ne bo dovolilo formiranje mreže končnih elementov, a uporabnik bo opozorjen.

Opozorilo o nepravilnosti modela glede vhodnih podatkov
Če pride do tega primera, odkrijte s pomočjo ukaza “Kontrola vnešenih podatkov” vse napake,
ki jih program markira na risbi in jih popravite v modulu “Vnos podatkov”.
Če so izpolnjeni formalni pogoji, da se mreža končnih elementov lahko generira, program
analizira geometrijo modela in odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za generiranje
mreže končnih elementov
Za določanje gostote mreže končnih elementov imate dve možnosti: da kot vhodni podatek
podate skupno število vozlišč na modelu ali da podate povprečno velikost enega končnega
elementa. Kateri od teh dveh podatkov bo podan kot vhodni je odvisno izključno od volje
uporabnika in njegovih navad. Ti podatki se podajajo v odgovarjajočih edit box-ih, ki delujejo
simultano. S podajanjem vrednosti v enem edit box-u se avtomatsko preračunava in prikazuje

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

459
odgovarjajoča vrednost v drugem, tako da je popolnoma vseeno, kateri od podatkov se podaja
kot vhodni.
Default vrednosti, katere program nudi v edit box-ih se nahajajo znotraj intervala možnih
vrednosti. Do njih je program prišel z analizo velikosti in kompleksnosti modela, kot tudi na
osnovi same omejitve programa (teoretična omejitev števila vozlišč je na 300 000). Omenimo
naj, da teoretična omejitev na 300000 vozlišč ne pomeni, da se model s toliko vozlišči lahko
preračuna. To enostavno zavisi od kompleksnosti modela in se ne more eksplicitno reči. Zraven
tega lahko generirano mrežo iz 300000 vozlišč zmanjšate z opcijo redčenja in tako dobite
manjše število elementov za preračun.
Default vrednosti program postavlja po sledečem pravilu. Najprej preveri ali se povprečna
velikost enega končnega elementa 1m nahaja znotraj postavljenega intervala in če je tako,
tedaj se ta vrednost in njej ustrezno število vozlišč osvaja za default. Če se z velikostjo
elementa 1 m ne more generirati regularna mreža končnih elementov (nahaja se izven
postavljenih intervalov), tedaj se za ta parameter kot default ponudi večja oz. manjša
vrednost.
Število vozlišč, katere program priporoča, je potrebno vzeti z veliko rezervo, ker se pred
samim procesom generiranja mreže končnih elementov ne more dobiti zanesljiva informacija o
potrebnem številu vozlišč. Zaradi tega se lahko zgodi, da program ponudi mrežo iz 300000
vozlišč, pa vseeno uspete recimo z 250000 vozlišči. Torej v primerih, ko se nudi maksimalno
število vozlišč, je priporočljivo, da poskusite zgenerirati mrežo z manjšim številom vozlišč.
Zraven možnosti vnosa povprečne velikosti enega končnega elementa, oziroma skupnega
števila vozlišč na modelu, lahko z vklopom stikala “Minimalna mreža” zgenerirate mrežo z
najmanjšim možnim številom vozlišč.
Po vnosu parametrov, ki določajo gostoto mreže končnih elementov, je potrebno aktivirati
ukaz “OK”, nakar se bo začel proces generiranja mreže po podanih kriterijih.
Med samim generiranjem bo na ekranu dialog, ki prikazuje, kako se odvijajo procesi.

Dialog za spremljanje procesa generiranja
mreže končnih elementov
Če se z vnosom povprečne velikosti elementa ne more generirati regularna mreža končnih
elementov, bo program to vrednost zmanjševal tako dolgo, dokler se ne uspe zgenerirati
regularne mreže končnih elementov. Po določenem času se bo na ekranu pojavilo sporočilo o
uspešno izvedenem postopku generiranja mreže končnih elementov in informacija o številu
generiranih vozlišč.
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Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo dialog zaprl in na ekranu se bo pojavila zgenerirana mreža
končnih elementov.

Zgenerirana mreža končnih elementov
Omenimo naj, da število vozlišč na zgenerirani mreži končnih elementov, ne bo popolnoma
odgovarjalo podanemu, vendar se mu bo čim bolj približalo. Ta nezmožnost absolutno točne
ocene izhaja iz pogoja, da končni elementi morajo biti čim bolj homogenih dimenzij in da ima
pri tem model lahko poljubno geometrijo. Informacija o številu zgeneriranih vozlišč na mreži
končnih elementov je vedno prisotna na začetku statusne linije.
Če niste zadovoljni z gostoto in obliko mreže končnih elementov, lahko postopek generiranja
ponavljate z vnosom novih vhodnih parametrov, dokler ne dobite ustrezne mreže.
Za običajne konstrukcije s katerimi se lahko srečate v praksi, je naj povprečna velikost enega
končnega elementa nekje v mejah od 0.5m - 1.0 m. Kar se tiče skupnega števila vozlišča na
modelu naj ne bi bilo večje od 50000, tudi za zelo kompleksne in velike modele.
Če se v modelu uporablja polprostor, se po aktiviranju ukaza “Generiranje” odpre dialog:

Dialog za generiranje mreže
v modelu, ki vsebuje polprostor
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Mreža K.E. konstrukcije
V tem delu dialoga se vnašajo parametri za definiranje mreže končnih elementov konstrukcije,
delo v njemu je pa enako kot v dialogu za generiranje mreže modela, ki ne vsebuje polprostor.
Mreža K.E. polprostora
Mreža končnih elementov polprostora predstavlja trodimenzionalno mrežo, ki spremlja
dimenzije modela kot tudi podane sloje tal. Gabarit mreže polprostora je določen z gabaritom
podpor, za katere se izvaja modeliranje tal s polprostorom. Potrebno je omeniti, da se mreža
polprostora generira pod podporami z vklopljenim modeliranjem tal polprostora, če se pa
nekateri deli konstrukcije nahajajo pod temi podporami, se mreža polprostora generira okoli
teh delov.
“Korak po višini”
Ker mrežo polprostora tvori niz horizontalnih mrež povezanimi z vertikalnimi
mrežami, se v tem polju poda razmik med horizontalnimi mrežami.
“Razširitev preko gabarita temelja”
Mreža polprostora spremlja dimenzije modela, uporabnikom pa je omogočeno,
da naredijo razširitev mreže polprostora in na tak način simulirajo njeno
neskončnost. Z vnosom vrednosti v tem edit polju se mreža razširi tudi preko
gabaritov podpor. Potrebno je paziti, da se s to razširitvijo mreže polprostora
ne bo preveč povečalo število vozlišč celega modela. Razširitev se lahko poda
v metrih ali v procentih. Izključeno stikalo “Relativno” označuje, da se
vrednost razširitve poda v metrih, pri čemer je minimalna vrednost 0.1m.
Vklopljeno stikalo pomeni vnos v procentih.
V primeru, da ima generirana mreža polprostora (pre)veliko število vozlišč, program
uporabniku omogoča, da mrežo razredči in na ta način skrajša čas preračuna. Redčenje mreže
omogoča zmanjševanje števila vozlišč polprostora in to od konstrukcije k zunanjim robovom
mreže polprostora. V listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, so ponujene stopnje redčenja
mreže polprostora: “Redčenje mreže I stopnje”, “Redčenje mreže II stopnje”,
“Redčenje mreže III stopnje”, “Redčenje mreže IV stopnje” in “Redčenje mreže V
stopnje”, pri čemer I stopnja označuje najmanjšo, a V stopnja največjo redčenje. Če
uporabnik ne želi narediti redčenja mreže polprostora, je potrebno izbrati opcijo “Brez
redčenja”.
Po vnosu parametrov za definiranje mreže končnih elementov konstrukcije in polprostora, je
potrebno aktivirati gumb “OK”. Zatem se bo začel proces generiranja mreže po podanih
kriterijih.
V toku samega generiranja mreže bo na ekranu dialog, ki prikazuje aktivni proces.

Dialog za spremljanje procesa generiranja mreže
Po določenem času se bo na ekranu pojavilo sporočilo o uspešno narejenem postopku
generiranja mreže in informacija o številu generiranih vozlišč konstrukcije in polprostora.
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Z aktiviranjem “OK” se dialog zapre in na ekranu se pojavi generirana mreža končnih
elementov. Mreža končnih elementov polprostora se bo v modulu za generiranje mreže lahko
prikazala samo v oknu “3D pogled”, dokler se bo mreža končnih elementov konstrukcije
prikazovala v oknih “2D pogled” in “3D pogled”. Mreža končnih elementov polprostora se
prikazuje v oknu “2D pogled” v modulu obdelave rezultatov samo, ko je prikazan nek vpliv v
polprostoru.

Generirane mreže konstrukcije in polprostora

4.3

Napake, katere prekinejo proces generiranja

V primeru, da ste nenatančno risali, se lahko pojavi primer, da program sploh ne
more generirati mrežo končnih elementov, ker je geometrija modela taka, da je za generiranje
mreže potrebno preveliko število vozlišč. Takrat bo program izdal opozorilo.

Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo to okno zaprlo in program bo avtomatsko aktiviral ukaz
“Kontrola geometrije” (glej poglavje “3.3.6”). V okviru te procedure program vklopi
parametre: “Samo v 2D pogledu” in “Samo vidne entitete”, kar odgovarja 3D kontroli
geometrije. Sedaj lahko nastopita dva primera.
Če 3D kontrola geometrije odkrije risarske napake, se bo na ekranu pojavilo opozorilo v okviru
ukaza “Kontrola geometrije”.
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Z aktiviranjem ukaza “OK”, se bo ta dialog zaprl, a na modelu bodo markirane vse risarske
napake.

Izvedena 3D kontrola geometrije je markirala vse risarske napake
Sedaj je potrebno preiti v modul “Vnos podatkov” in popraviti vse markirane risarske napake.
Če je tip risarske napake tak, da ga 3D kontrola geometrije ne more odkriti, bo program izdal
naslednje opozorilo.

Opozorilo, da v okviru sklopa “Nivo: 18.00m”
obstaja risarska napaka
Na osnovi vsebine opozorila se jasno vidi v katerem sklopu je problem. Sedaj je potrebno preiti
v modul za vnos podatkov in aktivirati 2D pogled za navedeni sklop. Z zagonom ukaza
“Kontrola geometrije” in vklopom stikala “Samo v 2D pogledu”, bo program v stanju označiti
risarske napake.
Opomba:
Da bi se izognili napakam, ki bodo onemogočile formiranje mreže končnih elementov, s tem pa
tudi preračun modela, je poleg preciznega risanja nujno tudi pravilno modelirati konstrukcijo.
Oziroma, vedno, kadar je to mogoče, je treba arhitektonsko risbo izdelati v čim bolj pravilni
obliki. Natančnost na nivoju 10 ali 20 cm nima nikakršnega smisla pri izboljšanju rezultatov
preračuna.
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4.4

Ocena kvaliteta generirane mreže končnih
elementov

Kar se tiče same ocene, ali je z generirano mrežo končnih elementov model dobro
opisan ali ne, ni jasnih kriterijev, zato mora uporabnik to oceniti sam. S primerjavo dobljenih
rezultatov izračuna s pričakovanimi boste sami ugotovili, ali je z mrežo končnih elementov
model dobro opisan ali ne. Vsekakor boste sčasoma pridobili izkušnje in dobili občutek za
hitrejše postavljanje tega kriterija. V osnovi se ta ocena dobiva z vizualnim pregledom mreže,
zadovoljevati pa mora naslednje pogoje:
 mreža mora vsebovati čim več kvadratnih elementov istih dimenzij.
Dobra - homogena mreža

Slaba – nehomogena mreža

 število končnih elementov mora biti dovolj veliko, da se funkcija spremembe vpliva lahko
dovolj dobro opiše
Dobra - dovolj gosta mreža

Slaba - redka mreža

 izogibati se je potrebno četverokotnemu končnemu elementu, katerega stranice formirajo
kot blizu 180, pa tudi trikotnemu, zelo podolgovatemu elementu.
Slab četverokotni element

Slab trikotni element
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Program bo vedno generiral mrežo s formalno regularnimi končnimi elementi (nikoli se ne bodo
pojavili nepravilni petkotni elementi), se pa na posameznih vozliščih mreže končnih elementov
lahko pojavijo opozorilne oznake, ki signalizirajo, da je potrebno te dele modela vizualno
prekontrolirati (barvo teh oznak lahko spreminjate s pomočjo ukaza “Parametri”). V primeru,
da obstajajo kakšni elementi, ki niso pravilne oblike, je to cono modela potrebno ali zgostiti na
način, kot bomo to opisali v naslednjem poglavju, ali pa ponovno generirati mrežo končnih
elementov, vendar z večjim številom vozlišč.

4.5

Korekcija generirane mreže končnih
elementov

V primeru, da Vam generirana mreža popolnoma ne ustreza, je v programu
predviden niz ukazov, ki jih bomo opisali v tem poglavju in s pomočjo katerih lahko vršimo
korekcijo generirane mreže. Če nimate veliko izkušenj glede ocene ustreznosti mreže končnih
elementov je najboljše, da ne uporabljate nobenega od teh ukazov, temveč uporabite osnovno
generirano, dovolj gosto mrežo končnih elementov.

4.5.1

Zgostitev mreže

V predhodnem tekstu smo že omenili, da gostota mreže vpliva na natančnost
rezultatov. Na mestih delovanja koncentriranih sil se pojavljajo nagli skoki vplivov, ki pri veliki
mreži morda ne bodo dobro obdelani, glede na to, da se natančne vrednosti vplivov dobivajo
samo v vozliščih in na sredinah končnih elementov. Zato z zmanjševanjem velikosti končnih
elementov na teh mestih zmanjšujemo razmak med točkami, v katerih se vplivi preračunavajo
in povečujemo kvaliteto rezultata preračuna. S tem se zavarujemo, da se ne povečuje gostota
cele mreže, kar bi vplivalo na povečanje časa preračuna, temveč samo nekaterih delov mreže,
pri čemer se natančnost povečuje.
Koriščenje zgostitve ni obvezno in na uporabniku je, da v skladu s svojimi izkušnjami in
občutkom koristi fino nastavitev gostote mreže.
Za zgostitev mreže je predvideno sedem shem. Nanašajo se na štirikotne ploskovne elemente,
pri trikotnih, ki jih lahko smatramo kot polovice štirikotnih, pa se zgošča samo ta polovica.
Sheme zgostitve delijo en četverokotnik :
na dva dela z eno vertikalo

na dva dela z eno horizontalo

na štiri dele, z vertikalo in s
horizontalo

na dva dela z desno diagonalo

na dva dela z levo diagonalo

na štiri dele z obema diagonalama

Sedma shema zgostitve je gostitev “Kapitel”, ki povečuje gostoto okoliških elementov, ki imajo
skupno vozlišče.
Ta zgostitev se priporoča na mestih stebrov - točkovnih podpor ali na mestih vpliva
koncentriranih sil.
Vse zgostitve se lahko kombinirajo.
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Zgostitve se postavljajo na že izdelano, regularno mrežo končnih elementov na naslednji
način:
 najprej se aktivira ikona, ki predstavlja izbrano shemo zgostitve in tedaj se bo od
uporabnika zahtevalo, da na mreži končnih elementov označi cono, ki bo zgoščena.
Prva točka zgostitve (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec>):
Ta postopek popolnoma odgovarja proceduri risanja poljubne zaprte poligonalne linije (glej
poglavje “2.6”). Vsi končni elementi, ki se nahajajo znotraj podane cone, bodo zgoščeni z
izbrano shemo zgostitev.

 pri koriščenju zgostitve za kapitle, po aktiviranju odgovarjajoče ikone, je potrebno izbrati
eno vozlišče osnovne mreže (ni mogoče izbrati vozlišč, ki so dobljena z zgostitvijo) tako, da
ga zajamemo v mali pravokotnik na kazalcu.
Zgostitev za kapitel (<Konec>):
Po izboru selekcije bo okoli tega vozlišča postavljena navedena zgostitev.
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Po postavljanju vsake zgostitve bo program na statusni liniji izpisal informacijo o novem številu
vozlišč na mreži končnih elementov. Zgoščevanje že zgoščenih delov modela ni mogoče,
oziroma, z zaporednim zgoščevanjem z isto shemo ne bomo dobivali dvakrat manjših končnih
elementov.
Opomba:
Zgostitev mreže je treba koristiti samo na modelih, kjer je to zares potrebno. V ostalih
primerih se dobijo boljši rezultati za homogeno mrežo. Še posebej se je potrebno izogibati
zgostitvam z diagonalami, saj se boljši rezultati dobijo za pravokotne kot za trikotne elemente.
Z diagonalami je zaželjeno zgoščati samo že obstoječe trikotne elemente ali zelo raztegnjene
četverokotne.

4.5.2

Redčenje

V primeru, da ima generirana mreža končnih elementov veliko število vozlišč, in če
želite pospešiti proces preračunavanja, brez da bistveno vplivate na točnost, Vam bo program
omogočil, da razredčite mrežo na poljubno izbranih delih modela. Z izborom ukaza
“Redčenje”, ki se nahaja v padajočem meniju “Korekcija”, se na ukazni liniji pojavi sporočilo,
ki od uporabnika zahteva, da na mreži končnih elementov označi cono, ki bo razredčena.
Prva točka redčenja (Kontura / Prav. / kRož./ Offset/ <koNec> / Globina <1>):
Na koncu ukazne vrstice je podopcija “Globina <1>”, ki omogoča, do katere stopnje (globine)
je potrebno izvršiti redčenje. Z zaporednim klikom miške na to podopcijo, se menja naziv iz
katerega se jasno vidi, katera stopnja redčenja je aktivna. Stopnja redčenja gre od 1-5,
oziroma od manjšega k večjemu redčenju.
Ko ste izbrali stopnjo redčenja, je sam postopek definiranja območja enak kot pri ukazu za
zgostitev mreže. Torej se poda poljubna zaprta poligonalna linija. Vsi končni elementi, ki se
nahajajo znotraj izbrane cone, bodo razredčeni tako, da bodo, kjer je le mogoče, izločena
nepotrebna vozlišča (končni elementi na ta način dobivajo izgled rombov).

Razredčena mreža končnih elementov do stopnje redčenja “1”
Katero cono boste izbrali za redčenje zavisi izključno od vašega občutka, kaj je dobra mreža
končnih elementov in kaj ni. Običajno se za cone razredčitve izberejo deli modela, ki v svoji
okolici ne vsebujejo podpor in koncentriranih obremenitev, ki lahko povzročijo nagle
spremembe (skoke) v vplivih.
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Seveda lahko tudi za cel model zahtevate redčenje, v kolikor je osnovna generirana mreža že
sama po sebi dovolj homogena.
Opomba:
Omenimo naj, da se z vnosom večje stopnje redčenja ne more dobiti homogena mreža, tako
da to možnost uporabljajte samo v primerih, ko ima model izjemno veliko število vozlišč in vas
točnost rezultatov ne zanima na vseh njegovih delih. Tipičen primer take uporabe je pri velikih
zgradbah, ko Vas ne zanimajo vplivi v medetažnih konstrukcijah, ampak samo v temeljih ali pa
v vertikalnih sklopih zaradi horizontalne obtežbe. V takih primerih se lahko vplivi v medetažnih
konstrukcijah zaradi vertikalne obtežbe preračunajo v ločenih datotekah, a vplivi v
prostorskem modelu z maksimalno razredčeno mrežo v medetažnih konstrukcijah. Tedaj je
potrebno s pomočjo podopcije “Kontura”, za maksimalno redčenje izbrati vse medetažne
konstrukcije. Na tak način se bo drastično zmanjšalo število vozlišč na mreži končnih
elementov, a rezultati dobljeni s preračunom bodo čisto dobri za vplive v vertikalnih delih
konstrukcije in temeljih.

4.5.3

Premikanje vozlišča

S pomočjo ukaza “Premik vozlišča”, ki se prav tako nahaja u okviru padajočega
menija “Korekcija”, imate možnost, da s premikanjem posameznih vozlišč korigirate
geometrijo elementov, ki imajo nezaželjeno (kritično) obliko (glej poglavje “4.4”). Po izboru
tega ukaza dobi ukazna linija sledečo obliko.
Izberite vozlišče z mreže (<Konec>):
Sedaj se od uporabnika zahteva, da s select box-om zajame vozlišče, ki ga želi premakniti. V
tem postopku ne bo mogoče selekcionirati vozlišč, katerih položaj je fiksiran s samo geometrijo
konstruktivnih elementov in obremenitev. Po izboru vozlišča, katerega položaj ni fiksiran, se na
ukazni liniji pojavi novo sporočilo.
Novi položaj (<Konec>):
S premikanjem miške po risbi bo program v DRAG modu izrisoval geometrijo okoliških
elementov, ki imajo izbrano vozlišče skupno, vse dokler mu s klikom miške ne določite novega
položaja. Program bo kontroliral pravilnost novega položaja in v primeru, da z njim ne bi dobili
regularnih končnih elementov, ne bo dovolil te operacije.

4.6

Delitev gred, ki se nahajajo izven plošč

Ker se s proceduro generiranja mreže končnih elementov ne more vplivati na
delitev linijskih elementov, ki se nahajajo izven plošč, je v programu predviden ukaz
“Razdelitev gred izven plošč”. Z aktiviranjem se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za nastavitev gostote vozlišč
na gredah, ki se nahajajo izven plošče
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V edit box-u “Velikost segmenta” se definira dolžina segmenta, na katere bodo deljene
grede, ki se nahajajo izven plošč, a stanje ponujenih stikal določa, ali bodo vse grede izven
plošče tako deljene, ali samo, za katere je taka delitev nujna. Delitev gred izven plošč je nujna
samo za podporne grede (grede pod katerimi se nahajajo linijske podpore), ločne grede in
grede sovprežnih prečnih prerezov. Na tak način se vzdolž linijskih elementov dodajajo vmesna
vozlišča, katerih gostota določa tudi točnost rezultatov v teh linijskih elementih konstrukcije.
Poudarjamo, da se ta parameter ne nanaša na grede in linijske podpore, ki se nahajajo znotraj
plošče, ker bo njihovo delitev določala gostota mreže končnih elementov.
Ker delitev tudi ostalih greda, ki se nahajajo izven plošč ni nujna, program po “default”-u,
vklopi stikalo “Samo nujne”. To je narejeno zaradi tega, ker bi delitev ostalih gred samo
nepotrebno povečala število vozlišč na mreži končnih elementov, brez kakršnegakoli vpliva na
točnost preračuna po teoriji I. reda.
Vendar, če je pa predviden preračun stabilnosti, preračun po teoriji II. reda in postopek
modalne analize, je lahko pri nekaterih modelih pomembno, da so vse grede izven plošč
deljene na niz manjših delov. To se posebej nanaša na linijske konstrukcije, pri katerih bi taka
delitev privedla do izboljšanja točnosti pri preračunu stabilnosti in preračunu po teoriji II.reda.
Zraven tega bo pri modalni analizi taka delitev linijskih konstrukcij privedla do precej
natančnejšega preračuna pripadajočih mas v vsakem novem dodanem vozlišču vzdolž gred, ki
se nahajajo izven plošč (glej poglavje “6.1”). Torej se pri takih modelih priporoča, da vklopite
stikalo “Vse grede”.
Z aktiviranjem ukaza“OK”, se bo ta dialog zaprl, a program bo pri kasnejšem preračunu
upošteval te parametre delitve. V primeru, da rezultati preračuna že obstajajo in je parameter
delitve spremenjen, bo program izdal ustrezno opozorilo.

Izbor ukaza “Yes” bo privedlo do izgube obstoječih rezultatov preračuna, dokler bo izbor ukaza
“No” označil vrnitev v dialog za definiranje parametrov delitve.
Ali boste delitev vršili za vse grede, katere se nahajajo izven plošč, ali samo za one, ki so
nujne, zavisi izključno od Vas in vašega občutka za pričakovano točnost rezultatov preračuna.
V nadaljevanju bomo predstavili neka osnovna pravila, ki so Vam lahko v pomoč pri odločitvi
ali vklopite stikalo “Vse grede”.
- Če se preračun izvaja samo po teoriji I.reda, delitev vseh gred izven plošče ne bo imelo
nobene vloge pri točnosti preračuna.
- Zahteva za delitvijo gred tam kjer to ni nujno, ne bo imelo nobenih škodljivih posledic na
točnost preračuna, ampak bo preračun samo počasnejši, ker je na ta način dobljeno
nepotrebno večje število vozlišč. Torej če niste sigurni za delitev in model nima prevelikega
števila vozlišč, lahko uporabite to možnost.
- Pri modalni analize je zahteva za delitvijo vseh gred odvisna izključno od vrste konstrukcije,
katero model predstavlja. Pri modelih, ki predstavljajo zgradbe, grede, katere se nahajajo
izven plošče predstavljajo v glavnem stebre. Ker je njihova pripadajoča masa precej manjša
od mas, ki so koncentrirane v medetažnih konstrukcijah, bolj fina delitev stebrov ne bo
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privedla do znatnega izboljšanja rezultatov preračuna. Za samo linijske konstrukcije je
priporočljivo deliti vse grede, ker so to tako mali modeli, ki se hitro preračunajo.
- Pri preračunu stabilnosti in preračunu po teoriji II. reda, je priporočljivo, da delite vse
grede, ker boste dobili točnejše rezultate preračuna.
Opomba:
Ker se podani parameter delitve gred nanaša na vse grede izven plošč, v primeru in ko želite
da je delitev različna na posameznih gredah, potem ne uporabite te opcije, ampak že pri
samem določevanju položaja, grede rišite iz več kolinearnih segmentov. Tako postavljene
konce manjših gred bo program moral upoštevati in pri razporeditvi mas in pri samem
preračunu.

4.7

Ostali ukazi
Z izborom ukaza “Reset” ki se nahaja v okviru menija “Korekcija”, se bodo vse
zgostitve in redčenja avtomatsko umaknile z modela.

Ukazi “Undo” in “Redo” funkcionirajo popolnoma enako kot pri modulu za vnos podatkov, s
tem da se korak nazaj, oziroma naprej nanaša samo na mrežo končnih elementov. Ostali
ukazi, ki so prisotni v tem modulu, so bili že prej opisani v poglavju “2.”. Način dela z njimi je
identičen že prej opisanim postopkom.
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5. PRERAČUN STABILNOSTI
V okviru menija “Stabilnost” v modulu za formiranje mreže končnih elementov, se
nahaja skupina ukazov za preračun in prikaz rezultatov za to vrsto analize konstrukcije.

Meni z ukazi za preračun in prikaz rezultatov stabilnosti
Ker se preračun stabilnosti izvaja tako, da se intenziteta definirane spremenljive obtežbe varira
tako dolgo, dokler se ne najde prva nulta vrednost determinante postavljenega sistema enačb
po teoriji II-gega reda, bo za tak preračun veljala enaka omejitev, kot pri zahtevi preračuna po
teoriji II-gega reda.
Torej, s pomočjo ukaza “Preračun”, ki se nahaja v okviru menija “Stabilnost”, lahko od
programa zahtevate preračun kritičnih sil in uklonskih dolžin za vse grede na modelu. Ker se
preračun stabilnosti vrši samo za podane kombinacije v modulu “Vnos podatkov”, bo ta ukaz
dostopen samo v primeru, da so predhodno podane tudi kombinacije obtežb. V nasprotnem bo
program izdal ustrezno opozorilo.

Pod pogojem, da obstajajo kreirane kombinacije, se po izboru ukaza “Stabilnost ►
Preračun” odpre dialog, v katerem se vrši izbor kombinacij, za katere je potrebno izvesti
preračun stabilnosti.
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Izgled dialog-a za definiranje vhodnih podatkov o preračunu stabilnosti
Ker lahko za večje modele preračun stabilnosti traja precej dolgo, lahko v desnem list box-u
izberete samo nekatere od kombinacij, za katere želite preračun stabilnosti. Z zaporednim
klikom miške v koloni “.”, se v njej pojavlja simbol “√”. Simbol “√” pomeni, da je dana
kombinacija izbrana za preračun stabilnosti.

Postavljeni simboli v koloni “.” kažejo, da je preračun
stabilnosti zahtevan samo za drugo in četrto kombinacijo
V levem list box-u so prikazani vsi osnovni obtežni primeri. Ker se kritična sila dobi iz izraza:
N,kr = N,stalno +   N,spremenljivo, je jasno, da se pri preračunu stabilnosti varira samo
intenziteta spremenljivih obtežb, dokler je intenziteta stalne obtežbe nespremenjena. Iz tega
razloga je v koloni “” potrebno določiti status vsakega osnovnega obtežnega primera glede
njegovega spremenljivega, oziroma stalnega karakterja. Obstoj simbola “√” v koloni “”
označuje, da ima dani osnovni obtežni primer stalni karakter, oziroma da njegova intenziteta
ne bo varirala pri preračunu stabilnosti. V koloni “Koef” lahko vsaki obtežbi definirani kot
stalni, podate multiplikator, s katerim bo šla v kombinacijo pri preračunu stabilnosti
(multiplikatorji podani pri kreiranju kombinacij nimajo nobene vloge pri preračunu stabilnosti,
ker v glavnem predstavljajo koeficiente varnosti pri preračunu vplivov po teoriji I-gega,
oziroma II-gega reda).
Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

473

Simboli v koloni “” nakazujejo, da ima pri preračunu
stabilnosti samo prvi primer karakter stalne obtežbe
Vsekakor, da v okviru izbranih kombinacija za preračun stabilnosti, ne morejo vse obtežbe
imeti stalni karakter, oziroma vsaj ena od njih mora biti spremenljiva. V primeru, da je za
preračun stabilnosti izbrana kombinacija, v kateri so samo stalne obtežbe, bo program izdal
opozorilo.

V spodnjem delu tega dialoga se nahajata tudi dva edit box-a, s pomočjo katerih lahko z
vnosom drugačnih vrednosti od ponujenih, vplivate na dolžino in točnost samega postopka
preračuna stabilnosti.
Interval v katerem se išče vrednost koeficienta 
Ker se problem stabilnosti rešuje iterativno z iskanjem ničle funkcije v neznanem intervalu,
lahko v primeru, ko poznate maksimalni koeficient za množenje spremenljive obtežbe, ki
privede do loma konstrukcije, precej pospešite sam tok preračuna.
Zadovoljiva točnost izračunanega koeficienta 
Ta parameter praktično določa, kdaj bo iterativni preračun prekinjen, oziroma kdaj bo
kriterij zadoščal točnosti preračuna. Vsekakor, da tudi vrednost tega parametra vpliva na
dolžino preračuna.
Z aktiviranjem polja “OK” se bo začel preračun stabilnosti in na koncu se bo pojavil dialog z
informacijo o uspešnem postopku preračuna stabilnosti.
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Sprememba aktivne kombinacije, za katero je izveden preračun stabilnosti, se vrši s pomočjo
ukaza “Kritična obtežba”, ki se prav tako nahaja v okviru menija “Stabilnost”. Z izborom tega
ukaza se odpre naslednji dialog.

Dialog v okviru ukaza “Kritična obtežba”
V prikazani listi je toliko vrstic, kolikor je tudi kombinacij, za katere je izveden preračun
stabilnosti. V vsaki prikazani vrstici se nahajajo numerični podatki vrednosti parametra “”, ki
predstavlja kritičen faktor obtežbe, pri katerem pride do porušitve stabilnosti sistema za dano
kombinacijo. S klikom miške na poljubno pozicijo v okviru ene vrstice, se le-ta označi s
posebno barvo, kar pomeni, da bo z aktiviranjem polja “OK” ta kombinacija postala aktivna.
Ukaz “Prikaz rezultatov” v okviru menija “Stabilnost”, deluje kot stikalo, oziroma lahko je
vklopljen ali izklopljen. Ko je vklopljen, bo na ekranu na sredini vsake grede izpisana vrednost
normalne sile pri kritični vrednosti obtežbe “N,kr”, a v oklepajih koeficient uklona “” za
kritično obtežbo sistema. Te vrednosti se izračunajo po naslednjih formulah:

 = l0/l = /l  (EI/N,kr)1/2
N,kr = N,stalno +   N,sprem
Uporabljene oznake v formulah imajo naslednji pomen:

lo
l
EI
N,kr
N,stalno
N,sprem


-

koeficient uklona za kritično obtežbo sistema
uklonska dolžina grede
prava dolžina grede
togost grede
normalna sila v gredi pri kritični vrednosti obtežbe
normalna sila v gredi od obtežb, ki se ne spreminjajo
normalna sila v gredi od obtežb, ki se spreminjajo
kritičen faktor obtežbe, pri katerem pride do porušitve stabilnosti sistema
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Prikaz uklonskih dolžin in kritičnih sil v tlačnih grednih elementih konstrukcije
V takem režimu dela program na začetku statusne linije sedaj izpisuje tudi informacijo o
trenutno aktivni kombinaciji, za katero so na ekranu prikazani rezultati preračuna stabilnosti.
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6. MODALNA ANALIZA
6.1 Preračun
Modalna analiza je namenjena za preračun lastnih vrednosti in nihajnih oblik
konstrukcije. Tako dobljeni rezultati se uporabljajo kot vhodni podatki pri kasnejšem
seizmičnem preračunu konstrukcij. Pri modalni analizi se konstrukcija opisuje z njeno togostjo
in razporedom mas, ki delujejo na njej. Da bi sploh lahko prišlo do preračuna modalne
analize, je nujno da je model že kreiran in da je formirana mreža končnih elementov (jasno, da
za modele, ki se sestojijo izključno iz linijskih elementov, formiranje mreže končnih elementov
ni nujno). Ker so po formiranju mreže končnih elementov znani vsi podatki, ki opisujejo
geometrijo in togost modela, je za izvedbo modalne analize potrebno še podati položaj in
intenziteto vseh mas, ki delujejo na objektu. Sam preračun intenzitet mas in določevanje
njihovega težišča bi bil dolgotrajen in mukotrpen posel, zato smo razvili popolnoma
avtomatiziran postopek za določitev pripadajočih mas v vsakem vozlišču na mreži končnih
elementov.
Z izborom ukaza “Preračun” v okviru menija “Modalna analiza”, program najprej preveri ali že
obstajajo rezultati preračuna. Če obstajajo se odpre dialog naslednjega izgleda.

Ukaz “No” je predviden za odstop, dokler bo ukaz “Yes” privedel do ponovnega preračuna.
V primeru, da rezultati preračuna ne obstajajo in se konstrukcija sestoji samo iz linijskih
elementov ter za njo ni potrebno predhodno generirati mreže končnih elementov, program
najprej preveri regularnost modela, oziroma avtomatski izvede testiranje kot ukaz “Kontrola
vnešenih podatkov” (glej poglavje “3.3.5”). Konstrukcija mora biti stabilna in obtežena ter če
ne obstajajo niti teoretični pogoji, da se lahko preračuna, se ne bo dovolil preračun in
uporabnik bo o tem opozorjen.

Opozorilo o nepravilnosti modela glede podanih vhodnih podatkov
V tem primeru se bo s pomočjo ukaza “Kontrola vnešenih podatkov” odkrilo vse napake,
katere bo program markiral na risbi, popravite pa jih v modulu “Vnos podatkov”.
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Če je model pravilen glede vhodnih podatkov, bo program samo za linijske konstrukcije
preveril ali ste s pomočjo ukaza “Delitev gred izven plošč” zahtevali delitev vseh gred na
manjše segmente (glej poglavje “4.6”). Če temu ni tako, bo program izdal naslednje opozorilo.

To opozorilo ne predstavlja napake, ampak samo opominja, da je za tako vrsto konstrukcij pri
modalni analizi priporočljivo vse grede razdeliti na manjše segmente. Ukaz “No” je predviden
za odstop, dokler bo izbor ukaz “Yes” privedel do nadaljevanje ukaza za dinamičen preračun.
Potrebo za delitvijo vseh gred bomo predstavili na enem enostavnem primeru konzole, ki je
obtežena z lastno težo. Konzola je iz betona, pravokotnega prečnega prereza b/d=40/40 cm in
visoka 10 m. Ker se mase postavljajo na začetku in koncu vsake grede na modelu, bodo v
primeru, ko ni delitve gred na manjše segmente, mase postavljene samo na njenem vrhu in na
dnu. Na tak način bo v preračun šlo samo 50% njene stvarne mase, in izračunane nihajne
oblike ne bodo dobile realnih vrednosti. Če se pa poda delitev gred recimo na vsaki meter,
tedaj bodo mase postavljene na vsaki meter njene dolžine in nihajne oblike bodo dobile točne
vrednosti.

Delitev gred – OFF

Delitev gred – ON

Če so izpolnjeni vsi formalni pogoji, da se preračun lahko izvede, bo program odprl dialog
naslednjega izgleda.
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Izgled dialoga za preračun modalne analize
V listi, ki se nahaja v zgornjem delu dialoga, se nahaja toliko vrstic, kolikor je osnovnih
obtežnih primerov. Sedaj je potrebno v koloni “Koef” podati multiplikator, ki bo množil vse
podane obtežbe v okviru osnovnega obtežnega primera pri preračunu mas. Na tak način se
lahko prilagodite posameznim seizmičnim predpisom, ki točno definirajo, katere obtežbe je
potrebno vzeti v obzir pri preračunu teže objekta (na primer: 100% stalne, 100% obtežbe
snega in 50% projektirane koristne). Kar se tiče lastne teže konstrukcije bo le-ta upoštevana
le, če je podana v okviru nekega osnovnega obtežnega primera.
S pomočjo stikal “Preprečiti nihanje v X, Y ali Z smeri” se vpliva na prostostne stopnje
nihajnih oblik konstrukcije, oziroma, omogoča se “filtriranje” dobljenih nihajnih oblik. Na
primer, v kolikor se prepreči nihanje v Z smeri, nihajne oblike ne bodo vsebovale vertikalne
oscilacije, če pa se prepreči nihanje v X in Y smeri, bodo nihajne oblike vsebovale samo
vertikalne oscilacije.
V polju “Število tonov” se poda želeno število tonov, ki ne more biti večje od 128 (omejitev
programa).
Gumb “Grupiranje mas in parametri za seizmični preračun” odpre dialog, v katerem se
lahko definirajo napredne opcije seizmičnega preračuna.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

479

Dialog za napredne opcije seizmičnega preračuna
Način grupiranja mas v modelu je lahko:
-

Realna razporeditev mas – masa se nahaja v vsakem vozlišču konstrukcije, velikost
vsake mase je izračunana na osnovi vertikalne komponente obtežb, ki deluje v tem
vozlišču. To je prednastavljeni način grupiranja mas in je ekvivalenten grupiranju mas v
programu “Tower 5”.

-

Mase grupirane v nivojih izbranih etaž – pri tem načinu uporabnik izbira
horizontalne nivoje (nivoje etaž), v katerih se bodo koncentrirale mase.

Za grupiranje mas so izbrani vsi nivoji razen nivoja “0.00”
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S tem načinom grupiranja bodo mase iz vertikalnih elementov konstrukcije (zidovi, stebri)
dodeljeni etažam, in to avtomatsko. Izbor nivoja, v katerem se bodo grupirale mase, se vrši z
vklopom stikal v listi etaž (nivojev).
Ostale napredne opcije seizmičnega preračuna služijo za vplivanje na karakteristike modela, ki
se pri seizmični analizi (modalni analizi in preračunu vpliva v seizmičnih obtežnih primerih)
razlikujejo od karakteristik modela za statično analizo.
-

Faktor togosti horizontalnih plošč na upogib – s pomočjo tega parametra se lahko
zmanjša upogibna togost horizontalnih plošč pri seizmičnem preračunu. Obseg za ta
faktor je od 1.0 do 0.001, pri čemer za faktor 1.0 karakteristike plošč ostanejo enake,
za faktor 0.001 pa se upogibna togost zmanjša 1000 krat. Tako zmanjševanje togosti
se ne bo uporabilo pri temeljnih ploščah – ploščah, pod katerimi se nahaja površinska
podpora.

-

Faktor togosti gred v horizontalnih ploščah na upogib – s pomočjo tega
parametra se lahko zmanjša upogibna togost gred pri seizmičnem preračunu. Obseg za
ta faktor je od 1.0 do 0.001, pri čemer za faktor 1.0 karakteristike gred ostanejo enake,
za faktor 0.001 se upogibna togost zmanjša 1000 krat (os 2 in 3), kakor tudi torzijska
togost. To zmanjševanje togosti gred se ne bo uporabljalo na gredah, ki se nahajajo v
temeljnih ploščah (pod katerimi so površinske podpore).

-

Faktor togosti vertikalnih zidov na upogib – s pomočjo tega parametra se lahko
zmanjša upogibna togost vertikalnih zidov pri seizmičnem preračunu. Obseg za ta
faktor je od 1.0 do 0.001, pomen je enak kot pri ploščah.

-

Faktor togosti vertikalnih zidov za osno obremenitev – s pomočjo tega parametra
se lahko zmanjša osna togost vertikalnih zidov pri seizmičnem preračunu. Obseg za ta
faktor je od 1.0 do 0.001, a pomen je enak kot pri ostalih faktorjih za togost plošč.

-

Faktor upogibne togosti vertikalnih stebrov – s tem parametrom se lahko zmanjša
upogibna togost vertikalnih stebrov pri seizmičnem preračunu. Obseg za ta faktor je od
1.0 do 0.001.

-

Faktor togosti vertikalnih stebrov za osno obremenitev – s pomočjo tega
parametra se lahko zmanjša aksialna togost vertikalnih stebrov pri seizmičnem
preračunu. Obseg za ta faktor je od 1.0 do 0.001.

-

Multiplikator togosti podpor – s pomočjo tega parametra se lahko poveča togost
vseh podpor v seizmičnem preračunu.

-

Sodelovanje zida z zidom v pravokotni smeri – omogočeno je definiranje
sodelujoče cone zidu iz druge smeri, ki vpliva na povečanje togosti zidu. Širina
sodelujoče cone (z ene strani) se poda kot multiplikator (n) debeline opazovanega zidu
(d).
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Definiranje sodelujoče cone zidu
Opisane opcije seizmičnega preračuna se izpisujejo tudi v glavnem dialogu ukaza.

Del dialoga, v katerem se prikazujejo podane
napredne opcije seizmičnega preračuna
Eden izmed pomembnih parametrov pri seizmični analizi konstrukcije je določitev njene
regularnosti. Program Tower lahko na osnovi geometrije, karakteristik in razporeditve mas
konstrukcije avtomatsko določi ali je regularna v tlorisu. Kontrola se izvaja v sklopu preračuna
modalne analize, ko se vklopi stikalo “Izvršiti tudi preračun regularnosti konstrukcije”.
Omenimo naj, da je to stikalo dostopno samo, če so v dialogu “Grupiranje mas in parametri za
seizmični preračun” izbrane etaže v katerih se grupirajo mase. Preračun regularnosti se vrši po
kriterijih Eurocode 8 predpisa EN 1998-1.
Kriteriji regularnosti v tlorisu po Eurocode 8 so:
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1) vitkost < 4:



Lmax
<4
L m in

2) ekscentričnost< 30% torzijskega polmera:
Smer X:

e0X ≤ 0.3∙rX

Smer Y:

e0Y ≤ 0.3∙rY

3) torzijski polmer > vztrajnostni polmer:
Smer X:

rX > lS

Smer Y:

rY > lS

V programu se preverja drugi in tretji kriterij. Prvi kriterij je trivialen in zato ni predmet analize
programa.
Konstruktivna ekscentričnost (e0i) predstavlja razmik med centrom mase in centrom togosti v
nivoju vsake etaže. Center mase se določa na osnovi razporeditve mas in predstavlja težišče
mase vsake etaže. Preračun centra togosti je kompleksnejši in se odvija na sledeči način:
- v centru mase (CM-XCM,YCM) vsake etaže se nanesejo 3 obtežbe - enotna sila v X smeri
(FXi), enotna sila v Y smeri (FYi) in enotni moment okoli Z osi (Mi). Zaradi delovanja teh sil se
izračuna rotacija (RZi) in na njeni osnovi konstruktivna ekscentričnost (e0i) in položaj centra
togosti (XCRi , YCRi).

e0X,i 

e0Y,i 

RZ,i (FX,i  1)
RZ,i (Mi  1)
RZ,i (FY,i  1)
RZ,i (Mi  1)

 XCRi  e0X,i  XCMi

 YCRi  e0Y,i  YCMi

Torzijski polmer (ri) se določa na naslednji način:
- na vsako etažo se nanesejo 3 obtežbe – enotna sila v X smeri (FTXi), enotna sila v Y smeri
(FTYi) in enotni moment okoli Z osi (MTi). Te obtežbe se nanesejo v centru togosti (CR). Zatem
se izračunajo rotacija (RZi) in pomika (UXi , UYi), na njihovi osnovi torzijska (KM,i) in
translacijska togost (KFX,i , KFY,i) ter na njihovi osnovi torzijski polmeri (rXi , rYi).

K M,i 

1
,
RZ,i (MT,i  1)

rX,i 

K M,i
K FY,i

i

rY,i 

K FX,i 

1
U X,i (FTX,i  1)

,

K FY,i 

1
UY,i (FTY,i  1)

K M,i
K FX,i

Za modele z nelinearnimi elementi se bo preračun modalne analize izvršil z zanemarjanjem
nelinearnosti, o čemer se bo izdalo ustrezno obvestilo.
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Po končanem preračunu program ponudi grafično in numerično obdelavo rezultatov izvedene
modalne analize za trenutno aktivirani ton. Položaj miške na ustrezni ikoni v statusni liniji
prikaže malo okno, v katerem se izpisuje informacija o trenutno aktivnem tonu.

Informacija o nihajni dobi konstrukcije za aktivni ton
Opomba:
Če je geometrija modela taka, da vsi elementi konstrukcije pripadajo isti ravnini in pri tem
obtežba deluje ali v isti ali pa v pravokotni ravnini, bo program tak model pri preračunu
obravnaval kot ravninski. To bo za posledico imelo, da bodo pri preračunu umaknjene vse
nepotrebne prostostne stopnje in da bo sam preračun precej hitrejši. Vendar v primeru, ko
želite izvesti prostorski preračun za ravninski model, je nujno, da program prevarate. Tako
dodate poseben obtežni primer, v okviru katerega boste na ravninskem modelu podali eno
koncentrirano silo, katere vektor ne sme pripadati niti ravnini konstrukcije niti ravnini, ki je
pravokotna na njo. Vsekakor boste potem ta obtežni primer pri obdelavi rezultatov ignorirali.
Tipičen primer uporabe prostorske analize je, ko želite dobiti nihajne oblike izven ravnine,
kateri pripada model.
Opomba:
V primeru, da model vsebuje več faz gradnje, tedaj se bo preračun modalne analize nanašal
vedno na zadnjo fazo.
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6.2

Napake, ki prekinjajo proces preračuna

Med preračunom velikih modelov se Vam lahko zgodi, da na računalniku zmanjka
dovolj virtualnega spomina. V spodnjem delu dialoga za spremljanje procesa preračuna,
program sproti izpisuje informacijo o trenutni količini razpoložljivega virtualnega spomina.

Prostor predviden za prikaz trenutno razpoložljivega
virtualnega spomina računalnika
V primeru, da med preračunom zmanjka prostega virtualnega spomina, se bo proces
preračuna prekinil in na ekranu se bo pojavilo naslednje opozorilo.

Sedaj Vam preostane samo način, kot je to opisano v poglavju “1.1”, da zagotovite dovolj
razpoložljivega virtualnega spomina za preračun modela.
Čeprav program pred samim procesom preračuna izvrši kontrolo vhodnih podatkov, zaradi
njegove fleksibilnosti pri definiranju poljubnih konstrukcij, se eventualno narejene napake, ki
povzročijo labilnost sistema, zanesljivo odkrijejo šele pri samem postopku reševanja sistema
enačb. V tem primeru bo program prekinil proces reševanja in izdal ustrezno opozorilo.

Sedaj se lahko vrnete v modul za vnos podatkov in odpravite vse napačne podatke. Pri
odpravljanju takega tipa napak vam ukaz “Kontrola vnešenih podatkov” ne bo v pomoč, ker se
ne gre o očitni napaki, katero program lahko sam odkrije, sistem pa je vseeno labilen.
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6.3

Izbor aktivnega tona

Z zagonom ukaza “Izbor aktivnega tona”, ki se nahaja v meniju “Modalna analiza”, se odpre
dialog:

V prikazani listi je toliko vrstic, kot je nihajnih oblik. V vsaki se prikazujejo numerični rezultati
preračuna za en ton. Kolone podatkov imajo naslednji pomen:
N - številka tona.
T [s] – nihajna doba konstrukcije za ta ton.
f [Hz] – frekvenca nihanja konstrukcije za ta ton.
GPO [] – glavna smer nihanja konstrukcije.
FU[%] – faktor angažiranja mase za podano smer seizmičnega delovanja.
FU +90[%] - faktor angažiranja mas za smer seizmičnega delovanja, ki je pravokotna na
podano smer.
max.odmik – razmerje največje amplitude nihanja proti povprečni amplitudi nihanja celega
modela. Ta vrednost služi za odkrivanje tonov, pri katerih se pojavi lokalno nihanje delov
modela. Pojav lokalnega nihanja kaže na nepravilnost pri modeliranju ali na nepravilnost pri
grupiranju mas. Čim večja je ta vrednost, tem manj vozlišč se je vključilo v nihanje, to pa kaže
na obstoj lokalnega tipa nihanja.
Faktorji angažiranja mas se lahko preračunajo za popolnoma poljubno smer seizmičnega
delovanja. Kot s katerim se določa smer seizmičnega delovanja se vnaša v polje “Smer
seizmičnega delovanja”, preračun se pa naredi z gumbom “Preračun”. Dobljeni rezultati se
za vsak ton prikazujejo v tabeli v kolonah “FU[%]” in “FU +90[%]”. Vsota angažiranja
mas vseh tonov se prikazuje v polju “ΣFU” za podano smer, oziroma v polju “ΣFU +90” za
smer, ki je pravokotna na podano. Ti podatki so v veliko pomoč pri izbiri tonov, ki so
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merodajni za seizmični preračun in tudi pri potrditvi, ali je preračun multimodalne analize
narejen z zadostnim številom tonov.
Pogosto se zaradi napak pri kreiranju modela zgodi, da se pojavijo velike lokalne oscilacije v
nekaterih vozliščih konstrukcije. Ker je v velikih modelih iskanje teh vozlišč precej težavno, je
omogočeno njihovo avtomatsko odkrivanje in označevanje. Parametri, nujni za iskanje vozlišč
z velikimi lokalnimi oscilacijami, se podajo v delu dialoga “Diagnostika nihajnih oblik”.
Mejno odstopanje – program najde vsa vozlišča v modelu, katerih razmerja amplitude nihanj
proti povprečni amplitudi nihanja celega modela ima večjo vrednost, kot je predpisana v tem
polju.
Število vozlišč, ki se označujejo– v tem polju se poda število vozlišč, ki bodo označena v
modelu. Od vseh vozlišč, ki imajo večje odstopanje, se označijo tista, ki imajo največja
odstopanja. Ta vozlišča se v modelu označujejo s simbolom malega kvadrata, ki je obarvan z
izbrano barvo v dialogu ukaza “Parametri”. Nastavljena je rdeča barva.
Sklopi, ki vsebujejo vozlišča z odstopanjem večje od mejnega: - zaprta lista, v kateri se
prikazujejo nazivi vseh sklopov, katerim pripada vsaj eno od označenih vozlišč. Tak sklop se
lahko zelo hitro prikaže v aktivnem 2D pogledu z izborom v listi in aktiviranjem gumba
“Postavi”. Po aktiviranju se v risbi takoj prikazujejo tudi simboli označenih vozlišč, tako da se
pred izhodom iz dialoga lahko izbere sklop v katerem se vozlišča najbolje vidijo.

Vozlišča z velikimi lokalnimi nihanji so v modelu
označena s posebnimi simboli
Če se ne izbere niti en sklop za prikaz, ali če označena vozlišča ne pripadajo niti enemu sklopu,
se bodo ti simboli prikazali v risbi šele po izhodu iz dialoga z aktiviranjem gumba “OK”.
Na tak način se zelo lahko najdejo vozlišča z velikim lokalnim nihanjem in se popravijo napake
v modeliranju, ki to povzročajo.
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6.4

Prikaz aktivnega tona

Ukaz “Prikaz aktivnega tona” deluje kot stikalo. Ko je vklopljeno, se bo v oknu
“3D Pogled” izrisala deformirana mreža končnih elementov glede na nihajno obliko za aktiven
ton.

Prikaz nihajne oblike za aktivni ton
V takem režimu dela, bo program na začetku statusne linije izpisoval informacijo o trenutno
aktivnem tonu in vrednost njegove nihajne dobe in frekvence.

6.5

Animacija aktivnega tona

Po izboru ukaza “Animacija aktivnega tona” bo program nekaj časa porabil za
kreiranje “AVI” datoteke, nakar se bo na ekranu pojavil dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za animacijo aktivnega tona
V odprtem dialogu se prikazuje animacija nihanja konstrukcije za aktivni ton. S pomočjo ukaza
“Funkcionalnost” (kartoteka “Animacija”), lahko vplivate na parametre, ki določajo način
kreiranja animacije (glej poglavje “3.5.2”).
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S stikali, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu dialoga, se lahko izvrši sprememba pogleda,
za katerega se prikazuje animacija nihanja konstrukcije.

Stikala za izbor pogleda v dialogu za animacijo aktivnega tona
Če so vsa stikala izklopljena, se bo prikazovala animacija za aktivni 3D pogled. Po izboru
stikala

se bo prikazal osnovni 3D pogled konstrukcije.

Ukazi “
Play” in “
Stop” so namenjeni za start in zaustavitev animacije, dokler lahko z
izborom ukaza “
Shrani” kreirano animacijo shranite na disk računalnika ko “AVI” datoteko.
To lahko kasneje izven okolja programa “Tower” posebej prikažete s pomočjo “Windows”
programa “Media Player”.
Ton, za katerega se prikazuje animacija nihanja konstrukcije, se lahko spremeni tudi v tem
dialogu z izborom iz zaprte liste, ali z gumbi
in
.
Ukaz “Izhod” je predviden za izhod iz dialoga in prekinitev animacije aktivnega tona.

6.6

Kontrola postavljenih mas (Mase)

Ker je postopek preračuna in postavljanje mas popolnoma avtomatizirano, lahko s
pomočjo ukaza “Mase” prekontrolirate pravilnost njihove postavitve. Z izborom tega ukaza bo
vsaka generirana masa na modelu označena s simbolom malega kroga.
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Pri vsakem postavljenem simbolu se izpisuje tudi intenziteta dane mase.
Po aktiviranju tega ukaza bo program šel v standardno proceduro izbora, kjer bodo dostopni
samo postavljeni simboli mas.
<0 sel.> Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / Deselektiranje / poRočilo / <Konec>):
Ko ste izbrali vse mase, za katere Vas zanima zbirna vrednost, bo klik na desni gumb miške
označil konec procedure izbora in na ekranu se bo pojavil dialog z želeno informacijo.

Namreč na tak način lahko dobiti informacijo, kolikšna je skupna vsota poljubno izbranih mas.
Z izborom podopcije “poRočilo” se odpre dialog, v katerem je možno seštevati mase po
nivojih (horizontalnih ravninah).
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Izgled “dialoga” v okviru podopcije “Poročilo”
Ta dialog praktično popolnoma odgovarja dialogu za editiranje nivojev (glej poglavje “2.11.1”).
Edina razlika je v tem, da se na sliki za vsak postavljeni nivo zraven njegove višinske
koordinate in naziva izpisuje njegova pripadajoča masa.

Za vsak postavljeni nivo se izpisuje tudi pripadajoča masa
Algoritem preračuna pripadajočih mas se odvija tako, da v maso opazovanega nivoja, zraven
vseh masa, ki imajo isto višinsko Z koordinato kot sam nivo, gredo tudi vse mase, ki se
nahajajo na horizontalnih ravninah, katere ležijo do polovice višinske razlike s sosednjim
nivojem. Če nad opazovanim nivojem ni drugega nivoja, tedaj bodo v maso tega nivoja šle
tudi vse mase, ki imajo večjo višinsko koordinato od opazovanega nivoja. Enaka logika velja
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tudi, ko pod opazovanim nivojem ni drugega nivoja. Torej, če na modelu obstaja samo en
nivo, bo masa odgovarjala skupni masi celega modela.

Pod sliko nivojev se vedno izpisuje informacija
o skupni masi celega modela
Pri prvem pozivu tega ukaza bo program po “default”-u postavil vse nivoje, ki so bili prej
kreirani z ukazom za editiranje nivojev. Vendar, ker ti nivoji nimajo nikakršne zveze s
predhodno postavljenimi nivoji na modelu, lahko položaj teh nivojev popolnoma prosto
editirate z dodajanjem novih, ali pa z brisanjem obstoječih. Na tak način lahko prosto po svoji
želji grupirate mase glede na poljubno postavljene horizontalne ravnine.
Ker se kompleten meni “Modalna analiza” nahaja tudi v modulu za obdelavo rezultatov
preračuna, boste imeli možnost, da vse podatke o izvedeni modalni analizi priložite tudi v
projekt. Z exportom grafičnih blokov med izvrševanjem ukaza “Mase”, boste lahko v projekt
vnesli risbe z označenimi položaji in intenzitetami mas. Zraven tega boste lahko v projekt
priložili tudi sliko vseh kreiranih nivojev z informacijo o pripadajočih masah. O načinu kreiranja
projektne dokumentacije bo več besed v poglavju, ki se nanaša na modul za obdelavo
rezultatov preračuna.
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Dialog “Mase po nivojih”
V tem dialogu se lahko nastavi način prikaza mas v modelu. Pri vklopljenem stikalu “Prikaz en nivo ena masa (v težišču nivoja)”, se namesto prikazovanja mas v vsakem vozlišču
modela prikazuje simbol samo ene mase v težišču vsakega nivoja. Mase elementov, ki ne
ležijo v ravnini nivoja, se prerazporedijo na najbližji nivo.

Prikazovanje mas v vsakem vozlišču modela

Prikaz – en nivo, ena masa (v težišču nivoja)

Ko se to stikalo vklopi v modulu za obdelavo podatkov, so dostopne tudi opcije za prikazovanje
centrov togosti in kreiranje poročila.
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Izgled dialoga “Mase po nivojih” v modulu za obdelavo rezultata
Pri vklopljenem stikalu “Prikaz centra togosti nivoja” program prikazuje položaj centra
togosti v vsakem nivoju. Center togosti se določa na osnovi razporeditve in togosti indirektnih
elementov (stebri in zidovi) za vsak nivo.

Prikaz centra togosti v vsakem nivoju
Z aktiviranjem gumba “Parametri za center togosti” se odpre dialog:
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Dialog za definiranje parametrov
preračuna centra togosti
V polju “Procent sodelovanja zidov” se lahko definira procent, s katerim se upošteva togost
zidov pri določevanju centra togosti. Če se vnese vrednost 0, se zidovi ne bodo upoštevali.
V polju “Procent sodelovanja stebrov” se lahko definira procent, s katerim se upošteva
togost stebrov pri določevanju centra togosti. Če se vnese vrednost 0, se stebri ne bodo
upoštevali.
Stikalo “Zanemariti togost zidov na upogib” omogoča izključitev upogibne togosti zidu okoli
šibkejše osi.
S pomočjo ukaznih gumbov za kreiranje poročila se lahko tabelarično prikažejo podatki o
velikosti mase na vsakem nivoju, koordinate težišča mase na vsakem nivoju, kot tudi
koordinate centra togosti na vsakem nivoju.
- Gumb za generiranje poročila v projektno dokumentacijo
- Gumb za generiranje poročila za tisk
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7. PRERAČUN MODELA
7.1

Namen in opis delovanja modula

Modul za preračun z metodo končnih elementov določa vplive v ploskovnih, linijskih
in robnim elementih. Sam postopek se odvija tako, da se najprej izvrši priprava podatkov,
oziroma vsebina risbe z definiranimi podatki o konstrukciji in obtežbi se numerično obdela. Na
osnovi pripravljenih podatkov se formira globalna togostna matrika sistema z ustreznimi
prostimi členi in za tako formiran sistem linearnih enačb se najprej izvede renumeracija in
zatem še postopek reševanja (dekompozicija sistema enačb). Iz dobljenih rešitev program
najprej izračuna pomike in potem iz njih še vse potrebne notranje sile v modelu.
Ker so konstrukcije lahko poljubne geometrije in zahtevnosti, ima lahko sistem enačb, ki se
formira, veliki število neznank. Pri ravninskih problemih so v vsakem vozlišču mreže končnih
elementov tri neznanke, dokler se pri prostorskih konstrukcijah v vsakem vozlišču pojavlja šest
neznank.
Za učinkovit preračun, posebej velikih modelov, je nujno da imate dovolj razpoložljivega
virtualnega in RAM spomina. Način nastavitve teh parametrov je detajlno opisan v poglavju
“1.1 Potrebna konfiguracija računalnika”.
Program “Tower” razpolaga z dvema računskima moduloma (solver). Prvi, tako imenovani
“standardni solver”, je enak tistemu, ki se uporablja tudi v programu “Tower 5”. To je direktni
“in-core” solver z veliko hitrostjo preračuna. “In-core” označuje, da se celoten sistem enačb
rešuje naenkrat, kar privede do omejene kapacitete. Drugi, tako imenovani “solver velike
kapacitete” je novi solver. To je direktni, “out-of-core” solver. “Out-of-core” označuje, da se
sistem enačb rešuje tako, da se deli v niz manjših sistemov enačb (blokov), ki se posebej
računajo. Za shranjevanje rezultatov faktorizacije in dekompozicije teh blokov se uporabljajo
začasne datoteke na disku. Ta solver ima dosti večjo kapaciteto kot “in-core” solver, vendar je
zaradi kompleksnejšega postopka, ki se pri tem sestoji iz več faz, hitrost preračuna manjša.
Uporabnik lahko izbere solver, s katerim želi izvršiti preračun modela, v dialogu ukazov
“Funkcionalnost” v poglavju “Preračun”.
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Del dialoga “Funkcionalnost”, kjer se definirajo
parametri preračuna modela
V kolikor je izbran solver velike kapacitete se lahko omeji njegova uporaba samo na velike
modele, oziroma na modele, ki so lahko preveliki za standardni solver. Z izborom stikala
“Uporabi samo za modele z več od 40000 vozlišč” se bodo modeli z manj od 40000
vozlišč reševali s standardnim solverjem.
Reševanje sistema enačb zelo intenzivno porablja resurse računalnika. Z nastavitvijo nivoja
prioritete preračuna se določa njegova prioriteta pri uporabi procesorja in ostalih resursov
računalnika glede na druge procese, ki so istočasno aktivni. Predvideni so trije nivoji:
Normalna prioriteta

- preračun se izvaja z največjo možno hitrostjo z maksimalno možno
obremenitvijo (zasedenosti) procesorja.
Manjša prioriteta
- srednji nivo angažiranja procesorja.
Najmanjša prioriteta - najmanjši nivo angažiranja procesorja.
Pri normalni prioriteti je čas trajanja preračuna najkrajši, ko pa je prioriteta najmanjša, se
lahko med preračunom računalnik uporablja še za delo v nekaterih drugih programih.
Med delom solver velike kapacitete shranjuje velike količine podatkov na disk v obliki velikih
datotek, tako da potrebuje precej prostega prostora na disku (red velikosti nekaj gigabajtov).
Po preračunu se te datoteke brišejo in ne zavzemajo prostora na disku. Program za
shranjevanje začasnih datotek uporabi mapo, ki jo je operacijski sistem (Windows) predvidel
za ta namen. Ta mapa se nahaja na isti particiji (disku), na katerem je inštaliran “Windows”. V
primeru, da na tej particiji ni dovolj prostora, lahko uporabnik sam definira mapo (in s tem tudi
particijo oziroma disk) za shranjevanje teh velikih začasnih datotek. Ko se stikalo “Uporabnik
sam definira mapo za velike začasne datoteke” vklopi, se v polju poleg njega lahko vnese
sled do te obstoječe mape.
Z izborom ukaza “Preračun” v okviru menija “Moduli”, program najprej preveri ali že
obstajajo rezultati preračuna. Če obstajajo se odpre dialog naslednjega izgleda.
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Ukazno polje “No” je predvideno za odstop, dokler ukaz “Yes” nadaljuje s preračunom.
V primeru, ko rezultati preračuna ne obstajajo in se konstrukcija sestoji samo iz linijskih
elementov, tedaj ni potrebna generacija mreže končnih elementov. Program najprej preveri
regularnost modela, oziroma izvede se testiranje kot pri ukazu “Kontrola vnešenih podatkov”
(glej poglavje “3.3.5”). Konstrukcija mora biti stabilna in obtežena in če ne obstajajo niti
teoretični pogoji, da se preračuna, bo uporabnik o tem opozorjen.

Opozorilo o nepravilnosti modela glede vhodnih podatkov
Če pride do tega primera, boste s pomočjo ukaza “Kontrola vnešenih podatkov” odkrili vse
napake, katere bo program markiral na risbi in popravite pa jih v modulu “Vnos podatkov”.
Če so izpolnjeni formalni pogoji, da se preračun lahko izvede, bo program odprl dialog
naslednjega izgleda.

Izgled dialoga v okviru ukaza za preračun modela
V tem dialogu se z nizom ponujenih parametrov določa način in vrsta preračuna. O pomenu
vseh parametrov bo več besed v nadaljevanju tega dela navodil.
Z aktiviranjem ukaza “OK” se začne izbrani način preračuna. Med samim preračunom bo na
ekranu prisoten dialog, v katerem se prikazuje napredovanje procesa reševanja.
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V tem dialogu je prisoten tudi ukaz “Cancel”, ki preračun prekine.
Po končanju preračuna program na disku računalnika kreira datoteko z rezultati preračuna
(“*.TWP_O”) in avtomatsko preide v modul za obdelavo rezultatov preračuna.
Opomba:
Če je geometrija modela taka, da vsi elementi konstrukcije pripadajo isti ravnini in pri tem
obtežba deluje ali v isti ali pa v pravokotni ravnini, bo program tak model pri preračunu
obravnaval kot ravninski. To bo za posledico imelo, da bodo pri preračunu umaknjene vse
nepotrebne prostostne stopnje in da bo sam preračun precej hitrejši. Vendar v primeru, ko
želite izvesti prostorski preračun za ravninski model, je nujno, da program prevarate. Tako
dodate poseben obtežni primer, v okviru katerega boste na ravninskem modelu podali eno
koncentrirano silo, katere vektor ne sme pripadati niti ravnini konstrukcije niti ravnini, ki je
pravokotna na njo. Vsekakor boste potem ta obtežni primer pri obdelavi rezultatov ignorirali.

7.2

Napake, ki prekinejo proces preračuna

Med preračunom velikih modelov se Vam lahko zgodi, da na računalniku zmanjka
dovolj virtualnega spomina. V spodnjem delu dialoga za spremljanje procesa preračuna,
program sproti izpisuje informacijo o trenutni količini razpoložljivega virtualnega spomina.

Prostor predviden za prikaz trenutno razpoložljivega
virtualnega spomina računalnika
V primeru, da med preračunom zmanjka prostega virtualnega spomina, se bo proces
preračuna prekinil in na ekranu se bo pojavilo naslednje opozorilo.

Sedaj Vam preostane samo način, kot je to opisano v poglavju “1.1”, da zagotovite dovolj
razpoložljivega virtualnega spomina za preračun modela.
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Čeprav program pred samim procesom preračuna izvrši kontrolo vhodnih podatkov, zaradi
njegove fleksibilnosti pri definiranju poljubnih konstrukcij, se eventualno narejene napake, ki
povzročijo labilnost sistema, zanesljivo odkrijejo šele pri samem postopku reševanja sistema
enačb. V tem primeru bo program prekinil proces reševanja in izdal ustrezno opozorilo.
Program lahko ugotovi labilnost modela v dveh primerih:
1. Ko se ne more rešiti sistema enačb, ker je togostna matrika singularna
V tem primeru program prekine preračun in izda ustrezno opozorilo.

Na osnovi podatkov o tem, katera enačba je vzrok singularnosti matrike, se lahko dobi
informacija o položaju vozlišča in njegovi prostostni stopnji, ki je vzrok labilnosti. Program na
modelu označi labilno vozlišče in izpiše oznako prostostne stopnje (Xp, Yp, Zp, Xr, Yr in Zr).

Labilno je vozlišče na desnem koncu grede, vzrok
labilnosti je prostostna stopnja “Xr”
Simbol labilnega vozlišča ostane viden tudi v modulu za vnos podatkov, zato da se lahko lažje
odpravi vzrok labilnosti. Ta simbol bo izginil iz modela pri ponovnem preračunu ali aktiviranju
ukaza “Reset” v modulu za obdelavo rezultata.
2. Če so deformacije prevelike
V tem primeru je program rešil sistem enačb, vendar so v modelu za posamezne obtežne
primere najdena vozlišča s prevelikimi deformacijami, ki so očitno posledica napake. Kontrola
obstoja prevelikih deformacij se vrši po preračunu, pri inicializaciji rezultatov v modulu za
obdelavo rezultatov. Pri tem program izda ustrezno opozorilo.
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Možno je, da ima več vozlišč velike deformacije, vendar bo samo prvih 5-6 navedeno in
označeno v risbi. Meja za “prevelike” deformacije je tista, ki za pomik vozlišča pomeni gabarit,
večji od modela in za rotacijo vozlišča, ki je večja od 90 stopinj.

Velike deformacije imajo vozlišča na začetku (Yr),
sredini (Zp) in koncu (Yr) grede
Simboli labilnih vozlišč se bodo umaknili iz risbe z aktiviranjem ukaza “Reset” v modulu za
obdelavo rezultatov.

7.3

Načini preračuna

Kot smo že na začetku tega dela navodil rekli, se z izborom ponujenih parametrov v
okviru dialoga “Preračun”, od programa zahtevajo različni načini preračuna.

Izgled dialog v okviru ukaza za preračun modela
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V delu dialoga “Teorija”, se z vklopom stikala vrši izbor teorije, po kateri se bo izvajal
preračun. Na razpolago sta teorija I. in II. reda.
Omogočena je izključitev (redukcija) torzijskih vplivov v gredah, ki se nahajajo v horizontalnih
ploščah. V kolikor se izbere ta opcija, bo program avtomatsko v ustrezni stopnji reduciral
torzijsko togost, kar bo privedlo do precejšnjega zmanjšanja torzijskih momentov v teh
gredah.

7.3.1

Teorija I. reda

Preračun po teoriji I.reda se izvaja za vse podane osnovne obtežne primere.
Eventualno podane kombinacije istočasnega delovanja osnovnih obtežnih primerov bodo samo
prenešene v modul za obdelavo rezultatov preračuna.

7.3.2

Teorija II. reda

Preračun po teoriji II.reda se odvija v dveh korakih. V prvem se vrši preračun po
teoriji I.reda, a v drugem se preračun izvaja s korigirano togostno matriko zaradi izračunanih
deformacij in osnih sil v grednih elementih. Rezultati dobljeni v drugem koraku preračuna
odgovarjajo vplivom po teoriji II.reda.
Zaradi svoje specifičnosti, bo preračun po teoriji II. reda dostopen samo za običajne
konstrukcije, dokler bo za eksotične možnosti, katere program nudi, nedostopen. Tu mislimo
predvsem na modele, ki vsebujejo faze gradnje, podano premično obtežbo, konstruiranje
vplivnic, pomike podpor in temperaturne vplive. Preračun po teoriji II.reda ne bo možen tudi
za modele, ki ne vsebujejo niti enega grednega elementa.
Če v modelu obstaja vsaj ena greda, ki se nahaja izven plošče in predhodno niste s pomočjo
ukaza “Razdelitev gred izven plošč” zahtevali delitev na manjše segmente (glej poglavje
“4.6”), bo program izdal opozorilo.

To opozorilo ne predstavlja napake, ampak samo opozarja, da je za to vrsto preračuna
priporočljivo, da vse grede, ki se nahajajo izven plošč delite na manjše segmente. Ukaz “No”
je predviden za odstop, dokler ukaz “Yes” nadaljuje s preračunom po teoriji II.reda. To
opozorilo boste dobili tudi pred preračunom stabilnosti, ker se tudi tu uporablja teorija II.reda.
Omenimo naj, da je za preračun po teoriji II.reda nujno, da vse potrebne kombinacije podate v
modulu “Vnos podatkov”, ker se iz rezultatov preračuna po teoriji II.reda ne morejo naknadno
narediti linearne kombinacije v modulu za obdelavo rezultatov preračuna.
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7.3.3

Preračun modela z nelinearnimi elementi

V primeru, da model vsebuje nek element z nelinearnim obnašanjem (palica,
podpora), se z aktiviranjem ukaza “Preračun” odpre dialog:

Izgled dialoga za preračun modela z nelinearnimi elementi
Zgornji del dialoga je identičen dialogu, ki se odpre pri zagonu preračuna modela brez
nelinearnih elementov.
V delu dialoga “Parametri nelinearnega preračuna” se lahko poda:

-

-

“Maksimalno število iteracij” – lahko vpliva na dolžino preračuna, če pa se poda
premajhno število se lahko zgodi, da se rešitve ne dobi.

-

“Koeficient redukcije za eno iteracijo” – vpliva na korak degradacije karakteristik
elementa, ki je v določeni iteraciji obremenjen s vplivi, katerih ne prenese. Vrednost 0.05
označuje, da se bodo karakteristike (togost) elementa reducirale 20 krat (5% od
vrednosti v predhodni iteraciji). Vpliva na potrebno število iteracij.

-

“Tolerirana prekoračitev napetosti v palicah” – poda se maksimalna vrednost
napetosti neustreznega znaka (za palico, ki lahko prenese samo nateg, je to maksimalna
vrednost tlačne napetosti, katero palica prenese in dovolj mala, da se lahko ignorira).
Zelo mala vrednost vpliva na dolžino preračuna in skupno število iteracij.
“Tolerirana prekoračitev napetosti v površinskih podporah” – polje za vnos
maksimalne vrednosti napetosti, za katero se lahko smatra, da je zanemarljiva v
iteracijsko -inkrementalnem procesu preračuna.
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-

“Tolerirana prekoračitev sile v točkovnih podporah” – polje za vnos maksimalne
vrednosti sile, za katero se lahko smatra, da je zanemarljiva v iteracijsko inkrementalnem procesu preračuna.

-

“Tolerirana prekoračitev momenta v točkovnih podporah” – polje za vnos
maksimalne vrednosti momenta, za katero se lahko smatra, da je zanemarljiva v
iteracijsko -inkrementalnem procesu preračuna.

-

“Tolerirana prekoračitev sile v linijskih podporah” - polje za vnos maksimalne
vrednosti razporejene sile, za katero se lahko smatra, da je zanemarljiva v iteracijsko inkrementalnem procesu preračuna.

-

“Tolerirana prekoračitev momenta v linijskih podporah” - polje za vnos
maksimalne vrednosti razporejenega momenta, za katero se lahko smatra, da je
zanemarljiva v iteracijsko -inkrementalnem procesu preračuna.

Ko se v modelu nahajajo entitete z elasto-plastičnim obnašanjem, se preračun odvija tako, da
se v vsaki iteraciji obtežba povečuje za določen procent skupne obtežbe (inkrement) in se
preverja ali je prišlo do plastifikacije. Zaradi tega se ta vrsta nelinearnega preračuna imenuje
inkrementalno iteracijski preračun.
Procent povečanja obtežbe se poda v polju “Korak povečanja obtežbe”. Če se na primer
poda vrednost 0.05, se bo obtežba v vsaki iteraciji povečala za dvajsetino skupne obtežbe. Ta
vrednost vpliva tudi na skupno točnost, kakor tudi na dolžino trajanja preračuna.

7.3.4

Seizmični preračun

V tem delu navodil bomo pojasnili način funkcioniranja programa pri analizi vplivov
v konstrukciji zaradi delovanja seizmičnih sil. V programu so predvideni seizmični preračuni za
različne standarde. Omogočen je vnos popolnoma poljubnih smeri delovanja potresa. Po
izvedenem seizmičnem preračunu se bo zraven ostalih obtežnih primerov dodalo toliko novih
obtežnih primerov, kolikor je podano smeri delovanja potresa. Tako dodani seizmični primeri
bodo popolnoma enakovredni z ostalimi, ki so kreirani v modulu za vnos podatkov. Oziroma v
modulu za obdelavo rezultatov je mogoče narediti tudi kombinacije istočasnega delovanja
seizmičnih in ostalih obtežnih primerov.
Vsi ponujeni standardi za seizmični preračun bazirajo ali na multi modalni analizi, ali na metodi
ekvivalentne statične obtežbe. Multi modalna analiza predstavlja točnejši postopek, vendar so,
za razliko od metode ekvivalentne statične obtežbe, njeni rezultati precej nepregledni, glede
na to, da so dobljeni z neko statistično metodo in so vedno istega predznaka, oziroma imajo
vedno pozitivno vrednost.
Metoda ekvivalentne statične obtežbe
Ta metoda ne upošteva vplive višjih nihajnih oblik konstrukcije. Kot vhodni podatek se podaja
nihajna doba konstrukcije iz prvega tona, ki odgovarja translatornemu pomiku v podani smeri
delovanja potresa. Na osnovi tega in ostalih vhodnih podatkov, ki definirajo dani standard, se
preračunavajo nadomestne statične sile, ki na celem modelu delujejo v smeri podanega
potresa. Na tak način se dobijo seizmični obtežni primeri, ki po karakterju popolnoma
odgovarjajo katerikoli drugi podani obtežbi na modelu. Velika prednost te metode je v tem, da
imajo preračunane notranje sile ustrezen predznak in vsi diagrami notranjih sil dobijo
pričakovano obliko.
Ker se za nihajno dobo konstrukcije lahko poda poljubna vrednost, ta tip preračuna ne zahteva
predhodno izvedeno modalno analizo. Tedaj se razume, da ste na nek drugi način prišli do
podatka o nihajni dobi konstrukcije. Vendar je priporočljivo, da tudi pred takim načinom
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seizmičnega preračuna predhodno izvedete modalno analizo in dobite točen podatek o nihajni
dobi konstrukcije v smeri podanega potresa.
Multimodalna analiza
Sam postopek se lahko grobo deli na dva dela. Na del v katerem se vrši modalna analiza in del
v katerem se vrši preračun ustreznih seizmičnih sil na osnovi rezultatov predhodno izvedene
modalne analize. Zaradi tega je pred samim seizmičnim preračunom obvezno izvesti modalno
analizo (glej poglavje “6”). Na osnovi nihajnih dob in oblik za vse predhodno izračunane
nihajne tone in na osnovi vhodnih podatkov vezanih na dani standard, program za vsako maso
na modelu izračuna ustrezno vztrajnostno silo. Vsaka tako preračunana vztrajnostna sila deluje
v smeri nihanja konstrukcije v okviru danega tona.
Ker se velikosti projektnih seizmičnih sil izračunavajo posebej za vsako lastno nihajno obliko
objekta, program interno izvaja analizo za “n” neodvisnih obtežnih primerov, kjer “n”
odgovarja produktu podanih smeri delovanja potresa in številu preračunanih lastnih nihajnih
oblik konstrukcije. Po končanem preračunu program vse te interne obtežne primere reducira
na toliko obtežnih primerov, kolikor je podano smeri delovanja potresa.
Merodajne notranje statične količine se za vsako od podanih smeri delovanja potresa dobijo z
eno od statističnih metod - CQC ali SRSS.
CQC metoda modalne kombinacije
Ta metoda modalne kombinacije (Complete Quadratic Combination) je splošnejša metoda od
do sedaj uporabljene SRSS (Square Root of the Sum of the Squares)
Ekstremna vrednost pričakovanega vpliva se izračuna na naslednji način:
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Izbor standarda

Z vkopom stikala “Seizmični preračun”, se od programa zahteva
tudi seizmični preračun konstrukcije.
Zaprta lista, s pomočjo katere se vrši izbor predpisov, po katerih se bodo preračunale
seizmične sile, bo dostopna šele po vklopu stikala “Seizmični preračun”. Če predhodno ni
izvedena modalna analiza, tedaj bo dosegljiv seizmični preračun samo na osnovi standardov po
metodi ekvivalentnih statičnih sil.
Če se seizmični preračun izvaja z metodo ekvivalentne statične obtežbe, brez predhodno
narejene modalne analize, se napredne opcije preračuna lahko podajo v samem dialogu za
nastavitev parametrov preračuna. Torej gumb “Napredne opcije seizmičnega preračuna”
bo obstajal samo takrat, ko ni bila narejena modalna analiza. V nasprotnem se ne bo videl v
dialogu in seizmični preračun bo delal s parametri, ki so bili podani pri preračunu modalne
analize.

Gumb “Napredne opcije seizmičnega preračuna”
v dialogu za preračun modela
Z izborom tega gumba se odpre dialog za definiranje parametrov seizmičnega preračuna. Vsi
podatki, ki se v njem lahko podajo, imajo enak pomen kot tudi istoimenski podatki v dialogu za
grupiranje mas in parametrov seizmičnega preračuna, ki se odpre iz dialoga za preračun
modalne analize.
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Dialog za vnos naprednih opcij seizmičnega preračuna
Po aktiviranju ukaza “OK”, se bo v odvisnosti od izbranega standarda odprl dialog za
definiranje vhodnih podatkov, ki so nujni za izbrani predpis.
Napredne opcije seizmičnega preračuna
Predpisi, v katerih se seizmični preračun vrši z metodo multimodalne analize (EUROCODE,
SNIP, BULG, SIA262, JUS – multimodalna, poljubna spektralna krivulja)
Za te predpise je nujno izvršiti modalno analizo pred izvajanjem seizmičnega preračuna.
Napredne opcije seizmičnega preračuna, ki so izbrane pri modalni analizi, bodo veljale tudi pri
preračunu seizmičnih obtežnih primerov.
Predpisi, v katerih se seizmični preračun vrši z metodo ekvivalentne statične obtežbe
(JUS , HRN-N, SIA)
Za te predpise izvedba modalne analize ni nujna za preračun in se “napredne opcije
seizmičnega preračuna” lahko podajo tudi na tem mestu, neposredno pred seizmičnim
preračunom.
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Izgled dialoga za seizmični preračun po JUS-u
(metoda ekvivalentnih statičnih sil)
Ukazni gumb “Napredne opcije seizmičnega preračuna” aktivira dialog, v katerem se lahko
definirajo napredne opcije seizmičnega preračuna.

Izgled dialoga, v katerem se definirajo napredne opcije
seizmičnega preračuna
Delo s tem dialogom je detajlno pojasnjeno v poglavju “6. MODALNA ANALIZA”.
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Če je modalna analiza že narejena, bodo v dialogu prikazani parametri, ki so podani za
preračun modalne analize. Priporočljivo je, vendar ni nujno, da se modalna analiza in seizmični
preračun izvedeta z istimi parametri. Če ni tako, bo program pri izhodu iz dialoga izdal
ustrezno opozorilo.

7.3.4.1 EUROCODE
Seizmični preračun po EUROCOD-u bazira na multi modalni analizi konstrukcije, pri
čemer se upoštevajo vplivi vseh preračunanih nihajnih oblik iz modalne analize. Z izborom te
opcije preračuna se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za seizmični preračun po EuroCod-u
V zgornjem delu dialoga se podajo parametri, ki določajo vrsto tal, tip konstrukcije, intenziteto
potresnega delovanja, itd., a v listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga se definira smer
delovanja potresa.
Eurocode 8 EN 1998-1 horizontalni elastični spekter je definiran kot:
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Kjer so
Se(T) ordinata elastičnega spektra odziva
T

nihajni čas linijskega sistema z eno prostostno stopnjo

ag
TB

TD

projektiran pospešek tal
spodnja meja nihajnega časa na območju spektra, kjer ima spektralni pospešek
konstantno vrednost
zgornja meja nihajnega časa na območju spektra, kjer ima spektralni pospešek
konstantno vrednost
vrednost, ki definira začetek območja konstantega spektralnega pomika

S

parameter tal, velikost je direktno odvisna od kategorije tal



korekcijski faktor za vpliv dušenja z referenčno vrednostjo 1.0 pri 5% viskoznega
dušenja

Tc

Opomba: Vrednosti karakterističnih nihajnih časov (TB,TC,TD) so lahko definirane z Nacionalnim
dodatkom.
Eurocode 8 EN 1998-1 priporoča uporabo dveh tipov spektra: Tip 1 in Tip 2, ki so definirani
za tipe tal A,B,C,D in E. Kateri od teh dveh tipov spektra se bo izbral, zavisi od karakteristike
najverjetnejšega potresa.
V Nacionalnem dodatku so lahko predvideni različni spektri odziva.
Kategorija tal
Eurocode 8 EN 1998-1 definira kategorije tal kot:
A
B
C
D
E

Skala ali druga skali podobna geološka formacija, na kateri je največ 5 m slabšega
površinskega materiala
Zelo gost pesek, prod ali zelo toga glina, debeline vsaj nekaj deset metrov, pri katerih
mehanske značilnosti postopoma naraščajo z globino.
Globoki sedimenti gostega ali srednje gostega peska, proda ali toge gline globine nekaj
deset do več sto metrov.
Sedimenti rahlih do srednje gostih nevezljivih zemljin (z nekaj mehkimi vezljivimi plastmi
ali brez njih) ali pretežno mehkih do trdnih vezljivih zemljin
Profil tal, kjer površinska aluvialna plast debeline med okrog 5 in 20 metri z vrednostmi
vs, ki ustrezajo tipoma C ali D, leži na bolj togem materialu z vs > 800 m/s.
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Kategorija pomena (SLO EC8)
Iz zaprte liste se izbira ena od štirih ponujenih kategorij pomena objekta. V delu dialoga, ki se
nahaja pod to listo, se izpisuje kateri objekti pripadajo izbrani kategoriji.
I

- Objekti manjšega pomena za javno varnost, npr. kmetijski objekti itd. (faktor pomena =
0.8)

II - Običajni objekti, ki ne pripadajo drugim kategorijam (faktor pomena = 1.0)
III - Objekti, katerih seizmična odpornost je zelo pomembna, glede na posledice porušitve,
npr. šole, proizvodne hale, kulturne institucije (faktor pomena = 1.2)
IV - Objekti, katerih celovitost med potresom je vitalnega pomena za zaščito prebivalstva,
npr. bolnice, elektrarne itd. (faktor pomena = 1.4)
Opomba: Z Nacionalnim dodatkom se lahko definirajo druge vrednosti faktorja pomembnosti.
Da bi se izognili eksplicitni nelinearni analizi, upoštevajoč kapaciteto konstrukcije za sipanje
energije skozi duktilno obnašanje njenih elementov, se vrši linearna analiza zasnovana na
spektru odziva, ki je reduciran glede na elastični spekter. Ta reducirani spekter se imenuje
“Projektni spekter”.
Eurocode 8 EN 1998-1 definira Projektni spekter za linearno analizo kot:

kjer so
q faktor obnašanja
 spodnja meja elastičnega spektra, priporočena vrednost je 0.2
Razmerje ag/g
Razmerje ag/g je razmerje projektiranega pospeška tal in gravitacijske konstante. To je v
bistvu koeficient seizmične intenzitete (Ks), ki je predpisan na osnovi seizmične cone v kateri
se objekt nahaja.
Spodnja meja elastičnega spektra
V tem polju se podaja vrednost za spodnjo mejo elastičnega spektra . Priporočena je vrednost
0.2, vendar se z Nacionalnim dodatkom lahko predvidi tudi druga vrednost.
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Procent viskoznega dušenja  (CQC)
Procent viskoznega dušenja je vhodni podatek za CQC statistično metodo kombiniranja. Če se
vnese vrednost 0, CQC postane ekvivalentna SRSS metodi kombiniranja.
Tip spektra
Razen dveh določenih tipov spektra (Tip “1” in Tip “2”) za katere se avtomatsko postavljajo
vrednosti parametrov “S”, “Tb(S)”, “Tc(S)” in “Td(S)” za vse kategorije tal (A,B,C,D,E), je v
programu omogočeno definiranje novih elastičnih spektrov pospeška usklajenih z Nacionalnim
dodatkom. V Nacionalnem dodatku za Slovenijo so spremenjeni podatki za tla tipa A in E.
(http://www.zeia.si/radimpex/tower_files/tower.$pec . Datoteka $pec se mora nahajati v mapi
x:\Documents and Settings\User\Application Data\Radimpex\Tower7\)
Edit box-i omogočajo definiranje vseh štirih parametrov, s katerimi se definira neka spektralna
krivulja. Po vnosu parametrov, ki definirajo novo spektralno krivuljo, lahko le-te trajno
shranite z aktiviranjem polja
. Polje
je predvideno za brisanje neke že definirane
spektralne krivulje.
Slučajni torzijski efekti
Kot dodatek za realno ekscentriciteto in s ciljem, da se pokrijejo nezanesljivosti v položaju mas
in prostorski variaciji seizmičnih gibanj, se preračunan položaj centra mase vsake etaže “i”
mora premakniti iz svojega nominalnega položaja v vsako smer za dodatno slučajno
ekscentriciteto:
ei=0.05 Li
kjer je:
ei – slučajna ekscentriciteta etažne mase “i” glede na nominalni položaj centra mase, ki se
uporabi v isti smeri (i smeri) za vse etaže.
Li=dimenzija etaže pravokotna na smer seizmičnih vplivov.
Da bi se pri seizmičnem preračunu vzeli v obzir tudi slučajni torzijski efekti, je nujno vklopiti
stikalo “Jemljejo se v obzir”. Tedaj postane dostopno tudi polje “ei=”, v katerem se poda
koeficient nujen za preračun slučajne ekscentričnosti mase etaže.
Program bo avtomatsko pri preračunu naredil dve seizmični obtežbi - eno s pozitivno “levo” in
drugo z negativno “desno” ekscentriciteto. V modelu za obdelavo rezultatov bodo taki
seizmični obtežni primeri imeli zraven svojega imena tudi znake “(+e)” in “(-e)”.
POMEMBNO: V Tower 7 je omogočen vnos smeri potresa s kotom na globalno X-os. Efekti
slučajne torzije se nanašajo na to smer potresa, kar pomeni da se masa premika levo in desno
od te smeri.
Smer delovanja potresa
V listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, se lahko poda poljubno število smeri možnega
delovanja potresa. Nova smer se doda z gumbom “
Dodaj”, izbrana smer se pa briše z “
Briši”. Podatki, ki se lahko podajo smeri delovanja potresa imajo naslednji pomen:
Naziv – poda se poljuben naziv
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Kot [] – poda se smer delovanja potresa in to z vnosom
ustreza smeri X osi).

kota na globalno X os (kot 0

k, - koeficient delovanja potresa v podani smeri (vedno bi morala biti vrednost 1.0)
k,+90 - koeficient delovanja potresa v smeri, ki je pravokotna na podano smer
kz - koeficient delovanja potresa v smeri globalne Z osi
POMEMBNO: Koeficienti kx in ky, ki so v predhodnih verzijah programa Tower omogočali vnos
smeri potresnega delovanja, so zamenjani s koeficienti k,ink,+90relativno glede na smer
potresa.
Faktor O. (q) – v tej koloni se podaja maksimalna vrednost faktorja obnašanja konstrukcije
q, za vsako smer delovanja potresa posebej. Faktor obnašanja je uveden kot mera disipacije
energije in ne more biti manjši od 1.5. Računa se po naslednjem izrazu:
q=q kW  1.5
Uporabljene oznake imajo naslednji pomen:
q0 – osnovna vrednost faktorja obnašanja
kW – faktor, ki jemlje v obzir prevladujočo vrsto loma konstruktivnih sistemov z zidovi
Osnovna vrednost faktorja obnašanja (q0) zavisi od vrste konstruktivnega sistema in razreda
duktilnosti:
Vrsta konstruktivnega sistema

Razred duktilnosti
DCM

Okvirni sistem, mešani sistem, sistem povezanih sten
(sten z odprtinami)

3.0

u/1

DCH
4.5

u/1

Sistem nepovezanih sten

3.0

4.0 /1/1

Torzijsko fleksibilen sistem

2.0

3.0

Sistem obrnjenega nihala

1.5

2.0

1 i u se definirajo kot:
1 – faktor, s katerim se pomnoži vodoravni potresni projektni vpliv (medtem ko vse ostale

projektne vplive zadržimo konstantne) tako, da v prvem elementu konstrukcije dosežemo
upogibno odpornost (upogibni plastični členek).

u

- faktor, s katerim se pomnoži vodoravni potresni projektni vpliv (medtem ko vse ostale
projektne vplive zadržimo konstantne) tako, da nastanejo plastični členki v zadostnem številu
prerezov za nastop globalne nestabilnosti konstrukcije (plastičnega mehanizma). Ta faktor se
lahko dobi s pomočjo “pushover” analize.

Če ni izračunana točna vrednost faktorja u/1, se za določene tipe in podtipe konstruktivnih
sistemov lahko uporabijo naslednje vrednosti:
1) Okvirni ali mešani sistem, ekvivalentni okvirnemu
Enoetažni: u/1=1.1
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Večetažni, eno polje: u/1=1.2
Večetažni, več polj: u/1=1.3
2) Stenasti sistemi, ekvivalentni stenastemu
Samo dve nepovezani steni v vsaki vodoravni smeri: u/1=1.0
Ostali sistemi nepovezanih sten: u/1=1.1
Mešani sistemi ali povezane stene (stene z odprtinami): u/1=1.2
Maksimalna vrednost faktorja u/1 ki se lahko uporabi pri preračunu faktorja obnašanja je
1,5, tudi če “pushover” analiza izkaže večjo vrednost.
Faktor, ki upošteva prevladujoč način rušenja pri konstrukcijskih sistemih z zidovi (kW)
določimo takole:
kW = 1.0
kW = (1 +

za okvirje in okvirjem ekvivalentne mešane sisteme

0) / 3  1

za sistem zidov, mešani sistem z dominantnimi zidovi in sistem z
jedrom (0 je prevladujoče razmerje med višino in dolžino zidu)

Vrednost faktorja kW ne more biti večja od 1.0, niti manjša od 0.5.
Pri konstrukcijah, ki po višini niso pravilne, se faktor obnašanja q reducira za 20%:
q=0.8 q kW  1.5
Z desnim klikom na celico v koloni “Faktor O” se odpre meni z opcijami: “Dodeli vsem”,
“Preračun faktorja obnašanja” in “Ročni vnos vrednosti”.

Lista iz katere se izbira način vnosa faktorja obnašanja konstrukcije
za vsako smer delovanja potresa posebej
Z izborom opcije “Ročni vnos vrednosti” se odpre novi dialog:
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V prikazanem polju se poda vrednost faktorja obnašanja. Z aktiviranjem gumba “OK” se dialog
zapre in vrednost je dodeljena tej smeri potresa v koloni “Faktor O”.
Z izborom opcije “Preračun faktorja obnašanja” se odpre dialog, v katerem se z izborom
niza karakteristik konstrukcije določa vrednost faktorja obnašanja.

Osnovne vrednosti faktorja obnašanja (q) – s parametri, ki se nahajajo v tem delu
dialoga, se določa osnovna vrednost faktorja obnašanja. Iz prve liste se vrši izbor
konstruktivnega sistema, iz druge razred duktilnosti in iz tretje podtip konstruktivnega
sistema, ki določa vrednost koeficienta u/1. Če se iz tretje liste izbere opcija “Ostalo”,
postane dostopno tudi polje za vnos poljubne vrednost koeficienta u/1.
Faktor prevladujoče oblika loma – izbira se tip konstruktivnega sistema z zidovi in na tak
način se določa vrednost faktorja prevladujoče oblike loma. Če se iz liste izbere opcija “Sistem
zidov, dvojni sistem z dominantno steno in sistem z jedrom”, postane dostopno tudi polje za
vnos 0 (prevladujoče razmerje dimenzij zidov konstrukcijskega sistema).
Pravilnost po višini – definira se ali je konstrukcija pravilna po višini ali ne, oziroma ali se
faktor obnašanja q množi z 0.8.
Na osnovi podatkov in po predhodno opisanih pravilih program izračuna faktor obnašanja
konstrukcije in ga prikaže v delu dialoga “Faktor obnašanja:”
Z aktiviranjem gumba“OK” se dialog zapre in vrednost faktorja obnašanja se dodeli dani smeri
potresa v koloni “Faktor O”. Zraven vrednosti se v tabeli izpisuje tudi simbol “*”, ki označuje,
da je dobljena s preračunom. Tak način označevanja takoj jasno pokaže, katerim smerem so
vrednosti podane ročno in katerim s preračunom.
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Vrednost faktorja obnašanja dobljena s preračunom
Opcija “Dodeli vsem” vrednost faktorja obnašanja te smeri delovanja potresa se dodeli vsem
ostalim smerem v listi. Če je vrednost faktorja obnašanja dobljena s preračunom, se vsem
smerem dodelijo podatki pri tem preračunu. To praktično pomeni, da se bo program obnašal,
kot da je preračun faktorja obnašanja narejen za vsako smer posebej.
Pri generiranju poročila seizmičnega preračuna v editorju papirja, se izpisuje tudi faktor
obnašanja za vsako smer delovanja potresa. Če je faktor obnašanja določen s preračunom, se
v poročilu prikažejo tudi vsi podatki o konstrukciji, ki nastopajo v preračunu.
Tip spektra – s klikom miške na puščico v tej celici se odpre lista, v kateri se vedno nahajata
vsaj dve spektralni krivulji “1 (Default EC8)” in “2 (Default EC8)”, kot tudi opcija “Poljubni
tip”. Zraven njih so v listi tudi naknadno kreirane spektralne krivulje (npr. 1A_EC8_SLO in
1E_EC8_SLO).
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Lista za izbor tipa spektra
Z izborom iz te liste se izbrani smeri potresa dodeli tip spektra, ki se bo uporabil pri
seizmičnem preračunu. Če se izbere opcija “Poljubni tip”, se pri seizmičnem preračunu
uporabijo podatki, ki so trenutno prikazani v delu dialoga “Tip spektra”. Vsaki smeri potresa se
lahko določi različna spektralna krivulja.
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7.3.4.2 JUS (Ekvivalentna statična obtežba)
Ker ta standard bazira na metodi ekvivalentnih statičnih sila, za njega ni nujno
predhodno izvedena modalna analiza. Z izborom tega standarda, se odpre dialog naslednjega
izgleda.

Izgled dialoga za seizmični preračun po JUS-u
(metoda ekvivalentnih statičnih sil)
Po veljavnem pravilniku za objekte visokogradnje se skupna seizmična sila se preračunava po
naslednji formuli:
S = Ko x Ks x Kd x Kp x G
V zgornjem delu dialoga se vrši izbor Kategorije tal (ta parameter skupaj z dano nihajno dobo
konstrukcije določa vrednost koeficienta dinamičnosti “Kd”), Seizmične cone (=> Ks),
Kategorije objekta (=> Ko) in Vrste konstrukcije (=> Kp), nakar bo program na osnovi teh
podatkov osvojil odgovarjajoče koeficiente, ki se koristijo v formuli za preračun skupne
seizmične sile, ki deluje na objekt.
Kategorija objekta
- I kategorija (Ko=1.50)
Zgradbe s prostori predvidenimi za večje skupine ljudi (kino dvorane, gledališča,
telovadnice, razstavne in podobne dvorane), fakultete, šole, zdravstveni objekti, zgradbe
gasilske službe, objekti zvez, ki niso uvrščeni v predhodno kategorijo (PTT, RTV in drugi),
industrijske zgradbe z dragoceno opremo, vsi energetski objekti inštalirane moči do 40MW,
zgradbe ki vsebujejo predmete izjemne kulturne in umetniške vrednosti in druge zgradbe v
katerih se vršijo aktivnosti posebnega interesa za družbeno-politične skupine.
- II kategorija (Ko=1.00)
Stanovanjske zgradbe, hoteli, restavracije, javne zgradbe, ki niso uvrščene v prvo
kategorijo, industrijske zgradbe, ki niso uvrščene v prvo kategorijo
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- III kategorija (Ko=0.75)
Pomožne-proizvodne zgradbe, kmetijski objekti
Seizmična cona
- VII seizmična cona
- VIII seizmična cona
- IX
seizmična cona

=> Ks=0.025
=> Ks=0.050
=> Ks=0.100

V primeru, da objekt ni lociran niti v eni ponujeni seizmični coni, lahko v edit box-u “Ks=”
podate poljubno vrednost koeficienta seizmičnosti.
Kategorija tal
- I
kategorija tal
- II kategorija tal
- III kategorija tal

=> Kd=0.5/T (1.00  Kd  0.33)
=> Kd=0.7/T (1.00  Kd  0.47)
=> Kd=0.9/T (1.00  Kd  0.60)

Vrsta konstrukcije
- 1. (Kp=1.00)
Vse sodobne konstrukcije iz armiranega betona, vse jeklene konstrukcije razen konstrukcij
navedenih v točki 2, vse moderne lesne konstrukcije razen konstrukcije definirane v točki 3.
- 2. (Kp=1.30)
Konstrukcije iz armiranih zidov in jeklene konstrukcije z diagonalami.
- 3. (Kp=2.00)
Konstrukcije s fleksibilnim (mehkim) pritličjem ali nadstropjem, oziroma z naglo spremembo
togosti, kot tudi konstrukcije iz običajnih zidov.
Ker se za objekte do 5 nadstropij razpored seizmičnih sil po višini objekta vrši po približnemu
obrazcu:
Si = S x (Gi x Hi) / (Gi x Hi)
kjer je:
Si - seizmična horizontalna sila v i-ti masi
Gi - teža “i”-te mase
Hi - višina “i”-te mase od zgornjega roba temelja
je nujno v edit box-u “Zd=” podati višinsko koto, na katero se računajo višine razporejenih
mas (program po default-u za to vrednost osvaja višinsko koordinato najnižje postavljenega
nivoja v objektu). Vse mase, ki se nahajajo pod podano višino, vsekakor ne bodo šle v
preračun seizmičnih sil.
Stikalo “15% sile” se nanaša na člen 31. ki regulira, da se za objekte preko 5 nadstropij, po
predhodno navedeni formuli razporeja samo 85% skupne seizmične sile, ki deluje na objekt ter
da se preostalih 15% sile poda kot koncentrirano silo v vrhu objekta. Z vklopom tega stikala,
bo aktiven postal tudi edit box “Zg”, v katerem je treba podati referenčno višino, ki določa vrh
objekta (program bo po default-u za to vrednost osvojil najvišje postavljeni nivo v objektu).
Namreč, vsem masam, ki se nahajajo na tej in večji višinski koordinati, bo program
sorazmerno njihovi intenziteti razporedil 15% skupne seizmične sile kot koncentrirane sile.
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Smer delovanja potresa
V listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, imate možnost izbora za poljubno število smeri
možnih delovanj potresa (ta lista funkcionira na enak način kot tudi ostale liste v programu).
Poleg smeri potresa, ki se definira s podajanjem kota v koloni “ ()” (kotu 0 odgovarja smer
globalne X osi), je potrebno podati tudi nihajno dobo konstrukcije za to smer (T), a v koloni
“Naziv” lahko danemu potresu pridružite tudi poljuben naziv. Če ste predhodno izvedli tudi
modalno analizo, tedaj se bo na desni klik miške, ko je ona v koloni “T”, odprla tudi lista s
preračunanimi nihajnimi dobami konstrukcije za vse zahtevane tone.

Klik na desni gumb miške v okviru kolone “T” odpre
meni za izbor preračunanih nihajnih dob.
Z enostavnim klikom miške v želeni vrstici, se bo ta numerična vrednost vpisala v kolono “T”.
Tukaj bomo kot zelo važno omenili, da mora nihajna doba konstrukcije odgovarjati tonu, v
katerem je dominantna translatorna oscilacija v dani smeri in če je več tonov, v katerih je
dominanten pomik v dani smeri, tedaj je treba od vseh teh vrednosti izbrati največjo nihajno
dobo (vpliv prvega tona za dano smer).
V uvodnem delu tega dela navodil smo rekli, da se metoda ekvivalentne statične obtežbe lahko
uporabi tudi brez predhodno izvršene modalne analize. Zato je predvidena možnost vnosa
popolnoma poljubne vrednosti v koloni “T”. Tak način seizmičnega preračuna ima več uporab.
Prvi in osnovni je pri izjemno velikih konstrukcijah. Tedaj imate možnost, da prvo napravite
enostavnejši model, ki bo dovolj dobro opisal obnašanje konstrukcije v modalni analizi in da
tako izračunane nihajne dobe vnesete kot vhodni podatek za preračun ekvivalentnih seizmičnih
sil, ki bodo sedaj delovale na stvarnem modelu. Drugi razlog je lahko, da sploh nimate potrebe
za izvajanjem modalne analize, ampak želite, da za vrednost koeficienta dinamičnosti “Kd”
namesto stvarne vrednosti osvojite maksimalno s pravilnikom dovoljeno vrednost (Kd=1.0). V
takih primerih boste za nihajno dobo konstrukcije v vseh smereh delovanja potresa podali
dovolj malo vrednost, recimo “T=0.1”.
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Vsekakor, da ta način ne priporočamo, vendar je dejstvo, da tudi ta postopek daje rešitev,
katera je lahko za mnoge objekte dovolj dobra.
Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” se začne preračun konstrukcije v katerem se bo sedaj
poleg vseh podanih osnovnih obtežnih primerov dodalo še toliko obtežnih primerov, kolikor ste
tudi podali smeri, v katerih deluje potres.
V primeru, da predhodno ni bila izvedena modalna analiza, bodo programu manjkali podatki o
masi objekta, na osnovi katerih se preračunajo seizmične sile. V takih primerih aktiviranje
ukaza “OK”, ne bo takoj začelo seizmični preračun, ampak bo program odprl še en dialog, v
katerem je sedaj potrebno določiti način, na kateri način bo izvršen preračun mas objekta.

Izgled dialoga za definiranje tež objekta
V listi, ki se nahaja v zgornjem delu dialog se nahaja toliko vrstic, kolikor je osnovnih obtežnih
primerov. V koloni “Koef” je potrebno vnesti multiplikator, ki bo množil obtežbe v okviru
danega osnovnega obtežnega primera pri preračunu mas objekta. Na ta način se lahko
prilagodite predpisu, ki točno definira katere obtežbe gredo v preračun mas objekta. Z
aktiviranjem ukaza “OK” se začne seizmični preračun.

7.3.4.3 JUS (Multi modalna analiza)
Izbor tega standarda bo možen edino, če je predhodno izvedena modalna analiza.
Algoritem, ki se nudi v tej opciji se nanaša na pravilnik o tehniških normativih za projektiranje
in preračun inženirskih objektov v seizmičnih področjih. Pravilnik še ni osvojen, vendar ga v
programu nudimo kot opcijo zaradi tega, ker se opira na popolne rezultate modalne analize in
teorijo dinamike konstrukcije, poleg tega je precej podoben tudi ostalim standardom, ki se
uporabljajo v svetu.
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Izgled dialoga za seizmični preračun
po JUS-u (spektralna analiza)
V zgornjem delu dialoga se vrši izbor “Kategorije tal”, “Seizmične cone” in “Kategorije
objekta”, na osnovi česa bo program osvojil odgovarjajoče koeficiente, ki se koristijo v
formulah za preračun seizmičnih sil, a v listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga imate
možnost podati poljubno število smeri možnega delovanja potresa.
Velikost projektnih seizmičnih sil za vsako maso na konstrukciji se izračunava po naslednjem
izrazu:
Sik = Ks x i x ik x  x Gk
Vrednost koeficienta seizmične intenzitete (Ks) se določa po formuli:
Ks = Xmax / p
kjer je vrednost maksimalnega pospeška tal (Xmax) določena v odvisnosti od seizmične cone,
a faktor duktilnosti konstrukcije je določen v odvisnosti od vrste konstrukcije in vgrajenih
materialov.
VII
VIII
IX
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta

seizmična cona => Xmax = 0.10
seizmična cona => Xmax = 0.20
seizmična cona => Xmax = 0.40
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije

1 =>
2 =>
3 =>
4 =>
5 =>

p
p
p
p
p

=
=
=
=
=

4.00
4.00
3.00
2.50
2.00

Konstrukcije so klasificirane po naslednjem:
1. Nadzemne jeklene in armiranobetonske konstrukcije; okvirnih, ločnih in grednih sistemov
2. Nadzemne betonske in armiranobetonske konstrukcije z nosilnimi zidovi
3. Nasuti objekti - konstrukcije iz zemlje in kamenja
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4. Delno vkopani objekti; objekti izpostavljeni zemeljskemu pritisku
5. Podzemni objekti
V primeru, da objekt ni lociran niti v eni ponujeni seizmični cona, lahko v edit box-u “Ks=”
podate poljubno vrednost za koeficient seizmičnosti.
Koeficient dinamičnosti (i) se preračunava po naslednjih obrazcih:
Za 0 < Ti < To
=>
za To  Ti  Ts
=>
za Ti > Ts =>
Parametri “a”, “To” i “Ts” zavisijo od kategorije tal in vrednosti osvajajo po naslednji tabeli:
I
kategorija tal
II kategorija tal
III kategorija tal

=>
=>
=>

a=0.20; To=0.10; Ts=0.35
a=0.25; To=0.15; Ts=0.55
a=0.30; To=0.20; Ts=0.85

Koeficient dušenja “” zavisi od vrste konstrukcije in ima naslednje vrednosti:
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta

konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije

1
2
3
4
5

=>
=>
=>
=>
=>

=
=
=
=
=

0.05
0.07
0.10
0.15
0.20

Koeficient (ik) zavisi od oblike lastnih nihanj konstrukcije ter se za vsako posamezno obliko
nihanja (i=1,2,3,4,...) komponente vrednosti (ikj) določajo po naslednjem izrazu:

Kjer je:
Uikj -

projekcija normaliziranega vektorja (Uik) “i”-tega nihajnega tona v točki “k” na tri
ortogonalne koordinatne osi X, Y, in Z (j=1,2,3)

Cos(ikj) - kosinus kota med vektorjema seizmičnega delovanja in projekcije normaliziranega
vektorja “i”-tega nihajnega tona v točki “k” (Uikj), j=1,2,3.
Gk -

teža mas v kateri se preračunava intenziteta seizmične sile.

Poslednji koeficient, ki nastopa v izrazu za določanje seizmične sile, je koeficient redukcije (),
ki zavisi od vrste konstrukcije in ima naslednje vrednosti:
Vrsta konstrukcije
Vrsta konstrukcije
Vrsta konstrukcije

1
2
3

=> = 0.60
=> = 0.65
=> = 0.70
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Vrsta konstrukcije
Vrsta konstrukcije

4
5

=> = 0.75
=> = 0.80

Procent viskoznega dušenja  (CQC)
Procent viskoznega dušenja je vhodni podatek za CQC statistično metodo kombiniranja. Če se
vnese vrednost 0, CQC postane ekvivalentna SRSS metodi kombiniranja.
Slučajni torzijski efekti
Tudi za ta predpis je omogočeno upoštevanje slučajnih torzijskih efektov. Pomen vseh
parametrov v tem delu dialoga je enak kot pri predpisu EUROCODE (poglavje 7.3.4.1).
Smer delovanja potresa
V listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, se lahko poda poljubno število smeri možnega
delovanja potresa. Nova smer se doda z gumbom “
Dodaj”, izbrana smer se pa briše z “
Briši”. Podatki, ki se lahko podajo smeri delovanja potresa imajo naslednji pomen:
Naziv – poda se poljuben naziv
Kot [] – poda se smer delovanja potresa in to z vnosom kota na globalno X os (kot 0
ustreza smeri X osi).
k, - koeficient delovanja potresa v podani smeri (vedno bi morala biti vrednost 1.0)
k,+90 - koeficient delovanja potresa v smeri, ki je pravokotna na podano smer
kz - koeficient delovanja potresa v smeri globalne Z osi
POMEMBNO: Koeficienti kx in ky, ki so v predhodnih verzijah programa Tower omogočali vnos
smeri potresnega delovanja, so zamenjani s koeficienti k,ink,+90relativno glede na smer
potresa.
Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo začel preračun konstrukcije, po katerem se bo zraven
osnovnih obtežnih primerov dodalo toliko primerov, kolikor ste podali smeri delovanja potresa.
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7.3.4.4 Ruski predpisi (SNIP)
Preračun seizmičnih sil po Ruskih standardih se prav tako odvija po multi modalni
analizi.

Izgled dialoga za seizmični preračun
po Ruskih predpisih (SNIP)
Spektralna krivulja – z izborom iz liste se določa spektralna krivulja, ki se bo uporabila pri
seizmičnem preračunu. Predvidene so tri spektralne krivulje “SNIP II-7-81”, “MGSN 4.19.05 betonska konstrukcija” in “MGSN 4.19.05 – jeklena konstrukcija”.
V zgornjem delu dialoga se vrši izbor kategorije tal, seizmične cone, kategorije pomena in vnos
koeficientov “K0”, “K1”, “KA” i “K”. V listi v spodnjem delu dialoga se podaja poljubno število
smeri delovanja potresa. V nadaljevanju bomo na kratko podali formule, po katerih se
preračunavajo projektne seizmične sile. Računska seizmična obtežba “Sik” v izbrani smeri v
točki “k”, ki odgovarja i-temu tonu lastnih nihajnih oblik konstrukcije, se določa po formuli:
Sik=K K1 Soik
Kjer je:
K -

koeficient pomena objekta

K1 -

koeficient, ki zajema dovoljene poškodbe objekta

Soik -

vrednost seizmične obtežbe za i-ti ton nihanja konstrukcije, ki se določa na
predpostavki elastičnih deformacij konstrukcije
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Vrednosti koeficienta K se določa po tabeli:
Naziv konstrukcije

K

1 Monumentalne zgradbe in drugi objekti: velika gledališča, športne
in koncertne dvorane za več kot 2000 ljudi, zgradbe državne
uprave, radio postaje s kapaciteto oddajnika >500W v eni zgradbi.
2 Zgradbe in objekti, katerih funkcioniranje je nujno med potresom in
za odpravo posledic potresa (zgradbe vlade, nujne službe in
policija, sistemi za oskrbo z električno energijo, plinom in vodo,
gasilski domovi ipd.), objekti v katerih se lahko nahaja večje število
ljudi (bolnice, šole, predšolske ustanove, železniške postaje,
letališča ipd.).

K=2.00

K=1.5

3

Objekti ki niso navedeni pod 1 in 2.

K=1.00

4

Začasni objekti z dobo trajanja do 3 let.

K=0.75

Vrednosti koeficienta K1 se določa po sledeči tabeli:
Dovoljene poškodbe zgradb in objektov
Zgradbe in objekti s konstrukcijo, pri katerih se ne dopuščajo elastične
deformacije in ne poškodbe.
Zgradbe in objekti s konstrukcijo, pri katerih se dopuščajo ne elastične
deformacije in poškodbe, ki ovirajo normalno funkcijo, vendar še
zagotavljajo varnost ljudem in ne poškodujejo opreme in so zgrajene:
- iz armirano betonskih panelnih ali monolitnih konstrukcij
- iz jeklenih okvirjev brez vertikalnih diafragem ali vezi
- iz jeklenih okvirjev z vertikalnimi diafragmami ali vezmi
- iz armirano betonskih okvirjev brez vertikalnih diafragem ali vezi
- iz armirano betonskih okvirjev z vertikalnimi diafragmami ali vezmi
- iz opečnih blokov ali kamna
Zgradbe in objekti s konstrukcijo, kjer se lahko dopuščajo ne elastične
deformacije, razpoke, poškodbe sekundarnih elementov, njihovi pomiki,
začasna zaustavitev funkcije objekta pri zagotavljanju varnosti ljudem.

K1
K1=1.00

K1=0.22
K1=0.25
K1=0.22
K1=0.35
K1=0.25
K1=0.35
K1=0.12

Vrednost seizmične obtežbe za “i”-ti ton lastnega nihanja konstrukcije se izračunava po
naslednji formuli:
Soik = A KA i K

ik Gk

Vrednost koeficienta “A” se osvaja v odvisnosti od seizmične cone:
VII seizmična cona => A = 0.10
VIII seizmična cona => A = 0.20
IX
seizmična cona => A = 0.40
KA -

koeficient ki jemlje v obzir kombinirano računsko seizmično intenziteto določene
seizmične cone.(karte OCP-97, A, B in C).Obseg vrednosti je 1.0 - 1.5.

Vrednosti koeficientov KA se določa po tabeli:
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N0

1

2

3
4

Intenziteta (na skali МSК) na kartama ОСР-97
ОСР-97-A

ОСР-97-B

ОСР-97-C

7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8

7
8
9
7
8
9
8
9
10
8
9

7
8
9
8
9
10
8
9
10
9
10

Vrednost
koeficienta KA
1.0

1.2

1.4
1.5

Koeficient dinamičnosti (i), ki odgovarja “i”-temu tonu lastnih nihanj konstrukcije, zavisi od
izbrane kategorije tal in se računa po naslednjih izrazih:
I. in II. kategorija tal:
za Ti <= 0,1 sec =>
i = 1+15Ti
za 0,1 sec < Ti < 0,4 sec => i = 2,5
za Ti >= 0,4 sec =>
i = 2,5(0,4/ Ti)0,5
III kategorija tal:
za Ti <= 0,1 sec =>
i = 1+15Ti
za 0,1 sec < Ti < 0,8 sec => i = 2,5
za Ti >= 0,8 sec =>
i = 2,5(0,8/ Ti)0,5
kjer je “Ti” lastna nihajna doba konstrukcije za “i”-ti nihajni ton. V vseh primerih koeficient “i”
ne sme biti manjši od 0.8
Koeficient (ik) zavisi od lastnih nihajnih oblik konstrukcije in se računa po naslednji formuli:

kjer je: Xi(Xk) in Xi(Xj) - pomiki konstrukcije pri lastnem nihanju po “i”-tem tonu v opazovani
točki “k” in v vseh točkah “j”, a Qj - teža mase v točki “j”
Vrednost koeficienta K se osvaja po naslednji tabeli:
Karakteristike konstrukcija
1. Visoki objekti majhnih tlorisnih dimenzij (stolpi, stebri, dimniki, ločeni jaški
dvigal ipd). Objekti s stebri v pritličju z razmerjem togosti pritličja in višjih
etaž enako 0.25 ali več.
2. Objekti iz okvirjev, pri katerih polnila po etažah ne vplivajo na
deformabilnost objekta.
3. Zgradbe in objekti, ki ne spadajo v točki 1 in 2., razen hidrotehničnih
objektov.

K
K=1.50
K=1.30
K=1.00
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Procent viskoznega dušenja  (CQC)
Procent viskoznega dušenja je vhodni podatek za CQC statistično metodo kombiniranja. Če se
vnese vrednost 0, CQC postane ekvivalentna SRSS metodi kombiniranja.
Slučajni torzijski efekti
Tudi za ta predpis je omogočeno upoštevanje slučajnih torzijskih efektov pri seizmičnem
preračunu. Pomen vseh parametrov je enak kot pri predpisu EUROCODE (poglavje 7.3.4.1).
Smer delovanja potresa
V listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, se lahko poda poljubno število smeri možnega
delovanja potresa. Nova smer se doda z gumbom “
Dodaj”, izbrana smer se pa briše z “
Briši”. Podatki, ki se lahko podajo smeri delovanja potresa imajo naslednji pomen:
Naziv – poda se poljuben naziv
Kot [] – poda se smer delovanja potresa in to z vnosom kota na globalno X os (kot 0
ustreza smeri X osi).
k, - koeficient delovanja potresa v podani smeri (vedno bi morala biti vrednost 1.0)
k,+90 - koeficient delovanja potresa v smeri, ki je pravokotna na podano smer
kz - koeficient delovanja potresa v smeri globalne Z osi
POMEMBNO: Koeficienti kx in ky, ki so v predhodnih verzijah programa Tower omogočali vnos
smeri potresnega delovanja, so zamenjani s koeficienti k,ink,+90relativno glede na smer
potresa.
Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo začel preračun konstrukcije, po katerem se bo zraven
osnovnih obtežnih primerov dodalo toliko primerov, kolikor ste podali smeri delovanja potresa.
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7.3.4.5 Švicarski predpisi (SIA)
Ker ta standard bazira na metodi ekvivalentnih statičnih sil, za njega ni nujna
predhodno izvedena modalna analiza. Z izborom tega standarda se odpre dialog naslednjega
izgleda.

Izgled dialoga za seizmični preračun po švicarskih predpisih (SIA)
Skupna seizmična sila se preračunava po naslednji formuli:
S = Ck x Sk(T) x G
V zgornjem delu dialoga se vrši izbor kategorije tal, seizmične cone, kategorije objekta in vrste
konstrukcije. Program bo na osnovi teh podatkov osvojil ustrezne koeficiente, ki se uporabljajo
v formuli za preračun skupne seizmične sile, ki deluje na objekt.
Koeficient “Ck” se izračunava iz izraza “Ck = 0.65 / K”, pri čemer vrednost koeficienta “K”
zavisi od kategorije objekta in vrste konstrukcije.
Vrsta konstrukcije
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta
Vrsta

konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije
konstrukcije

Kategorija objekta I
1
2
3
4
5
6
7

K
K
K
K

=
=
=
=

2.5
2.0
1.7
1.2

Kategorija
II
K = 2.0
K = 1.7
K = 1.4
K = 1.1
K = 2.5
K = 2.2
K = 1.0

objekta

Kategorija
III
K = 1.4
K = 1.3
K = 1.2
K = 1.0
K = 1.5
K = 1.4
K = 1.0
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Kategorija objekta

I

II

III

Karakteristike
- ni večjih množic ljudi
- blago in oprema brez
posebne vrednosti
- ni nevarnosti za okolje
- verjetnost večjih množic ljudi
- objekt z vredno opremo in
blagom
- važna infrastrukturna
funkcija objekta
- velika stopnja ogroženosti
okolja
- življensko pomembna
infrastrukturna funkcija
- velika stopnja ogroženosti
okolja

Normirane poškodbe
- možne večje poškodbe na
nosilnem sistemu, vendar
brez porušitve

Dokazi
- nosilnosti

- srednje poškodbe

- nosilnosti
- v izjemnih primerih
tudi uporabnosti

- manjše poškodbe brez
ogrožanja funkcionalnosti
objekta

- nosilnost
- uporabnost

Vrsta konstrukcije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jekleni in betonski okvirji
Betonski nosilni zidovi z armaturo, jeklene konstrukcije
Lesene konstrukcije
Zidane konstrukcije brez armature
Gredni mostovi (podpore, nosilci)
Ločni in prednapeti mostovi
Nepomične podpore mostov

Na osnovi izbrane seizmične cone in kategorije tal je s predpisom definirano osem oblik
spektralnih krivulj.
Seizmična cona
-

seizmična
seizmična
seizmična
seizmična

cona
cona
cona
cona

1
2
3a
3b

Kategorija tal
- trdna tla
- srednje trdna tla
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Spektralne krivulje po švicarskih predpisih
Vrednost koeficienta Sk(T) odgovarja ordinati ustrezne spektralne krivulje za podano nihajno
dobo konstrukcije.
Ker se razpored seizmičnih sil po višini objekta vrši po približnem obrazcu:
Si = S x (Gi x Hi) / (Gi x Hi)
kjer je:
Si - seizmična horizontalna sila v i-ti masi
Gi - teža i-te mase
Hi - višina i-te mase od zgornjega roba temelja
je nujno v edit box-u “Zd=“ podati višinsko koto glede na katero se računajo višine
razporejenih mas (program po default-u za to vrednost osvaja višinsko koordinato najnižje
postavljenega nivoja v objektu). Vse mase, ki se nahajajo pod podano višino vsekakor ne bodo
šle v preračun seizmičnih sil.
Smer delovanja potresa
V listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, lahko podate poljubno število smeri možnih
delovanj potresa. Zraven smeri potresa, ki se definira z vnosom kota v koloni “ ()” (0
odgovarja v smeri globalne X osi), je potrebno v koloni “T” podati nihajno dobo konstrukcije za
to smer, a v koloni “Naziv” lahko dani smeri delovanja potresa pridružite še poljuben naziv. Če
ste predhodno izvedli tudi modalno analizo, tedaj se bo na desni klik miške v koloni “T”, odprla
še lista s preračunanimi nihajnimi dobami konstrukcije za vse zahtevane tone.
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Klik na desni gumb miške v koloni “T” odpre
meni za izbor nihajnih dob.
Z enostavnim klikom miške v želeni vrstici, se bo ta numerična vrednost vpisala v kolono “T”.
Tukaj bomo kot zelo važno omenili, da mora nihajna doba konstrukcije odgovarjati tonu, v
katerem je dominantna translatorna oscilacija v dani smeri in če je več tonov, v katerih je
dominanten pomik v dani smeri, tedaj je treba od vseh teh vrednosti izbrati največjo nihajno
dobo (vpliv prvega tona za dano smer).
V uvodnem delu tega dela navodil smo rekli, da se metoda ekvivalentne statične obtežbe lahko
uporabi tudi brez predhodno izvršene modalne analize. Zato je predvidena možnost vnosa
popolnoma poljubne vrednosti v koloni “T”. Tak način seizmičnega preračuna ima več uporab.
Prvi in osnovni je pri izjemno velikih konstrukcijah. Tedaj imate možnost, da prvo napravite
enostavnejši model, ki bo dovolj dobro opisal obnašanje konstrukcije v modalni analizi in da
tako izračunane nihajne dobe vnesete kot vhodni podatek za preračun ekvivalentnih seizmičnih
sil, ki bodo sedaj delovale na stvarnem modelu. Drugi razlog je lahko, da sploh nimate potrebe
za izvajanjem modalne analize, ampak želite, da za vrednost koeficienta dinamičnosti “Kd”
namesto stvarne vrednosti osvojite maksimalno s pravilnikom dovoljeno vrednost (Kd=1.0). V
takih primerih boste za nihajno dobo konstrukcije v vseh smereh delovanja potresa podali
dovolj malo vrednost, recimo “T=0.1”. Vsekakor, da ta način ne priporočamo, vendar je
dejstvo, da tudi ta postopek daje rešitev, katera je lahko za mnoge objekte dovolj dobra.
Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” se začne preračun konstrukcije v katerem se bo sedaj
poleg vseh podanih osnovnih obtežnih primerov dodalo še toliko obtežnih primerov, kolikor ste
tudi podali smeri, v katerih deluje potres.
V primeru, da predhodno ni bila izvedena modalna analiza, bodo programu manjkali podatki o
masi objekta, na osnovi katerih se preračunajo seizmične sile. V takih primerih aktiviranje
ukaza “OK”, ne bo takoj začelo seizmični preračun, ampak bo program odprl še en dialog, v
katerem je sedaj potrebno določiti način, na kateri način bo izvršen preračun mas objekta.
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Izgled dialoga za definiranje tež objekta
V listi, ki se nahaja v zgornjem delu dialog se nahaja toliko vrstic, kolikor je osnovnih obtežnih
primerov. V koloni “Koef” je potrebno vnesti multiplikator, ki bo množil obtežbe v okviru
danega osnovnega obtežnega primera pri preračunu mas objekta. Na ta način se lahko
prilagodite predpisu, ki točno definira katere obtežbe gredo v preračun mas objekta. Z
aktiviranjem ukaza “OK” se začne seizmični preračun.

7.3.4.6 Poljubna spektralna krivulja
Zraven vseh predhodno opisanih možnosti seizmičnega preračuna po določenih
standardih, program nudi tudi opcijo kreiranja poljubne spektralne krivulje. S pomočjo te
opcije lahko sami definirate spektralno krivuljo in tako izvedete seizmični preračun po
poljubnem standardu. Tak način seizmičnega preračuna se odvija po multi modalni analizi.

Izgled dialoga za seizmični preračun s
kreiranjem poljubne spektralne krivulje
V listi, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, se lahko poda poljubno število smeri možnega
delovanja potresa. Nova smer se doda z gumbom “
Dodaj”, izbrana smer se pa briše z “
Briši”. Podatki, ki se lahko podajo smeri delovanja potresa imajo naslednji pomen:
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Naziv – poda se poljuben naziv
Kot [] – poda se smer delovanja potresa in to z vnosom kota na globalno X os (kot 0
ustreza smeri X osi).
k, - koeficient delovanja potresa v podani smeri (vedno bi morala biti vrednost 1.0)
k,+90 - koeficient delovanja potresa v smeri, ki je pravokotna na podano smer
kz - koeficient delovanja potresa v smeri globalne Z osi
POMEMBNO: Koeficienti kx in ky, ki so v predhodnih verzijah programa Tower omogočali vnos
smeri potresnega delovanja, so zamenjani s koeficienti k,ink,+90relativno glede na smer
potresa.
Z izborom ukaznega polja “Knjižnica” se preide v proceduro definiranja nove ali izbora neke
že prej kreirane spektralne krivulje.

Izgled dialoga za definiranje poljubne spektralne krivulje
V desnem delu tega dialoga se nahaja lista z vsemi že kreiranimi spektralnimi krivuljami, a na
njeni levi strani grafičen prikaz trenutno aktivne krivulje iz liste. Vsaka spektralna krivulja je
določena s svojim nazivom in nizom ordinat v izbranem intervalu nihajnih dob. S pomočjo
ukaznih polj “
Dodaj” in “
Briši”, ki se nahajata pod to listo, lahko urejate svojo bazo
spektralnih krivulj. Vloga check box-a “S kopiranjem” je enaka kot pri ostalih ukazih v
programu, oziroma z vklopom lahko napravite kopijo spektralne krivulje, ki je bila trenutno
aktivna neposredno pred aktiviranjem ukaza “
Dodaj”.
V spodnjem levem kotu dialoga se nahaja lista, v kateri se definira sam izgled krivulje. Njen
izgled se definira z vnosom vrednosti ordinat (podatek v koloni “m/s2”) za poljubno število
točka na abscisi, ki predstavlja nihajno dobo konstrukcije (podatek v koloni “T [s]”. S pomočjo
ukaznih polj “
Dodaj” in “ Briši” se dodaja oziroma umika par podatkov, ki določajo obliko
spektralne krivulje. Ker je veza med dvema sosednjima točkama linearna, morate na
ukrivljenih delih spektra določiti ordinate v več med-točkah, dokler je na ravnih delih dovolj
podatek ordinate samo na začetku in koncu.
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Uporabniku je omogočen vnos podatkov v spodnjo tabelo, v kateri se definira oblika krivulje, z
enostavnim vnosom podatkov, ki so bili predhodno kopirani v Clipboard iz nekih drugih tabel.
Potrebno je omeniti, da se vnos v listo ne vrši z izborom tipk “Ctrl+V”, ampak z izborom
ustreznega ukaza v meniju 'Paste', ki se odpre z desnim klikom miške na celici v tabeli. Po
kopiranju podatkov v Clipboard je potrebno dodati v tabelo novo vrstico in aktivirati meni na
novi vrstici. Na tak način se bodo vsi kopirani podatki dodali v ustrezne celice.

Ukaz za kopiranje podatkov v ustrezne celice
Če se dodaja več kopiranih vrstic, bo program avtomatsko dodal nove vrstice v tabelo in izvršil
njihovo sortiranje.

V tabelo so dodani kopirani podatki
Z izborom ukaznega polja “OK” se bo program vrnil v osnovni dialog in prevzel vse definirane
podatke za izbrano spektralno krivuljo iz baze.
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Del dialoga rezerviran za naziv izbrane spektralne krivulje
V edit box-u “K=” je potrebno vnesti vrednost koeficienta, s katerim bodo linearno pomnožene
vrednosti ordinat na definirani spektralni krivulji. Torej, vrednost tega koeficienta predstavlja
produkt vseh koeficientov, ki so določeni z danim standardom v odvisnosti od seizmične cone,
kategorije objekta, itd.
Procent viskoznega dušenja  (CQC)
Procent viskoznega dušenja je vhodni podatek za CQC statistično metodo kombiniranja. Če se
vnese vrednost 0, CQC postane ekvivalentna SRSS metodi kombiniranja.
Slučajni torzijski efekti
Tudi za ta predpis je omogočeno upoštevanje slučajnih torzijskih efektov. Pomen vseh
parametrov v tem delu dialoga je enak kot pri predpisu EUROCODE (poglavje 7.3.4.1).
Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” se začne preračun konstrukcije v katerem se bo sedaj
poleg vseh podanih osnovnih obtežnih primerov dodalo še toliko obtežnih primerov, kolikor ste
tudi podali smeri, v katerih deluje potres.

7.3.4.7 Direktna dinamična analiza
S tem postopkom se določa odgovor konstrukcije na delovanje vsiljenih oscilacij.
Zapis nekega realnega potresa je lahko uporabljen kot izvor za vsiljene oscilacije, za katere se
želi dobiti odgovor konstrukcije. Zaradi poljubne narave vsiljenih oscilacij, se za reševanje
diferencialnih enačb gibanja uporabljajo numerični postopki. Odgovor konstrukcije se dobi s
superpozicijo delovanja vseh impulzov sil, ki na model deluje v toku časa.
Enačba gibanja je dana z Duhamelovim integralom, njegova oblika za homogene začetne
pogoje je:
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kjer so:
ζ

- dušenje

P(τ) - funkcija spremembe obtežbe glede na čas
Za dimenzioniranje konstrukcije izpostavljene takemu tipu dinamičnega delovanja, so potrebne
ekstremne vrednosti odgovora konstrukcije.
Z izborom direktne dinamične analize iz zaprte liste, iz katere se vrši izbor seizmičnega
preračuna, se odpre dialog:

Dialog za definiranje parametrov direktne dinamične analize
Ker se za prej preračunane modele z modalno analizo niso pomnili vsi podatki potrebni za
direktno dinamično analizo, je potrebno narediti ponovni preračun modalne analize. V tem
primeru bo program pri zagonu direktne dinamične analize dal ustrezno opozorilo:

Potrebno je poudariti, da se direktna dinamična analiza lahko naredi samo za 3D modele, tako
bo program za 2D modele dal ustrezno opozorilo:
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Vrsta zapisa
Zaprta lista za izbor vrst zapisov potresa:
Zapis pospeškov - v tabelo se bodo vnašali pospeški tal.
Zapis pomikov - v tabelo se bodo vnašali pomiki tal.
Enota mer
Zaprta lista iz katere se izbirajo enote mer za ustrezne vrste zapisov potresa.
Pod to listo se nahaja tabela v kateri se definira zapis potresa. Glede na izbran zapis, se bodo v
tabelo vnašali pospeški ali pomiki.
T(s)

Kolona za časovne trenutke zapisa potresa. Zaradi lažjega dela s programom je
omogočeno, da se v tabelo vnese kopirana vsebina iz neke druge tabele, s čim
precej pohitri vnos podatkov. Z desnim klikom miške na celico v tej koloni se odpre
meni z opcijama “Vnesi” in “Vstavi v eno kolono”.

Meni, ki se odpre na desni klik miške v celici
V primeru, da je kopiran en podatek z opcijo “Vnesi”, bo vsebina vnesena v izbrano
celico. Ker je v tabelo potrebno vnesti večje število podatkov, se naj iz izvorne
tabele zapisa potresa kopirajo vsi podatki in zatem aktivira opcija “Vnesi”. Na tak
način bodo vsi kopirani podatki vneseni po horizontali v tabelo zapisa potresa,
začenši v trenutno izbrani celici:

Shematski prikaz vnosa kopiranih podatkov v tabeli
s pomočjo opcije “Vnesi” začenši v trenutno izbrani celici
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Shematski prikaz vnosa kopiranih podatkov v tabeli
s pomočjo opcije “Vnesi” začenši v trenutno izbrani celici
Če je potrebno vnesti večje število podatkov v eno kolono, se kopirajo vsi podatki iz
izvorne tabele zapisa potresa in se zatem aktivira opcija “Vstavi v eno kolono”.
Vsak podatek se bo vnesel v novo celico te kolone začenši od trenutno izbrane
celice:

Shematski prikaz vnosa kopiranih podatkov v tabelis pomočjo opcije
“Vstavi v eno kolono”, začenši v trenutno izbrani celici
Potrebno je poudariti, da v primeru ko v tabeli ni dovolj vrstic, program avtomatsko
generira toliko vrstic, kot je potrebno za kopiranje podatkov.
Če se v koloni nahajata vsaj dva časovna trenutka, se v meniju nahaja še en ukaz
- “Generiranje časovnih razmakov s podanim korakom”. S tem je omogočeno
avtomatsko generiranje časovnih intervalov začenši od trenutno izbranega trenutka
časa, pri čemer bo generirani interval enak razliki med izbranim i predhodnim
trenutkom časa.
Če želite po vnosu trenutka, da se vsi časovni trenutki v koloni razvrstijo v
rastočem zaporedju, je potrebno izbrati ukaz “Razporeditev v naraščajoče”, ki se
dobi v meniju na desni klik miške na naziv kolone “T(s)”.
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Meni na desni klik miške na naziv kolone “T(s)”
X(m/s2) Kolona v kateri uporabnik vnaša vrednosti pospeška tal v X smeri. V oklepaju je
enota mere iz liste “Enota mer”. Ta kolona se nahaja v tabeli samo v primeru, ko je
izbran zapis pospeška tal. Delo v tej koloni je identično delu v koloni “T(s)” in ga ne
bomo ponovno pojasnjevali.
Y(m/s2) Kolona v kateri uporabnik vnaša vrednosti pospeška tal v Y smeri.
Z(m/s2) Kolona v kateri uporabnik vnaša vrednosti pospeška tal v Z smeri.
Če je izbran zapis pomikov, bo tabela dobila nov izgled in v njo se bo vnašala vrednost pomika
tal:
X(m)

Kolona v kateri uporabnik vnaša vrednosti pomika tal v X smeri.

Y(m)

Kolona v kateri uporabnik vnaša vrednosti pomika tal v Y smeri.

Z(m)

Kolona v kateri uporabnik vnaša vrednosti pomika tal v Z smeri.

Dodaj Gumb za dodajanje novi vrstice zapisa potresa. Če je vklopljeno stikalo “S
kopiranjem” se bo v novo vrstico dala vsebina predhodno izbrane vrstice.
Briši

Gumb za brisanje trenutno izbrane vrstice zapisa potresa.

Briši vse
Gumb za brisanje vseh vrstic zapisa potresa.
Dušenje
S programom je omogočeno definiranje dušenja na enega od dveh načinov:
C= α[M] + β[K]
Formula za definiranje dušenja. Vklop stikala aktivira vnosna polja za koeficienta
dušenja:
α=

Edit polje za vnos koeficienta dušenja.

β=

Edit polje za vnos koeficienta dušenja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

540
Enako za vse tone
Vklop določa da bo dušenje enako za vse tone.
C=

Edit polje za vnos dušenja.

Parametri
Računski časovni obseg
Edit polje za vnos intervala časa, ki zajema postopek direktne dinamične analize.
Če se vnese računski obseg časa krajši od skupne dolžine trajanja zapisa potresa,
bo program izdal ustrezno opozorilo:

Aktiviranje z “Da” nadaljuje preračun, pri čemer se zanemari del zapisa potresa, ki
prekoračuje računski obseg.
Računski korak integracije
Edit polje za vnos časovnega koraka za postopek direktne dinamične analize.
Kot rotacije X smeri
Edit polje za vnos kota za katerega se X smer rotira glede na globalno X os modela.
Multiplikator intenzitete učinka
Edit polje za vnos vrednosti multiplikatorja intenzitete učinka potresa.
V spodnjem levem delu tega dialoga se nahaja lista z vsemi do tedaj kreiranimi zapisi potresa.
Gumb za shranjevanje vseh parametrov, ki definirajo zapis potresa.
Gumb za brisanje prej definiranega zapisa potresa.
V desnem delu dialoga se nahaja grafična interpretacija zapisa pospeška, oziroma zapisa
pomikov. Diagram pospeškov oz. pomikov tal je v X smeri prikazan z rdečo barvo, v Y smeri z
zeleno in v Z smeri z modro barvo.
Vidnost
V tem delu dialoga se nahajajo stikala za vidnost diagramov:
X

Stikalo za vidnost podatkov X diagrama (rdeče).

Y

Stikalo za vidnost podatkov Y diagrama (zeleno).

Z

Stikalo za vidnost podatkov Z diagrama (modro).

Z aktiviranjem polja “OK” se začne preračun konstrukcije. Nato bo zraven vseh osnovnih
obtežnih primerov v listi za izbor obtežnih primerov dodan tudi DDA obtežni primer.
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8. OBDELAVA REZULTATOV
PRERAČUNA
8.1

Namen in opis delovanja modula

Modul za obdelavo rezultatov omogoča vse splošno analizo rezultatov preračuna in
priprave grafične i tekstualne kvalitetne projektne dokumentacije. Rezultati preračuna se lahko
dobijo za vse konstruktivne elemente in se prikazujejo z izolinijami, diagrami notranjih sil,
...itd. Na osnovi izračunanih vplivov in izbranega standarda, je v programu predvideno tudi
avtomatsko dimenzioniranje betonskih, jeklenih in lesenih konstrukcij.
Rezultati preračuna se prikazujejo v oknu “2D pogled”. Ker se v okviru okna “2D pogled” lahko
za aktivni prikaz izbere poljuben del konstrukcije (okvirji, nivoji, pomožni pogledi), bodo
prikazani rezultati v tem oknu zelo pregledni.
Način prikazovanja vplivov je enak za vse entitete. Vplivi se prikazujejo takoj po zagonu
ustreznega ukaza. Če so za dano entiteto med delom programa prikazani vplivi, bo program
prikazal tistega, ki je nazadnje bil izbran, v nasprotnem primeru se bo prikazal “default” vpliv
za to entiteto (Mx za plošče, M3 za grede itd.). Vplivi, ki se prikazujejo pri zagonu ukaza, se
lahko naknadno menjajo s pomočjo liste za hitrejši izbor vplivov ali s pomočjo opcij iz ukazne
linije.
V orodni vrstici na vrhu ekrana se nahaja zaprta lista, s katero lahko izvršite hitro spremembo
vpliva.

Lista za hiter izbor vpliva
Ta lista se lahko uporabi med prikazovanjem vseh vrst vplivov: statičnih vplivov v vseh
elementih konstrukcije, vplivov v reduktorjih, rezultatov dimenzioniranja betonskih plošč in
betonskih gred. Vsebina liste je odvisna od vpliva in entitet, za katere se le-ta prikazuje. Če je,
recimo, prikazan upogibni moment Mx, se iz liste lahko izbere nek drugi statični vpliv v plošči.
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Vsebina liste, ko se prikazujejo
statični vplivi v plošči
Ker se za neke entitete lahko prikazuje veliko število vplivov, se v zaprti listi nahajajo samo
tisti, ki se najpogosteje uporabljajo. Ostali vplivi se lahko izberejo iz dialoga, ki se odpre z
izborom opcije “Ostali”. Namreč, z izborom te opcije se bo za vsako entiteto odprl isti dialog,
ki se odpre z ukazom za prikazovanje vplivov v dani entiteti.
S pomočjo ukaza “Rezultati”, ki je dodan meniju okna “3D pogled”, se rezultati lahko dobijo
tudi v oknu “3D pogled”. Ta ukaz deluje kot stikalo, oziroma je lahko vklopljen oz. izklopljen.
Ko je vklopljen (pred njim je postavljen simbol “√”), tedaj bodo rezultati za izbrano vrsto
vpliva prikazani na celem modelu.

S pomočjo ukaza “Rezultati” je zahtevan
prikaz rezultatov tudi v oknu “3D pogled”
Prikazani rezultati v oknu “3D pogled” so lahko precej preglednejši z aktiviranjem ukaza
“Samo aktivni 2D prikaz”, ki se nahaja v okviru menija “3D pogled” (glej poglavje “2.13.7”).
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Vklop stikala “Samo aktivni 2D prikaz” privede do prikaza rezultatov v oknu
“3D pogled” samo za aktivni nivo temeljev
V “Tower 7” je omogočeno izpisovanje numeričnih vrednosti vplivov na diagramih linijskih
entitet, kot tudi vrednosti izolinij površinskih entitet, ki se prikazujejo v oknu “3D pogled”.
Prikazovanje teh vrednosti se definira s stikalom “Kotiranje vplivov v 3D”, ki se nahaja v
dialogu ukaza “Funkcionalnost”, v kartoteki “Rezultati” (poglavje “3.5.2 Funkcionalnost”).

V oknu “3D pogled” so prikazane numerične vrednosti vpliva v gredi
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V oknu “3D pogled” so prikazane numerične vrednosti izolinij v plošči
Ker se rezultati za izbrani vpliv prikazujejo samo na trenutno vidnih elementih konstrukcije,
lahko s pomočjo ukaza “Skrivanje” grupirate posamezne dele modela v celote (glej poglavje
“2.10.2”). Na tak način lahko najdete ekstremne vrednosti in jasneje prikazujete rezultate v
sorodnih delih konstrukcije: v stebrih, gredah, zidovih, ploščah, itd.

Za trenutno vidno skupino “Stebri”, so rezultati preračuna še preglednejši
Umik vidnosti po tipih entitet se doseže enako kot v modulu za vnos podatkov, ali s pomočjo
ukaza “Vidnost”, ali pa z desnim klikom miške na ustrezno ikono (glej poglavje “2.10.1”).
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Desni klik miške na eno od prvih 5 ikon, privede do umika vidnosti
ustreznega konstruktivnega elementa
Praktično vsi ukazi opisani v poglavju “2. Grafični vmesnik”, se nahajajo tudi v tem modulu
programa. Izjema so edino ukazi, s katerimi se menja geometrija konstrukcije in obtežba. Iz
tega razloga so iz menija “Nivo” izločeni vsi ukazi razen ukaza “Edit” (glej poglavje “2.11”).
Ta ukaz funkcionira na popolnoma enak način, s tem da je v modulu za obdelavo rezultatov
prepovedano brisanje in premikanje nivojev, ki vsebujejo konstruktivne elemente. V primeru,
da poskušate izvesti to akcijo, bo izdal ustrezno opozorilo.

Iz menija “Dispozicija” so izločene vsi ukazi, k vplivajo na geometrijo konstrukcije:
“Brisanje”, “Kopiranje”, “Zrcalo”, “Premikanje”, “Rotacija” in “Array” (glej poglavje “2.12”).
Ukazi za delo s simboli okvirjev so ostali, tako da tudi v modulu za obdelavo rezultatov lahko
brišete in postavljate nove simbole.
Vsi ukazi iz menijev okna “2D pogled” in okna “3D pogled” obstajajo tudi v modulu za
obdelavo rezultatov preračuna in jih lahko aktivirate na enak način kot v modulu za vnos
podatkov.
Ukazi za manipulacijo z elementi risbe so prisotne v meniju “Korekcija” (glej poglavje 2.9”).
Vendar v proceduri izbora ne bo možno izbrati elemente konstrukcije in obtežb, ker bi to
privedlo do izgube obstoječih rezultatov preračuna. Ta skupina ukazov je predvidena za
manipulacijo z entitetami, ki se kreirajo v modulu za obdelavo rezultatov (cone postavljene
armature v ploščah, podane linije presekov za risanje diagramov notranjih sil, itd.).
Ker ukazi iz menija “Pomožni nivo” ne vplivajo na geometrijo modela, so oni prisotni tudi v
modulu za obdelavo rezultatov preračuna (glej poglavje “3.4”).
Ker se projektna dokumentacija dela samo v modulu za obdelavo rezultatov preračuna, so tu
prisotni tudi ukazi za obdelavo rezultatov izvedene modalne analize in preračuna stabilnosti. V
okviru menija “Vplivi”, se nahaja kompleten meni “Modalna analiza” in meni “Stabilnost“,
ki so prisotni tudi v modulu za formiranje mreže končnih elementov (glej poglavji “5” in “6“). Z
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zagonom teh ukazov v okviru modula za obdelavo rezultatov preračuna lahko v projekt
priložite tudi rezultate modalne analize in preračuna stabilnosti. Enako velja tudi za ukaze
“Rezultanta“, “Izgube sile prednapenjanja” in ”Kontrola premične obtežbe”, ki so
prevzeti iz modula za vnos podatkov.
Na koncu še omenimo to, da se ukaz za spremembo aktivne faze gradnje ne nahaja v meniju,
ampak se lahko aktivira edino preko ustrezne ikone (glej poglavje “3.1.14.2”).

Ikona za spremembo aktivne faze gradnje

8.2

Izbor aktivnega obtežnega primera

Po preračunu program avtomatski preide v modul za obdelavo rezultatov preračuna
in aktivira obtežni primer, ki je bil aktiven v modulu za vnos podatkov. V modul za obdelavo
rezultatov preračuna se lahko gre tudi tedaj, ko model še ni preračunan. Jasno, da se v tem
primeru ne morejo analizirati neobstoječi rezultati preračuna, ampak se lahko samo pripravijo
vhodni podatki za tisk.
Z izborom ukaza “Obtežni primeri”, ki se nahaja v okviru menija “Vplivi”, se odpre dialog
naslednjega izgleda.
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Izgled dialoga za aktiviranje obtežnega primera
V listi so prikazani vsi podani osnovni obtežni primeri. Črna puščica na levi strani list box-a
kaže, kateri obtežni primer je bil aktiven neposredno pred aktiviranjem ukaza. Sprememba
aktivnega obtežnega primera se vrši s klikom miške na ime, nakar ta vrstica postane označena
s posebno barvo.
Z aktiviranjem ukaza “OK” se dialog zapre, a program bo pripravljen, da prikaže rezultate
preračuna za novi aktiven obtežni primer.

Izbor aktivnega obtežnega primera se lahko vršiti tudi iz zaprte liste,
ki se nahaja v prostoru za ikone.
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8.2.1

Kreiranje SRSS kombinacij

V okviru ukaza “Obtežni primeri ” je omogočeno tudi kreiranje SRSS kombinacij
obtežb. Z izborom polja “SRSS kombinacije”, se odpre dialog.

Izgled dialoga za kreiranje SRSS kombinacij
V spodnjem levom delu dialoga, se nahaja lista v kateri so prikazani vsi osnovni obtežni
primeri, ki so do tedaj podani, dokler se v zgornjem delu dialoga nahaja lista s kreiranimi SRSS
kombinacijami. Z aktiviranjem polja “
Dodaj”, se v listo doda nova vrstica, ki ima toliko
kolon, kolikor je osnovnih obtežnih primerov. SRSS kombinacija se definira tako, da se v
kolonah, ki imajo isti števec kot osnovni obtežni primeri in gredo v kombinacijo, poda
multiplikator.

Vnos multiplikatorja tretjemu in četrtemu osnovnemu
obtežnemu primeru, kreira SRSS kombinacijo
Katerikoli vpliv za SRSS kombinacijo se računa po naslednji formuli:

E

k

i

 Ei2

kjer je:
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E – vpliv
k – multiplikator
i – števec osnovnega obtežnega primera
Poseben primer predstavlja kreiranje SRSS kombinacij iz parov multimodalnih seizmičnih
obtežnih primerov, ki so nastali z vklopom efekta slučajne torzije. Tedaj se v vsakem vozlišču
mreže končnih elementov razporedi vrednost vpliva teh dveh obtežnih primerov tako, da se za
kombinacijo vzame večji. V dialogu za kreiranje SRSS kombinacij teh parov obtežb se le-te
označijo s posebnimi barvami.

Pari obtežb nastali z vklopom efekta slučajne torzije
pri multimodalni seizmični analizi
Kreiranje SRSS kombinacij iz teh parov obtežb se vrši na enak način kot pri običajnih obtežnih
primerih – z dodajanjem nove vrstice v tabelo in vnosom multiplikatorja v ustrezno kolono.

Kreirana je SRSS kombinacija iz para obtežb III in IV
V kreiranje ene SRSS kombinacije se lahko vključi več teh parov obtežb, pri čemer se najprej
določi maksimalna vrednost za vsak par in se zatem kreira standardna SRSS kombinacija po
formuli

E

k

i

 Ei2

.
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Kreirana je SRSS kombinacija iz dveh parov obtežb
SRSS kombinacije se v programu tretirajo na ena način kot osnovni obtežni primeri, tako da bo
vsaka sprememba v tem dialogu privedla do brisanja rezultatov dimenzioniranja, če ti
obstajajo. Iz tega razloga, če so vam SRSS kombinacije potrebne, je najbolje, da jih najprej
pred delom v modulu za obdelavo podatkov definirate. Ker je lahko ta ukaz tudi destruktiven,
se v dialogu prikazuje tudi ustrezno opozorilo.
Ukazno polje “
Briši” je predvideno za umik izbranih SRSS kombinacij iz liste, dokler se s
polji “
Gor” in “
Dol” trenutno izbrana kombinacija v listi premika.
Po aktiviranju polja “OK” bo program aktivni dialog zaprl s sprejemom vseh sprememb in se
vrnil na osnovni izgled dialoga ukaza “Obtežni primeri ”. Ker se SRSS kombinacije tretirajo kot
osnovni obtežni primeri, se bodo enakopravno prikazovale z ostalimi osnovnimi primeri in bodo
dostopne za kreiranje ovojnic vplivov ter običajnih kombinacij obtežb.

Kreirana SRSS kombinacija je v dialogu
“Obtežni primeri” enakopravno prikazana z ostalimi
osnovnimi obtežnimi primeri
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8.2.2

Kreiranje kombinacij

Zraven izbora obtežnega primera je v okviru ukaza “Obtežni primeri” omogočeno
tudi kreiranje poljubnih kombinacija njihovega istočasnega delovanja. Z izborom ukaza
“Kombinacije” se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za kreiranje kombinacij
Način dela s tem dialogom je enak kot pri ukazu “Kombinacije obtežb” v modulu za vnos
podatkov, pa vse rečeno v poglavju “3.2.2” velja tudi tu.
Omenimo še, da kreiranje kombinacij v modulu za obdelavo rezultata preračuna ne bo
dostopno edino v primeru, ko je preračun izveden po teoriji II.reda in v primeru, ko se vsi
postavljeni obtežni primeri nanašajo na konstruiranje vplivnice.

8.2.3

Ovojnice vplivov

Ob prikazu rezultatov za aktivni obtežni primer oziroma kreirano kombinacijo se od
programa lahko zahteva tudi prikaz ovojnice ekstremnih vplivov. V tem primeru je potrebno
vklopiti stikalo “Ovojnice” in zatem s klikom miške v koloni “” v listi označiti vse osnovne
obtežne primere in kombinacije, katere gredo v preračun ovojnic ekstremnih vplivov. Z
zaporednim klikom miške na polja v koloni “” se bo postavil in umaknil simbol “√”, ki
pomeni, da ta obtežni primer gre v preračun ovojnic.
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Postavljeni simboli v okviru kolone “” jasno
Kažejo, kateri obtežni primeri in
kombinacije bodo ovojnica vpliva
V polju pod stikalom “Ovojnice” so prikazani števci vseh obtežnih primerov in kombinacij za
zahtevano ovojnico.

Števci vseh obtežnih primerov
in kombinacij za ovojnico
Izbor obtežnih primerov in kombinacij za ovojnico vpliva se lahko vrši tudi direktno v tem polju
z vnosom njihovih števcev ali intervala, ki zajema želene števce. Če je npr. potrebno izbrati
1.obtežni primer, se v polje vpiše “1”, ko pa je potrebno izbrati primere 1, 2 in 3, se v polje
vnese “1-3”. Podani števci/intervali se morajo ločiti z vejicami.
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Kreirani obtežni primer ovojnice se lahko trajno shrani v modelu. Za ta namen je predviden
gumb “
Shrani”, ki odpre dialog:

V polju se vnese naziv, z aktiviranjem gumba “OK” se izvrši shranjevanje. Od tega trenutka se
bo v zaprti listi pojavil podani naziv in z njegovim izborom se lahko kadarkoli preberejo vsi
podatki.

Zaprta lista, iz katere se vrši izbor prej shranjenih
obtežnih primerov ovojnice
S pomočjo gumba “

Briši” se briše aktivni obtežni primer ovojnice iz liste.

Z izborom gumba “OK” se bo dialog zaprl, v zaprti listi za izbor obtežnih primerov se bodo
nahajale shranjene ovojnice s svojim nazivom in števcem obtežnih primerov, ki so izbrana za
preračun ovojnic ekstremnih vplivov.
Če definirani obtežni primer ovojnic ni shranjen, se bo po aktiviranju gumba “OK” v zaprti listi
za izbor obtežnih primerov namesto imena pojavil tekst “Ovo:”.
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Na osnovi vsebine zaprte liste se jasno vidi, da je za
aktivni primer postavljena ovojnica ekstremnih vplivov.
Vsi rezultati, ki se bodo prikazovali v okviru posameznih ukazov, bodo tako predstavljeni kot
ovojnice ekstremnih vplivov.
S ponovnim izborom dialoga tega ukaza in izklopom stikala “Ovojnice”, lahko namesto prikaza
ovojnice, ponovno zahtevate prikaz rezultatov za katerikoli osnovni obtežni primer ali kreirano
kombinacijo.
Lahko se zgodi, da se med delom z modelom izbrišejo neki obtežni primeri ali kombinacije,
tako da ne obstajajo števci pri kreiranju ovojnic. V zaprti listi za izbor obtežnih primerov se
bodo pred danimi ovojnicami izpisovali vprašaji “(?)”, pri njihovem izboru pa bo program izdal
ustrezno obvestilo.

Če se taka ovojnica izbere iz zaprte liste v dialogu “Obtežni primeri”, bo program ponudil
možnost njenega brisanja, kot tudi možnost brisanja vseh ostalih neregularnih ovojnic.
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8.3

Prikaz deformiranega modela

Ukaz “Prikaz deformiranega modela”, ki se nahaja v okviru menija “Vplivi”,
deluje kot stikalo. Ko je ukaz vklopljen (pred njenim je simbol “√”), tedaj se zraven trenutno
vidnih konstruktivnih elementov in obtežb v oknu “3D pogled” prikazuje tudi prostorski izgled
deformirane mreže končnih elementov za aktivni obtežni primer.

Deformirani model se prikazuje samo v oknu “3D pogled”
Ko si želite ogledati deformirano obliko samo določenega dela modela, tedaj je potrebno
najprej vsebino tega dela konstrukcije aktivirati v okviru okna “2D pogled”. Potem bo z
vklopom ukaza “Samo aktivni 2D prikaz” v oknu “3D pogled” prikazana samo deformirana
oblika izbranega dela modela (glej poglavje “2.13.7”).

S pomočjo ukaza “Samo aktivni 2D prikaz” se od programa
zahteva prikaz samo deformirane oblike temeljev
Če želite da bo v oknu “3D pogled” prikazana samo deformirana mreža končnih elementov,
tedaj s pomočjo opcije “Vse nevidno” v okviru ukaza “Vidnost”, lahko umaknete vidnost vseh
elementov risbe.
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Z izklopom vidnosti vseh entitet na risbi, se dobi
prikaz samo deformirane mreže končnih elementov
Na koncu bomo še omenili, da se prikaz deformirane mreže končnih elementov ne more dobiti,
če je namesto aktivnega obtežnega primera prikazana ovojnica ekstremnih vplivov. Enako
velja, če je v okviru aktivnega obtežnega primera podana premična obtežba, ker se tudi tu
rezultati prikazujejo s pomočjo ovojnic za različne položaje premične obtežbe.
Po izboru ukaza “Animacija deformiranega modela”, bo program nekaj časa porabil za
kreiranje “AVI” datoteke in na ekranu se bo hitro pojavi dialog z izgledom.

Izgled dialoga za animacijo deformiranega modela
V odprtem dialogu se prikazuje animacija deformiranega modela za aktivni obtežni primer. S
pomočjo ukaza “Funkcionalnost” (kartoteka “Animacija”), lahko vplivate na parametre, ki
določajo način kreiranja animacije (glej poglavje “3.5.2”).
S stikali, ki se nahajajo v zgornjem desnem kotu dialoga, se lahko naredi sprememba pogleda
za prikaz animacije deformiranega modela.
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Stikala za izbor pogleda v dialogu za animacijo deformiranega modela
Če so vsa stikala izklopljena, se bo prikazovala animacija za aktivni 3D pogled. Po izboru
stikala

se bo prikazal osnovni 3D pogled konstrukcije.

Ukazni polji “
Play” in “
Stop” sta namenjeni za zagon in ustavitev animacije, dokler
lahko z izborom polja “
Shrani” kreirano animacijo shranite na disk računalnika kot “AVI”
datoteko. To lahko kasneje izven programa “Tower” zaženete kot posebno animacijo s pomočjo
“Windows”-ovega programa “Media Player”.
Polje “Izhod” je predvideno za izhod iz dialoga in prekinitev animacije aktivnega tona.

8.4

Vsota reakcij

Za kontrolo točnosti intenzitet podane obtežbe je predviden ukaz “Vsota reakcij”,
ki se nahaja v okviru menija “Vplivi”. Z njegovim izborom se odpre dialog naslednjega izgleda.

V levem delu dialoga se prikazujejo vsote podane obtežbe v smeri globalnih koordinatnih osi, a
v desnem delu ustrezne vsote reakcij za postavljeni aktivni obtežni primer. Vsekakor morata
biti pri pravilnem preračunu vsoti obtežbe in reakcij v ravnotežju.
Ukaz za vsoto reakcij ne bo aktiven v naslednjih primerih:
- če je namesto obtežnega primera prikazana ovojnica ekstremnih vplivov.
- če je v okviru aktivne obtežbe podana premična obtežba, ker je tudi aktivne prikaz ovojnic
za različne položaje premične obtežbe.
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- če aktivni obtežni primer predstavlja seizmično obtežbo, ki je preračunan z metodo multi
modalne analize. Prikaz vsote reakcij v takih primerih nima smisla, ker so vse reakcije
podpor dobljene z neko statistično metoda in imajo vedno pozitivno vrednost.

8.5

Vplivi v plošči - zidu
Z izborom ukaza “Plošča”, ki se nahaja v meniju “Vplivi”, program takoj v oknu
“2D prikaz“ prikaže rezultate preračuna v ploskovnih elementih za aktivni obtežni
primer.

V orodni vrstici, ki je postavljena na zgornjem robu ekrana, se nahaja zaprta lista, s katero se
lahko vršiti hitra sprememba vrste vpliv.

Lista za hiter izbor vpliva
V zaprti listi se nahajajo samo tisti vplivi, ki se najpogosteje uporabljajo. Ostali vplivi se lahko
izberejo iz dialoga, ki se odpre z izborom opcije “Ostali” v orodni vrstici, ali pa z izborom
podopcije “prIkaz” v ukazni liniji.

Izgled dialoga za izbor vplivov v ploščah in zidovih
V levem delu tega dialoga se nahaja pravokotno območje v kateri se vrši izbor vplivov, ki bodo
prikazani na ekranu. Ker se s pomočjo programa TOWER6 poleg ravninskih, lahko rešujejo tudi
prostorski modeli,
je možno zahtevati prikaz bilo katerega vpliva, ki se pojavlja pri
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obremenitvi v plošči oz. zidu. Na naslednji sliki so prikazane vse notranje sile, ki se lahko
pojavijo na enem končnem ploskovnem elementu.

Na levi sliki so prikazane notranje sile, ki odgovarjajo upogibu plošče (obremenitev je
pravokotna na ravnino plošče), a na desni notranje sile, ki odgovarjajo membranski
obremenitvi (v ravnini plošče). Iz slike se jasno vidi tudi osvojena konvencija o pozitivnih
smereh notranjih sil.
Vrsta vpliva
Izbor vpliva se vrši z vklopom ustreznega stikala. Na razpolago so:








Mx - upogibni moment v smeri lokalne X osi
My - upogibni moment v smeri lokalne Y osi
Mxy - torzijski moment
Nx - normalna sila v smeri lokalne X osi
Ny - normalna sila v smeri lokalne Y osi
Nxy - prečna sila v ravnini plošče
Tz,x - prečna sila v smeri lokalne Z osi (deluje v ravnini, ki je definirana s položajem lokalne
Z in X osi)
 Tz,y - prečna sila v smeri lokalne Z osi (deluje v ravnini, ki je definirana s položajem lokalne
Z in Y osi)
 lTzl - prečna sila v smeri lokalne Z osi (dobi se kot koren iz vsote kvadratov vpliva Tz,x in
Tz,y)
Lokalna X in Y os vsake plošče ležita v ravnini same plošče, dokler je lokalna Z os v smeri
normale na ravnino plošče. Ker ima lahko plošča poljuben položaj v prostoru, je zaradi lažje
preglednosti lokalnega koordinatnega sistema plošč uvedena konvencija, da on popolnoma
odgovarja lokalnemu koordinatnemu sistemu za risanje v oknu “2D pogled”. Torej če je v oknu
“2D Pogled” prikazan aktivni nivo, tedaj bo lokalni koordinatni sistem plošč, ki pripadajo
danemu nivoju, popolnoma odgovarjal lokalnemu koordinatnemu sistemu za izbor točk v oknu
“2D pogled”. Popolnoma enako velja tudi ko je v oknu “2D pogled” prikazan aktivni okvir,
oziroma poljubno definiran poševni pogled. V vseh teh primerih je lokalna Z os usmerjena k
očesu opazovalca, oziroma zgornji rob plošče je bližji očesu.
V primerih rotacijsko simetričnih teles, za katere se generira radialna mreža končnih
elementov (sfera, kupola, spirala), je lokalna X os usmerjena v tangencialni, a lokalna Y os v
radialni smeri.
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Lokalni koordinatni sistem plošče za radialno
generirano mrežo končnih elementov
Zraven notranjih sil so v rezultatih preračuna predvidene tudi glavne napetosti, ki se
prikazujejo posebej za zgornjo in spodnjo stran plošče (zgornji rob plošče je usmerjen v
pozitivni smeri lokalne Z osi plošče).











1,g 2,g ,g u,g 1,d 2,d ,d u,d ,g ,d -

napetost v smeri glavne osi 1, na zgornjem robu plošče
napetost v smeri glavne osi 2, na zgornjem robu plošče
strižna napetost na zgornjem robu plošče od Nxy in Mxy
vzporedna napetost na zgornjem robu plošče
napetost v smeri glavne osi 1, na spodnjem robu plošče
napetost v smeri glavne osi 2, na spodnjem robu plošče
strižna napetost na spodnjem robu plošče
vzporedna napetost na spodnjem robu plošče
smer delovanja glavnih napetosti na zgornjem robu plošče
smer delovanja glavnih napetosti na spodnjem robu plošče

Ker se glavne napetosti preračunavajo samo na spodnji in zgornji strani plošče, a vrednosti
tangencialnih napetosti od transverzalnih sil so v teh točkah enake nič, odgovarja napetostna
slika v popolnosti ravninskemu napetostnemu stanju.
Glavna napetost 1 predstavlja maksimalno, a 2 minimalno vrednost napetosti v opazovani
točki. Njihove vrednosti se za ravninsko napetostno stanje računajo iz naslednjih izrazov:

Vrednosti napetosti, ki so prisotne v predhodno prikazanih formulah se preračunavajo iz
izrazov, ki prav tako odgovarjajo ravninskemu napetostnemu stanju:

U V izraze za preračun glavnih napetosti je vsekakor potrebno uvrstiti odgovarjajoče
napetosti, v odvisnosti od tega ali se glavne napetosti računajo na sprednji ali zadnji strani
zidu.
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Pregledno sliko o razporedu napetosti v poljubni točki modela za ravninsko napetostno stanje
daje Mohr-ov krog.

Kot, ki ga oklepa smer napetosti 1 s smerjo globalne X osi je določen z naslednjimi izrazi:

Ravnini, v katerih se pojavijo glavne napetosti, ležita pravokotno ena na drugo.
Vrednost vzporedne napetosti se preračunava iz Miss-ove formule (hipoteza največje energije
distorzije):

Kar se tiče deformacij, program prikazuje rezultate za vse tri pomike in vse tri rotacije v
smereh globalnih koordinatnih osi.










Xp Yp Zp Xr Yr Zr u1 u2 u3 -

pomiki v smeri globalne X osi
pomiki v smeri globalne Y osi
pomiki v smeri globalne Z osi
rotacija okoli globalne X osi
rotacija okoli globalne Y osi
rotacija okoli globalne Z osi
pomiki v smeri lokalne X osi
pomiki v smeri lokalne Y osi
pomiki v smeri lokalne Z osi
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 r1 - rotacija okoli lokalne X osi
 r2 - rotacija okoli lokalne Y osi
 r3 - rotacija okoli lokalne Z osi
Pomiki in rotacije imajo pozitivne vrednosti, če njihovi vektorji delujejo v smeri pozitivnih
globalnih, oziroma lokalnih osi.
Vrsta izolinij
Ker so izolinije najugodnejši način za prikazovanje vplivov v ploskovnih elementih, je v
zgornjem desnem delu dialoga še eno pravokotno območje, v katerih se izbirajo vrste izolinij, s
katerimi bodo interpretirani izbrani vplivi.
V programu so predvideni trije tipi izolinij in to:
 “Prazno” izolinije so linije, ki povezujejo točke na plošči z isto intenziteto (potencialom).
Vzdolž vsake postavljene linija v risbi se izpisuje njena intenziteta. Nulta linija se označuje s
posebno barvo, tako da se jasno loči od ostalih.

“Prazno” izolinije
 “Polno” izolinije se grafično interpretirajo tako, da se območje z dvema sosednjima
izolinijama obarva z isto barvo, ki določa interval vplivov med vrednostmi teh dveh izolinij.
Na tak način se cela površina plošče zapolni z obarvanimi površinami, pri čemer vsaki barvi
odgovarja določen del intervala vpliva.
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“Polno” izolinije
V zgornjem desnem kotu okna “2D pogled” se vedno postavlja tudi tabela, ki za vsako
barvo izolinije kaže na obseg vrednosti.
 “Gladko” izolinije, za razliko od polnih, ne tvorijo jasne meje, ampak se barva postopoma
preliva glede na velikost vpliva. Na ta način se dobi zelo “plastična” slika o vplivih.

“Gladko” izolinije
Pomen tabele v zgornjem desnem kotu okna “2D pogled” je enak kot pri prikazu polnih izolinij.
 “3D” Stikalo, ki je aktivno samo v primeru, ko je izbrano stikalo “Polno” ali “Gladko” in
omogoča reliefni prikaz izolinij v 3D pogledu.
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Reliefni prikaz izolinij v 3D oknu
Ko so rezultati v katerikoli entiteti prikazani s pomočjo izolinij, se od programa lahko zahteva,
da se območja med njimi obarvajo samo z dvema barvama. Pri tem se za pozitivne vrednosti
uporabljajo različne nianse ene barve, za negativne vrednosti pa se uporabijo različne nianse
druge barve. Zasičenost barve se povečuje od najmanjše do največje vrednosti izolinij.
Oziroma, območja med izolinijami z najmanjšimi vrednostmi se obarvajo s šibkimi niansami,
območja med izolinijami z največjimi vrednostmi pa se obarvajo z močnejšimi niansami
podane barve.
Prikazovanje rezultatov z dvema barvama se izbere v dialogu ukaza “Funkcionalnost”, v
kartoteki “Rezultati”, tako da se vklopi stikalo “Dve barvi za izolinije in legende”.

Rezultati v plošči so prikazani z dvema barvama
Izbor barv za prikazovanje pozitivnih in negativnih vrednosti se vrši v dialogu ukaza
“Parametri”, v veji “Rezultati => Površinsko => Polne izolinije”.
Ovojnice
Izbor stikala v delu dialoga “Ovojnica”, dostopna edino s pomočjo ukaza “Obtežni primeri”,
namesto rezultatov za tekoči obtežni primer, oziroma kreirano kombinacijo, zahteva prikaz
ovojnice ekstremnih vplivov. Ker se na risbi z izolinijami ne morejo istočasno prikazovati
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ovojnice za maksimalne pozitivne in za maksimalne negativne vplive, se z izborom enega od
stikal “Max +” in “Max –”definira za katere vrednosti bodo izrisane izolinije.

Na delih plošče, na katerih je ekstremna vrednost izbranega
vpliva nasprotnega predznaka, se izolinije ne postavljajo.
Število delitev izolinij
V edit box-u “Število delitev”, ki se nahaja v spodnjem desnem delu tega dialoga, se lahko
poda število na koliko enakih segmentov se bo delil interval od maksimalne do minimalne
vrednosti izbranega vpliva. To število delitev praktično določa gostoto izolinij in se lahko poda
v obsegu od 2 (najredkejše) do 20 (najgostejše). Vrednost, katera se nudi je 7 delitev.
Omenimo naj, da če ima izbrani vpliv ničelno vrednost, bo ona obvezno obravnavana kot
mejna vrednost. Ostali intervali se postavljajo na enakih razmakih.
Zraven tega stikala na delitev izolinij vpliva tudi stikalo “Celi model”. Z njim se namreč določa
zgornja in spodnja meja celega obsega možnih vrednost izbranega vpliva. Če je to stikalo
izklopljeno, tedaj bo interval izbranega vpliva določil maksimalno in minimalno vrednost v
vsakem sklopu modela posebej (nivo, okvir pomožni pogled, itd.). Torej bo vsak sklop na
modelu imel svoj obseg možnih vrednosti.
Vendar, če je to stikalo vklopljeno, tedaj bodo vse plošče in zidovi na modelu imeli skupno
tabelo vrednosti, ker se bo maksimalna in minimalna vrednost izbranega vpliva nanašala na
celi model. Na tak način imate možnost, da dobite enotno delitev v vseh ploščah in zidovih v
celem modelu. Na primer zelena barva bo na vseh ploščah in zidovih predstavljala isti interval
izbranega vpliva.
Ker je s pomočjo ukaza “Skrivanje” (glej poglavje “2.10.2”) mogoče za vidne postaviti samo
posamezne dele modela, se pod terminom “Celi model” razumejo vse plošče in zidovi na
modelu, ki so trenutno vidni.
Za tipičen primer take uporabe prikaza izolinija navedimo primer zgradbe, ki ima tipska
nadstropja. Ker boste verjetno vse tipska nadstropja armirali z enako armaturo, bodo z
umikom vidnosti vseh ostalih plošč in zidov ter z vklopom stikala “Celi model”, v vseh vidnih
ploščah izolinije postavljene na istih intervalih. Na tak način bo ena barva predstavljala isto
vrednost vpliva na vseh vidnih ploščah. Zraven tega boste lahko videli na kateri plošči se
pojavljajo ekstremne vrednosti.
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Z vklopom stikala “Celi model” so vse plošče dobile skupno oznako izolinij
Stikalo “Globalno”, ki se nahaja v okviru dialoga za izbor vplivov v ploščah, se lahko aktivira
edino, če je predhodno vklopljeno stikalo “Celi model”. Tedaj bo njen vklop privedel do
spremembe vsebine centralnega dela dialoga.

Izgled dialoga za izbor vplivov, ki so projecirani
na smer ene od globalnih osi
Ta ukaz ima uporabo pri ploščah, ki stojijo poševno v prostoru ter se na tak način vplivi
projecirajo na smer izbrane globalne osi, vendar tako da pripadajo sami poševni ravnini plošče.
Na tak način se praktično menja lokalni koordinatni sistem poševnih plošč.
Mx,s – moment katerega vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne X osi na poševno
ravnino plošče
Nx,s – normalna sila, katere vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne X osi na
poševno ravnino plošče
Tx,s – prečna sila, katere vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne X osi na poševno
ravnino plošče
Mx,n – moment, katerega vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne X osi na
poševno ravnino plošče
Nx,n – normalna sila, katere vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne X osi
na poševno ravnino plošče
Tx,n – prečna sila, katerega vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne X osi
na poševno ravnino plošče
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My,s – moment katerega vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne Y osi na poševno
ravnino plošče
Ny,s – normalna sila, katere vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne Y osi na poševno
ravnino plošče
Ty,s – prečna sila, katere vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne Y osi na poševno
ravnino plošče
My,n – moment, katerega vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne Y osi na
poševno ravnino plošče
Ny,n – normalna sila, katere vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne Y osi
na poševno ravnino plošče
Ty,n – prečna sila, katerega vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne Y osi
na poševno ravnino plošče
Mz,s –

moment katerega vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne Z osi na poševno
ravnino plošče
Nz,s – normalna sila, katere vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne Z osi na
poševno ravnino plošče
Tz,s – prečna sila, katere vektor se pokriva s smerjo projecirane globalne Z osi na poševno
ravnino plošče
Mz,n – moment, katerega vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne Z osi na
poševno ravnino plošče
Nz,n – normalna sila, katere vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne Z osi
na poševno ravnino plošče
Tz,n – prečna sila, katerega vektor se pokriva z normalo na smer projecirane globalne Z osi
na poševno ravnino plošče
Cone podpor
Poslednji podatek, ki se lahko poda v tem dialogu, se nanaša na parabolično zaokrožitev
upogibnega momenta nad podporo. Namreč, z vklopom stikala “Cone podpor” se od
programa zahteva, da vse konice upogibnih momentov v ploščah na mestih podpiranja na
nosilce, linijske in točkovne podpore, parabolično zaokroži v odvisnosti od podanih dimenzij teh
podpor. Vsekakor bodo tako preračunani upogibni momenti imeli vpliv tudi na intenziteto vseh
ostalih vplivov, katerih intenzitete se dobijo na osnovi vrednosti upogibnih momentov.

Na levi sliki je prikazan diagram momentov dobljen direktno iz preračuna z metodo končnih
elementov, v kateri se vse podpore modelirajo z mejnimi elementi, ki nimajo nobene
dimenzije, oziroma delujejo samo v eni točki z mreže končnih elementov.
Ker pa reakcije teh podpor v naravi ne delujejo samo v eni točki ampak po celi širini podpore,
mnogi standardi dovoljujejo parabolično zaokrožitev računsko dobljenih podpornih momentov
na način, kot je to prikazano na desni sliki. Iz slike se jasno vidi, da na ublažitev podpornih
momentov direktno vpliva širina podpore v smeri diagrama. Namreč, čim bolj je podpora
široka, tem bolj se s parabolično zaokrožitvijo dobijo večje ublažitve upogibnih momentov.
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Pri parabolični zaokrožitvi se na mestih, kjer je plošča podprta s točkovno oz. linijsko podporo,
vzame podatek njihove dimenzije iz seta numeričnih podatkov. Za linijske podpore je to
podatek “d”, a za točkovne podpore pa oblika in dimenzije, ki so ji pridruženi s pomočjo ukaza
“Prerez”.
Prikaz rezultatov
Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo dialog zaprl, a na ekranu se bo pojavil prikaz izbranih vplivov
na način, kot je bilo določeno v dialogu. Sprememba aktivnega prikaza v oknu “2D pogled” bo
izolinije prikazala za vse plošče in zidove, ki pripadajo aktivnemu sklopu (nivo, okvir pomožni
pogled, itd.). Izolinije bodo skupne za vse plošče i zidove v okviru danega sklopa. Vzemimo za
primer etažno ploščo s kapitli. V tem primeru bodo izolinije postavljene tako, da predstavljajo
delitev od največje do najmanjše vrednosti na vseh ploščah, katere se nahajajo v danem
sklopu.

Polje predvideno za izpis vrste prikazanih vplivov in njegovih ekstremov
V statusni liniji se, v spodnjem levem polju izpisuje naziv vpliva za katerega so izrisane
izolinije in informacija o njegovi ekstremni vrednosti. Če je stikalo “Celi model” izklopljen,
tedaj bodo prikazani ekstremi odgovarjali trenutni vsebini v oknu “2D pogled”, če pa je
vklopljeno, tedaj bodo prikazani ekstremi imeli vedno enako vrednost, ker se nanašajo na vse
plošče in zidove na modelu.

Polje predvideno za prikaz brane vrednosti vpliva z miško
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V krajnem desnem polju v statusni liniji je izpisana intenziteta na mestu, kjer se trenutno
nahaja miška. Ukaz dela tako, da se z miško gibljemo po površinskih delih modela, pri čemer
se na statusni liniji v krajnem desnem polju, rezerviranem za informacijo o avtorju programa,
izpisuje vrednost aktivnega vpliva, ki odgovarja trenutnemu položaju miške. Ta opcija je
namenjena hitremu pregledu rezultatov preračuna, ki se v površinskih elementih (ploščah in
površinskih podporah) predstavljajo s pomočjo izolinij.
Ne glede na izbrani tip izolinij, bo na vsaki prikazani plošči program označil tudi položaj
lokalnih ekstremov.

S simbolom malega trikotnika je označen položaj
ekstremne vrednosti na tem delu modela
Omenimo naj, da se lokalni ekstremi nahajajo samo v prvem in zadnjem intervalu delitev
izolinij.
Od vseh vplivov, ki se lahko prikazujejo v ploščah, se edino smeri glavnih napetosti (stikala
“,g” in “,d”) ne prikazujejo z izolinijami, ampak s pomočjo puščic, ki jasno ilustrirajo smer
njihovega delovanja. Namreč v sredini vsakega končnega elementa bosta postavljeni dve
ortogonalni puščici v smeri delovanja glavnih napetosti. Na konceh linij, ki določajo smer
delovanja glavne napetosti “1”, oziroma glavne napetosti “2”, so v primeru natega puščice
obrnjene navzven, a v primerih pritiska navznoter. Prikaz s križci puščic glavnih napetosti ne
bo možen takrat, ko bo namesto aktivnega obtežnega primera aktivna ovojnica ekstremnih
vplivov.
Omenimo naj, da vplivi prečnih sil ne bodo vedno imeli pričakovano obliko v coni kjer se pojavi
skok prečne sile. To bomo predstavili na enem primeru vzdolžne kontinuirane plošče preko
dveh polj, ki je obremenjena z vertikalno obtežbo.
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Diagram prečnih sil
Vzdolž linije srednje podpore je namesto pričakovane vertikalne, dobljena poševna ordinata.
Razlog tega je v sami organizaciji podatkov pri prikazu izolinij. Namreč, da bi se vplivi v
površinskih elementih prikazali z izolinijami je nujno, da v vsaki točki na modelu obstaja samo
ena vrednost danega vpliva. Iz tega razloga se v vsakem vozlišču vrednosti izravnajo z
vrednostmi iz sosednjih vozlišč. To pri ostalih vplivih nima nikakršne škodljive posledice, pri
prečnih silah pa privede do takega pojava. V vsakem primeru bo gostejša mreža končnih
elementov privedla do boljšega izgleda diagramov na mestu skokov prečne sile.
Ta problem se lahko zaobide s postavitvijo fiktivne linije členkov nad srednjo podporo, z
ukazom “Robni pogoji“ (glej poglavje 3.1.3). Tukaj pod fiktivno linijo členkov razumemo
postavitev robnega pogoja nad srednjo podporo, brez sprostitve niti enega vpliva.

Diagram prečnih sil s postavljeno fiktivno linijo členkov
nad srednjo podporo
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8.5.1

Označevanje izolinij (Legenda)
Že prej smo omenili, da se izolinije postavljajo tako, da se skupen interval od
maksimalnega do minimalnega vpliva, ki se analizira, deli na dano število enakih
delov. S pomočjo ukaza “Legenda”, imate možnost, da sami nastavite tako število
izolinij, kot tudi njihove medsebojne razmake. Z izborom tega ukaza se preide v
proceduro izbora.

<0 sel.> Legenda za vplive v plošči – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj je potrebno izbrati eno ali več plošč, katerim želite delitev editirati. Ker so izolinije
skupne na vseh ploščah in zidovih enega sklopa, se z izborom ene plošče avtomatsko izberejo
tudi vse ostale plošče, ki pripadajo temu sklopu.
Klik na desni gumb miške, bo označil konec procedure izbora in program bo odprl dialog
naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za nastavitev vrednosti izolinij
V primeru, da se ukaz “Legenda” aktivira, ko so na modelu prikazane izolinije za vse trenutno
vidne plošče in zidove na modelu (v okviru ukaza “Plošča” je vklopljeno stikalo “Celi model”),
tedaj bo program takoj odprl ta dialog brez predhodne procedure izbora plošč. Razlog leži v
tem, ker imajo v tem režimu dela, vse izolinije skupno delitev in predhoden izbor ni potreben.
V list box-u se nahajajo vse vrednosti vplivov, za katere so izrisane izolinije na risbi, a na desni
strani program izpisuje ekstremne vrednosti danega vpliva na celem modelu (prva in zadnja
vrednost iz list box-a).
Gostoto izolinij lahko definirate ali z vnosom števila delitev ali z vnosom vrednosti ekvidistance
enakih razmikov med sosednjimi izolinijami (ta dva podatka se podata v edit box-ih “Korak” in
“Število delitev”). Po vnosu želene vrednosti v enem od teh dveh edit box-ih in s pritiskom
na tipko “Enter” ali “Tab”, bo program avtomatski preuredil listo z vrednostmi po podanih
kriterijih.
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Zraven predhodno opisanega avtomatskega definiranja gostote in intenzitete izolinij, je s
programom omogočeno tudi posamezno editiranje vseh vrednosti, ki se nahajajo v list box-u.
S klikom miške na katerokoli vrednost izolinije v list box-u ona postane markirana, nakar je
možno s tipkovnice vnesti njeno novo vrednost. Ker morajo vrednosti izolinij biti v rastočem
vrstnem redu, se bo po vsaki spremembi avtomatsko ažuriral tudi njihov vrstni red.
Umikanje neke vrednosti izolinije iz liste se opravi tako, da se prvo z miško klikne na njo (ta
vrstica v list box-u postane uokvirjena z rdečim pravokotnikom), zatem pa se aktivira ukazno
polje “
Briši”. Vsekakor bo brisanje onemogočeno, če se v listi nahajajo samo tri vrednosti,
ki celi interval preračunanih vplivov delijo na minimalno dve delitvi.
Z aktiviranjem ukaznega polja “
Dodaj” se v listo lahko vnesejo nove vrednosti izolinij in to
pod aktivno (markirano) vrstico. Dodajanje novih vrednosti bo omogočeno vse dokler se ne
doseže maksimalno število 20-tih delitev.
Kot tudi v ostalih dialogih je ukazno polje “Cancel” predvideno za odstopanje od narejenih
sprememb, a ukazno polje “OK” za potrditev izvršenih korekcij v listi. S klikom na ukazno polje
“OK” bo dialog izginil, a na risbi se bodo pojavile nove izolinije, katerih intenziteta odgovarja
podanim vrednostim.
Možnost izbora več sklopov na modelu je posebej uporabno, ko želite poenotiti delitev izolinij
na sorodnih delih konstrukcije (tipsko nadstropje, zidovi, itd.). Tedaj bodo na vseh predhodno
izbranih sklopih, prikazani vplivi v istih intervalih izolinij.
Na koncu še omenimo, da se delitev izolinij za dani vpliv posebej pomni za vsaki sklop na
modelu. Predhodno popravljene vrednosti izolinij lahko zbrišete na celem modelu edino s
ponovnim izborom ukaza “Plošča” in z vnosom nove delitve.

8.5.2

Vplivi v poljubnem preseku (Prerez)
Za uporabnike, katerim prikaz vplivov v površinskih elementih z izolinijami ni
dovolj jasen i pregleden, je razvit ukaz, s pomočjo katerega je možno vplive
prikazati z diagrami za poljubno določen položaj preseka.

V odvisnosti od tega, ali so na ekranu izrisane ali ne izolinije nekega vpliva, lahko nastopita
dva primera. Pravzaprav, je tok ukaza enak, razlika je edino v vrsti vpliva, ki se prikazuje.
Namreč, če so izolinije prisotne na ekranu, se tudi diagram nanaša na te vplive, pri čemer
podana linija preseka določa mesto njihovega delovanja. V nasprotnem primeru, ko ni izolinij
na ekranu, se bo pred podajanjem položaja preseka odprl dialog za izbor vpliva, za katerega je
potrebno izrisati diagrame notranjih sil.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

573

Izgled dialoga za izbor vpliva,
ko na ekranu niso prikazane izolinije
Na razpolago so naslednji vplivi:
Notranje sile:








Ms Mn Mns Ns Nn Ts Tn -

Upogibni moment, ki deluje v smeri podanega preseka
Upogibni moment, ki deluje v smeri normale na podano linijo preseka
Torzijski moment
Normalna sila, ki deluje v smeri podanega preseka
Normalna sila, ki deluje v smeri normale na podano linijo preseka
Prečna sila za ravnino, katere normala je pravokotna na smer podanega preseka
Prečna sila za ravnino, katere normala je v smeri podanega preseka

Napetosti:
 s,g  n,g 




ns,g u,g s,d n,d -

 ns,d  u,d -

Napetost, ki deluje v smeri danega preseka, (na zgornji strani plošče)
Napetost, ki deluje v smeri normale na podano linijo preseka (na zgornji strani
plošče)
Tangencialna napetost, ki deluje v smeri danega preseka (na zgornji strani plošče)
Vzporedna napetost (na zgornji strani plošče)
Napetost, ki deluje v smeri danega preseka, (na spodnji strani plošče)
Napetost, ki deluje v smeri normale na dano linijo preseka (na spodnji strani
plošče)
Tangencialna napetost, ki deluje v smeri danega preseka (na spodnji strani plošče)
Vzporedna napetost (na spodnji strani plošče)

Deformacije:













Xp Yp Zp Xr Yr Zr u1 u2 u3 r1 r2 r3 -

Pomiki v smeri globalne X osi
Pomiki v smeri globalne Y osi
Pomiki v smeri globalne Z osi
Rotacija okoli globalne X osi
Rotacija okoli globalne Y osi
Rotacija okoli globalne Z osi
Pomiki v smeri lokalne X osi
Pomiki v smeri lokalne Y osi
Pomiki v smeri lokalne Z osi
Rotacija okoli lokalne X osi
Rotacija okoli lokalne Y osi
Rotacija okoli lokalne Z ose
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Ker se s pomočjo ukaza “Prerez” lahko analizirajo vplivi tudi v površinskih podporah, je za
izbor vpliva predvidena tudi napetost v tleh:
 ,tla -

Napetost v tleh

Vloga in pomen stikala “Cone podpor” je popolnoma enaka kot pri dialogu za prikaz vplivov v
ploščah, oziroma z njenim vklopom bo program parabolično zaokrožil vse računsko dobljene
konice momentov nad podporami.
Po izboru želenega vpliva in aktiviranju ukaznega polja “OK” bo dialog izginil z ekrana, a daljni
potek ukaza bo enak kot tedaj , ko so na ekranu prikazane izolinije nekega vpliva. Namreč v
ukazni liniji se bo pojavilo sporočilo:
Prva točka (kRog / <Konec>:
Po vnosu položaja prve točke se bo pojavilo novo sporočilo, ki zahteva izbor še druge točke
linije preseka.
Druga točka (Lok / <Konec>):
Z izborom podopcij se zraven ravne linije, lahko poda tudi ločna ali krožni oblika linije preseka.
V vnosom krožnega, oziroma ločnega preseka, se lahko analizirajo vplivi v rotacijsko
simetričnih delih konstrukcije (sfera, krožna plošča, itd.).
Ko je položaj linije preseka popolnoma določen, bo program v ukazni liniji ponudil še možnost
vnosa širine traku glede na podano linijo preseka.
Širina (Zveza-sila) <0>:
Omenimo še, da se podopcija “Zveza-sila”, pojavi v ukazni liniji samo, če je za vrsto vpliva
izbrano: “Nn“, “Ns“ ali “Nns“.
Sedaj se nudi več možnosti glede na vrsto diagrama, katerega želite dobiti vzdolž linije
preseka.
Diagrami brez vnosa širine traku
Če želite običajni diagram brez integriranja po podani širini preseka, s klikom na desni gumb
miške sprejmete “default” širino traku “0” in na ekranu se bo pojavil diagram vzdolž linije
preseka.
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Diagram upogibnih momentov v smeri podane linije preseka: “Ms”
Tak način prikaza diagrama je običajen za vse vrste vplivov v površinskim delih konstrukcije.
Enak diagram boste dobili tudi če izberete podopcijo “Zveza-sila”. Izbor te podopcije bo prav
tako za širino traku osvojil vrednost “0”, s tem da bo na začetku linije preseka izpisana še
numerična vrednost, ki se dobi z redukcijo vplivov vzdolž podane linije preseka na njeno
težišče.

Diagram normalnih sil “Nn” z opcijo “Zveza-sila”
Normalna sila “N=” predstavlja površino diagrama, pri čemer se upošteva pozitiven, oziroma
negativen predznak vplivov. V težišču vsake površine diagrama istega predznaka, program
postavi puščico, katere intenziteta predstavlja površino tega dela diagrama. Tako preračunane
normalne sile glede na težišče linije preseka predstavljajo preračunano vrednost “M=”.
Taka vrsta diagrama ima uporabo predvsem pri seizmičnih zidovih, ki so obteženi z
horizontalnimi silami. Na tak način z horizontalno linijo preseka za izbrani vpliv “Nn”, lahko
dobite intenziteto skupne normalne sile in upogibnega momenta, katerega povzročajo
horizontalne sile v ravnini zidu.
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Diagrami z vnosom širine traku
Če želite, da se vplivi integrirajo vzdolž podane linije preseka na določeni širini, tedaj ali z
izborom točke z risbe, ali pa z vnosom numerične vrednosti s tastature, določite širino traku.
Zatem se bo pojavilo naslednje sporočilo.
Vrsta diagrama (Zveza / Površina / <srednja Vrednost>):
Z izborom ene od ponujenih podopcij, se nudijo nove možnosti. Ne glede za katero opcijo se
odločite, bo na začetku linije preseka izpisana širina traku “b=” in označena izbrana vrsta
diagrama. Oznaka za srednjo vrednost je “Sr.”, za Zveza “M” a za površino “T”
Izbor podopcije “srednja Vrednost” privede do izravnave vplivov na podani širini traku.

Za vpliv “Ms” je podana širina traku b=2.0 in
izbrana podopcija “srednja Vrednost”
Vsaka ordinata na diagramu predstavlja srednjo vrednost izbranega vpliva vzdolž linije, ki je
pravokotna na linijo preseka in na dolžini, ki odgovarja podani širini traku. Ta vrsta diagrama
ima uporabo pri analizi vplivov upogibov plošče. Na ta način se ekstremne vrednosti vplivov
ublažijo z njihovo izravnavo na podani širini.
Z izborom podopcije “Zveza”, se izbrani vpliv na podani širini integrira, tako da dobljena
vrednost v vsaki točki linije preseka predstavlja moment od sil, ki delujejo pravokotno na linijo
preseka.
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Za vpliv “Ns” je podana širina traku, ki odgovarja celi
širini zidu in izbrana je podopcija “Zveza”
Ta vrsta diagrama se najpogosteje koristi pri zidovih, ki so obremenjeni s horizontalnimi silami.
Na tak način se z vleko vertikalnega preseka za izbrani vpliv “Ns”, dobi diagram upogibnih
momentov v ravnini zidu kot pri ustreznem grednem elementu.
Dobljene ordinate na takem diagramu praktično predstavljajo vrednost “M=”, ki bi se dobila z
vleko horizontalnega preseka za izbrani vpliv “Nn” na opazovanem mestu.

Niz horizontalnih presekov za vpliv “Nn”, brez vnosa
širine traku, s podopcijo “Zveza-sila”
Podopcija “Zveza” ima uporabo tudi pri zidovih z odprtinami, ki so obremenjeni z vertikalno
obtežbo. Z vleko horizontalnega preseka po srednji liniji dela zidu nad odprtinami, se lahko
dobi diagram, ki v popolnosti odgovarja obojestransko vpeti gredi.
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Za vpliv “Ns” je podana širina traku, ki odgovarja višini
med odprtinami in izbrana je podopcija “Zveza”
Z izborom podopcije “Površina” se izbrani vpliv na podani širini integrira tako, da predstavlja
vrednost v vsaki točki linije preseka površino diagrama sil, ki delujejo pravokotno na linijo
preseka.

Za vpliv “Nns” je podana širina traku, k odgovarja celi
širini zidu in izbrana je podopcija “Površina”
Ta vrsta diagrama se najpogosteje koristi pri zidovih, ki so obremenjeni z horizontalnimi silami.
Na tak način se z vleko vertikalnega preseka za vpliv “Nns” (strižne sile v ravnini zidu) dobi
diagram prečnih sil, kot pri ustreznem grednem elementa.
Ker je v programu omogočeno, da se v enem koraku riše poljubno število diagramov, se bodo
ta vprašanja ponavljala v ukazni liniji tako dolgo, dokler na vprašanje o prvi točki preseka ne
odgovorite s klikom na desni gumb miške.
Če je s pomočjo ukaza “Obtežni primeri” zahtevan prikaz ovojnice ekstremnih vplivov, tedaj se
bosta vzdolž linij preseka pojavila dva diagrama, pri čemer bo en odgovarjal maksimalnim
pozitivnim, a drugi maksimalnim negativnim vplivov. Enako velja tudi za obtežni primer, ki ima
premično obtežbo.
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Program omogoča preračun vpliva v prerezu površinskih entitet za multimodalne seizmične
obtežne primere, kombinacije z multimodalnimi seizmičnimi obtežbami, SRSS kombinacije, kot
tudi ovojnice obtežnih primerov. Za te obtežne primere, če se ne poda širina traka (prevzame
se “default” širina “0”), se vplivi ne prikazujejo s pomočjo diagrama, ampak preko rezultante
notranjih količin M, T, N za podan položaj prereza. Vrednost sil se na poseben način prikazuje
na liniji prereza.
Z vlečenjem prereza za izbrani vpliv “Ns” in s klikom na desni gumb miške za “default” širino
traka “0”, se bo na ekranu pojavil prikaz normalne sile pravokotno na smer prereza.

Za prikaz normalne sile pravokotno na smer prereza se poda vpliv “Ns”
Z vlečenjem prereza za izbrani vpliv “Nn” in s klikom na desni gumb miške za “default” širino
traka “0”, se bo na ekranu pojavil prikaz upogibnega momenta okoli osi pravokotno na ravnino
zidu.

Za prikaz upogibnega momenta okoli osi pravokotno na ravnino zidu
se poda vpliv “Nn”
Z vlečenjem prereza za izbrani vpliv “Nns” in s klikom na desni gumb miške za “default” širino
traka “0”, se bo na ekranu pojavil prikaz prečne sile v smeri prereza.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

580

Za prikaz prečne sile v smeri prereza se poda vpliv “Nns”
S ponovnim izborom tega ukaza, predhodno narisani preseki ne bodo umaknjeni, tako da z
vnosom novih lahko dopolnite obstoječo risbo.
Postavljene linije presekov bodo dostopne za izbor v okviru vseh ukazov iz menija “Korekcija”.
Torej se postavljeni diagrami lahko brišejo, kopirajo,rotirajo itd.
Opomba:
Ne glede na izbrano vrsto vpliva, se diagrami presekov v oknu “3D pogled” vedno rišejo
pravokotno na ravnino plošče, oziroma zidu,. Torej ravnina, v kateri se prikazujejo diagrami
presekov ne odgovarjajo vedno tudi ravnini v kateri dani vplivi delujejo.

8.5.3

Vplivi v plošči v podanem LKS
S pomočjo tega ukaza lahko definirate lokalni koordinatni sistem plošče glede na
katerega se bodo prikazovali vplivi. Z izborom ukaza “Vplivi v plošči v podanem
LKS”, ki se nahaja v okviru menija “Vplivi”, se preide v izbor plošč.

<0 sel.> Vnos LKS plošč – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / prIkaz):
Istočasno bo program za vsako ploščo izrisal simbol, ki kaže trenutno orientacijo njenega
lokalnega koordinatnega sistema.
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Izbor ukaza “Vplivi v plošči v podanem LKS” na vsak
plošči prikaže simbol njenega LKS
V katerem koli trenutku dela s tem ukazom, lahko s pomočjo podopcije “prIkaz” izberete
vpliv, ki se bo prikazoval v ploščah. Z njenim aktiviranjem se odpre dialog:

Dialog za izbor vpliva v plošči
Izbor vpliva se vrši v delu dialoga “Vrsta vpliva” z vklopom ustreznega stikala. Na razpolago
so:
M1
M2
M12
T3,1

-

T3,2 N1
N2
N12

-

upogibni moment v smeri lokalne osi 1
upogibni moment v smeri lokalne osi 2
torzijski moment
prečna sila v smeri lokalne osi 3 (deluje v ravnini, ki je definirana s položajem lokalnih
osi 3 in 1 )
prečna sila v smeri lokalne osi 3 (deluje v ravnini, ki je definirana s položajem lokalnih
osi 3 in 2)
osna sila v smeri lokalne osi 1
osna sila v smeri lokalne osi 2
strižna sila v ravnini plošče

S pomočjo stikala “Risanje simbola LKS” se določa, ali se bodo risali simboli, ki prikazujejo
orientacijo LKS plošč.
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Ostali parametri imajo enak pomen kot pri običajnem ukazu za prikaz vplivov v ploščah, tako
da jih tukaj ne bomo pojasnjevali.
Z aktiviranjem gumba “OK” bo program dialog zaprl in prikazal se bo izbrani vpliv.

Prikazan je upogibni moment “M1” v LKS plošče
Po izboru plošč, katerim se menja orientacija LKS, dobi linija novi izgled:
Prva točka osi 1 (Kot / Radialno):
Sedaj je potrebno podati prvo točko vektorja, ki bo določil novo smer lokalne osi 1, ali pa
izberete neko ponujeno podopcijo. Po izboru prve je potrebno podati drugo točko vektorja osi
1, in njena orientacija bo popolnoma določena.
Druga točka osi 1:
Os 2 LKS bo imela s smerjo osi 1 kot 90°.
S pomočjo podopcije “Kot”, se smer lokalne osi 1 definira z vnosom kota na tipkovnici, s
katerim ga os v ravnini trenutnega pogleda tvori na horizontalo.
Kot <0>:
S pomočjo podopcije “Radialno” lahko z izborom centralne točke izbranim ploščam podate
radialni LKS:
Center radialnega LKS:
Ne glede na kateri način ste definirali LKS izbranih plošč, bo program izbrane vplive prikazoval
glede na njega.
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Zgornji plošči je spremenjen LKS, tako da se smer osi 1
pokriva s smerjo vzdolž strani plošče. Na tak način
so v dani plošči dobljeni isti vplivi kot v spodnji plošči
Na koncu bomo še omenili, da se s pomočjo tega ukaza ne morejo prikazovati vplivi za
obtežne primere ovojnic.

8.5.4

Relativni pomik plošč
Z izborom ukaza “Relativni pomik plošč”, ki se nahaja v okviru menija “Vplivi”,
se prikažejo izolinije pomikov v ploščah:

Izolinije skupnega pomika v plošči brez podanih referenčnih točk
Istočasno se v ukazni liniji pojavi sporočilo:
Referenčne točke za relativni pomik plošč – Prva točka ( prIkaz / <Konec> ):
Z izborom podopcije “prIkaz” se odpre dialog:
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Dialog “Relativni pomik plošč”
V tem dialogu se zraven parametrov za vnos števila delitev in izbor vrste izolinij za prikaz
pomikov, nahaja tudi stikalo “Izrisovanje referenčnih točk”. Njegovo stanje določa, ali se
bodo simboli referenčnih točk prikazali v risbi.
Sedaj lahko podate prvo referenčno točko za preračun relativnega pomika plošče. Referenčne
točke predstavljajo nepomične točke na konstrukciji, a to so najpogosteje točke na mestih
stebrov ali zidov. Uporabnik lahko za referenčne točke izbere katerokoli točko iz aktivnega 2D
pogleda, ki se nahajajo v vozliščih mreže končnih elementov, z uporabo OSNAP kriterija.
Podane točke se nanašajo na preračun relativnega pomika v vseh ploščah aktivnega 2D
prikaza. Po vnosu prve referenčne točke dobi ukazna linija novi izgled:
Referenčne točke za relativni pomik plošč – Druga točka ( prIkaz / <Konec> ):
V tem trenutku se lahko ukaz konča z aktiviranjem desne tipke miške ali z izborom podopcije
“Konec”. Tedaj bo v plošči prikazan relativni pomik izračunan glede na prvo referenčno točko.
Pomik v njej bo nula, a pomiki v vseh ostalih točkah se bodo zmanjšali za deformacijo, ki je
obstajala na mestu referenčne točke preden smo jo označili za nepomično.

Prikaz relativnega pomika v ploščah “wr” po postavitvi referenčne točke
Ker je s programom omogočen vnos maksimalno treh referenčnih točk, lahko ukaz nadaljujete
z vnosom druge točke, nakar bo ukazna linija dobila novi izgled:
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Referenčne točke za relativni pomik plošč – Tretja točka ( prIkaz / <Konec> ):
Tudi po vnosu druge referenčne točke se ukaz lahko konča, ali pa se poda tretja točka, nakar
se bo ukaz avtomatsko končal. Ker te tri točke definirajo ravnino, je jasno, da se ne smejo
nahajati na eni osi, tako da program onemogoča vnos tretje točke, ki je kolinearna s prvima
dvema.

Prikaz relativnega pomika plošč “wr” po vnosu treh referenčnih točk
Zaradi boljšega razumevanja pojma relativnega pomika bomo ilustrirali rezultate na
enostavnem primeru ene tanke plošče podprte na dveh stebrih. Plošča je obremenjena z lastno
težo in dvema koncentriranima silama v stebrih P1 in P2.
P2
P1
B

C1

C2

T1
X

A

T2

Predpostavimo da je skupni pomik v plošči označen z “A” in da predstavlja absolutno
deformacijo, pri čemer se tudi stebri deformirajo. Če želimo zanemariti skrček stebrov (C1 in
C2), je potrebno, da referenčne točke postavimo na mestih teh stebrov (točki T1 in T2) in na
ta način bodo proglašene kot nepomične točke. Relativni pomik v teh referenčnih točkah bo
seveda nič. V vseh ostalim točkah se bo relativni pomik dobil tako, da se bo na osnovi pomikov
referenčnih točk (C1 in C2) naredila ravnina, ki vsebuje os, ki gre skozi točke T1 in T2.
Formula po kateri se izračuna relativni pomik v sredini plošče se glasi:
X= A – B
“X”

– relativni pomik plošče dobljen po postavitvi referenčnih točk na mestih stebrov, s
čim je zanemarjena njihova deformacija

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

586
“A”

– skupna deformacija plošče pred postavitvijo referenčnih točk

“B”

– del deformacije v ravnini, ki vsebuje premico skozi referenčne točke stebrov T1
in T2

“C1” i “C2” – deformacije stebrov
Analogno pomiku, ki se izračuna v sredini plošče, se dobijo tudi pomiki v vseh ostalih točkah
plošče.
S ponovnim izborom ukaza “Relativni pomik plošč”, ko so predhodno že podane referenčne
točke, dobi ukazna linija novi izgled:
Referenčne točke za relativni pomik plošč – Prva točka (prIkaz / Brisanje / <Konec>):
Z izborom podopcije “Brisanje” se umaknejo vse prej podane referenčne točke, nakar se bo
ponovno prikazal absolutni pomik plošč.
Na koncu je potrebno še omeniti, da se za ovojnice obtežnih primerov ne morejo prikazovati
relativni pomiki plošč.

8.5.5

Dodatno kotiranje vplivov v ploskovnih entitetah
Z izborom ukaza “Dodatno kotiranje vplivov v ploskovnih entitetah”, ki se
nahaja v okviru menija “Vrednosti”, se preide v proceduro vnosa dodatnih točk v
katerih se bodo kotirali vplivi v ploskovnih entitetah:

Položaj dodatne kote (Brisanje / <Konec>):
Za dodatne kote lahko uporabnik izbere katerekoli točke površinske entitete iz aktivnega 2D
pogleda, ki se nahajajo v vozliščih mreže končnih elementov. Po vnosu vseh dodatnih točk v
katerih je potrebno izvesti kotiranje, se iz ukaza gre z desnim klikom miške ali z aktiviranjem
podopcije “Konec”. Če zatem pokličete ukaz za prikaz vplivov v površinskih entitetah, se bo v
vseh izbranih točkah izvršilo dodatno kotiranje vplivov, tako da bodo razen ekstremnih
vrednosti vplivov prikazane tudi vse dodatne kote. Vsako točko, ki je izbrana za dodatno
kotiranje, program predstavi z istim simbolom, ki označuje tudi lokalni ekstrem v ploskovnih
entitetah.

Vplivi v ploščah so dodatno kotirani v vseh podanih točkah
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Omenimo, da je mogoče tudi da se najprej prikažejo vplivi v ploskovnih entitetah in se zatem
aktivira ukaz “Dodatno kotiranje vplivov v ploskovnih entitetah” ter se izberejo točke za
dodatno kotiranje.
Z izborom podopcije “Brisanje”, se preide v proceduro izbora dodatnih kot, katere uporabnik
želi zbrisati, a ukazna linija dobi novi izgled:
<0 sel.> Brisanje dodatnih kot – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / <Konec>):
Z aktiviranjem podopcije “Konec” ali z desnim klikom miške, bodo vse izbrane dodatne kote
zbrisane in program se bo vrnil v osnovno obliko ukazne linije.

8.6

Vplivi v gredah
Z izborom ukaza “Greda” se lahko dobijo diagrami notranjih sil v gredah. Vsekakor
bo izbor tega ukaza onemogočen za modele, ki ne vsebujejo nobene grede.

Po aktiviranju ukaza, program takoj v oknu “2D prikaz“ prikaže rezultate preračuna v grednih
elementih za aktivni obtežni primer, a na kazalcu se pojavi mali kvadratek za izbor.

Lista za hiter izbor vplivov
V orodni vrstici, ki je postavljen na zgornjem robu ekrana, se nahaja zaprta lista, s katero se
lahko vrši hitra sprememba vrste vpliva. Na prvem mestu te liste se nahaja opcija “Disp.”, ki
zagotavlja prikaz numeracije začetka in konca vseh gred v modelu.
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Numeracija gred z odgovarjajočimi številkami vozlišč
z mreže končnih elementov (dispozicija gred)
Sedaj imate dve možnosti. Ali zahtevate istočasni prikaz več diagramov za izbrano gredo
(posamezni diagrami), ali pa zahtevate, da se za vse grede prikažejo diagrami izbranega vpliva
(diagrami po vseh gredah).

8.6.1

Posamezni diagrami

Numeracija koncev prikazanih gred se vrši zaradi identifikacije gred v risbi in z njimi
ustreznimi posamezni diagrami. Namreč vsak prikazani posamezni diagram nosi tudi podatek o
začetnem in končnem vozlišču grede, ki je izbrana. Ta numeracija je praktična pri formiranju
grafične projektne dokumentacije, tako da se točno ve, na katere grede se nanašajo narisani
diagrami. S prilaganjem v projekt tudi dispozicije gred z označenimi vozlišči, bo točno določen
tudi njihov položaj na modelu. O kreiranju projektne dokumentacije bo več besed v poglavju
“8.24”.
Po aktiviranju ukaza “Greda” bo program v ukazni vrstici izpisal sporočilo, s katero se
pričakuje izbor ene ali več gred, za katere se želi prikaz posameznih diagramov.
<0 sel.> Izbor gred – Selektiranje (prIkaz / skrivanje Vplivov / Prerez / <Konec>):
Izbor več gred je možen samo v primeru, ko so one med seboj povezane. Torej, po izboru prve
grede je naslednja izbrana samo, če je povezana z že izbrano. Zraven posameznega izbora
grede, se bo po izboru prve grede v ukazni liniji pojavila tudi podopcija “Kolinearne”. Z
njenim izborom se bodo avtomatsko izbrale vse grede, ki so kolinearne s prvo izbrano.
Ko ste izbrali vse grede, za katere želite prikaz diagramov, je potrebno z desnim klikom miške
označiti konec procedure izbora. Zatem se bo, pod pogojem, da so vse grede pravilno izbrane,
na ekranu pojavil dialog naslednjega izgleda.
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V vrhu dialoga se izpisujejo oznake gred,
ki so izbrane za posamezni prikaz diagramov
Z izborom ukaza “Set” se odpre dialog za izbor vpliva, za katerega želite izris diagramov.

Izgled dialoga za izbor vpliva, za katere je
potreben istočasni prikaz posameznih diagramov
V levem delu dialoga se z vklopom ustreznih stikal vrši izbor, ki bo vse diagrame istočasno
prikazal v dialogu.
Izrisovanje diagrama se lahko zahteva za naslednje vplive:
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Notranje sile:







N1 T2 T3 M1 M2 M3 -

normalna sila v smeri lokalne osi “1” grede
prečna sila v smeri lokalne osi “2” grede
prečna sila v smeri lokalne osi “3” grede
torzijski moment okoli lokalne osi “1” grede
upogibni moment okoli lokalne osi “2” grede
upogibni moment okoli lokalne osi “3” grede

Deformacije:













u1 u2 u3 r1 r2 r3 Xp Yp Zp Xr Yr Zr -

pomik v smeri lokalne osi “1” grede
pomik v smeri lokalne osi “2” grede
pomik v smeri lokalne osi “3” grede
rotacija okoli lokalne osi “1” grede
rotacija okoli lokalne osi “2” grede
rotacija okoli lokalne osi “3” grede
pomik v smeri globalne X osi
pomik v smeri globalne Y osi
pomik v smeri globalne Z osi
rotacija okoli globalne X osi
rotacija okoli globalne Y osi
rotacija okoli globalne Z osi

Napetosti:
 ,max - maksimalna normalna napetost v prerezu. Napetost se računa v vseh točkah
prečnega prereza in kot rezultat se osvaja največja dobljena vrednost
 ,min - minimalna normalna napetost v prerezu. Napetost se računa v vseh točkah
prečnega prereza in kot rezultat se osvaja najmanjša dobljena vrednost
 ,0 napetost zaradi normalne sile v prerezu. Ta podatek je lahko koristen, ker
posamezni seizmični predpisi omejujejo maksimalno osno obremenitev seizmičnih
stebrov zaradi vertikalne obremenitve.
 ,2 strižna napetost v smeri lokalne osi 2
 ,3 strižna napetost v smeri lokalne osi 3
 ,23 srednja kvadratna vrednost strižnih napetosti
Pri preračunu napetosti so uporabljene naslednje formule:
,max/min = N1/A1  M2/W2  M3/W3
,0 = N1/A1
,2 = T2/A2
,3 = T3/A3
,23 = (,22 + ,32)1/2
Po osvojeni konvenciji so notranje sile pozitivne, če njihovi vektorji delujejo v smeri pozitivnih
smeri lokalnih koordinatnih osi vsake greda, a deformacije so pozitivne, če njihovi vektorji
pomikov in rotacij delujejo v smeri pozitivnih smeri lokalnih oz. globalnih koordinatnih osi.
Če je s pomočjo ukaza “Obtežni primeri”, namesto aktivnega obtežnega primera, zahtevan
prikaz ovojnice ekstremnih vplivov, tedaj bo v tem dialogu možno izbrati tudi vpliv, za
katerega konstruiramo ovojnico. Torej, za izbrani vpliv v delu “Ovojnica” bodo konstruirane
Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

591
ovojnice ekstremnih vrednosti, a za ostale diagrame odgovarjajoče vrednosti. Enako velja tudi
za obtežne primere, v okviru katerih je definirana premična obtežba.
Ker se za istočasni prikaz lahko izbere poljubno število diagramov, se bo s pomočjo stikala
“Avtomatsko določen” določi njihov medsebojni položaj. Če je to stikalo vklopljeno, tedaj bo
program sam razporedil položaje diagramov tako, da bo prostor v oknu najbolj optimalno
pokrit. Vendar vam v primeru, ko želite te diagrame natisniti, tak programsko določen položaj
diagramov vedno ne bo odgovarjal. V teh primerih stikalo “Avtomatski določen” izklopite in
edit box “Število kolon” bo dostopen za vnos podatkov. Kot vhodni podatek podate v koliko
vrsticah bodo izbrani diagrami prikazani. Torej, če ste izbrali za prikaz recimo 5 diagramov in
želite da bodo prikazani v eni koloni, tedaj je potrebno za število vrstic podati število 5.
Po aktiviranju ukaza “OK” se bodo na ekranu istočasno pojavili vsi izbrani diagrami.

Vsi diagrami imajo obeležene in kotirane ekstremne
vrednosti, kot tudi oznako vrste vpliva
Z vklopom stikala “Pokončno” se namesto ležeče orientacije diagrama lahko dobi njihov
pokončni položaj.
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Pokončna orientacija posameznih diagramov
Tak način prikaza je primeren, ko se za prikaz posameznih diagramov izberejo stebri.
S pomočjo stikala “Obrnjeno” lahko spremenite smer risanja diagrama, oziroma vrstni red
začetka in konca izbranih gred.

Spremenjeni vrstni red začetka in konca izbranih gred
Lahko se zgodi, da prikazani diagrami niso dovolj jasni za tisk. Na primer, ko se prekrivajo
izpisane numerične vrednosti sosednjih diagramov ali se prikazujejo vplivi v dolgih gredah in
vse deluje zelo zbito. Da bi se izognili takim situacijam je omogočena nastavitev razmaka med
diagrami, kot tudi velikosti samih diagramov.
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Da bi bila katerakoli vrsta nastavitve sploh možna, je nujno, da se s klikom miške na površino
za prikaz diagramov nastavi fokus. Zatem se v statusni liniji, ki je postavljena na spodnjem
robu dialoga, izpisuje kratek opis možnih nastavitev.

V statusni liniji se prikazuje opis možnih nastavitev
Nastavitev razmaka med diagrami se vrši s tipkovnice s pomočjo puščic:
↑

- S pomočjo puščice, ki je usmerjena navzgor, se povečuje vertikalni razmak med diagrami

↓

- S pomočjo puščice, ki je usmerjena navzdol, se zmanjšuje vertikalni razmak med
diagrami

→ - S pomočjo puščice, ki je usmerjena desno, se povečuje horizontalni razmak med
diagrami
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← - S pomočjo puščice, ki je usmerjena levo, se zmanjšuje horizontalni razmak med diagrami

Pred nastavitvijo prihaja do prekrivanj
numeričnih vrednosti

Povečan je vertikalni razmak, da ne pride do
prekrivanja numeričnih vrednosti

Nastavitev velikosti diagramov se vrši s tipkovnico - z istočasnim pritiskom “Ctrl” in ustrezne
puščice:
“Ctrl”+ ↑ - Povečevanje vertikalnih dimenzij vseh diagramov
“Ctrl”+ ↓ - Zmanjševanje vertikalnih dimenzij vseh diagramov
“Ctrl”+ → - Povečevanje horizontalnih dimenzij vseh diagramov
“Ctrl”+ ← - Zmanjševanje horizontalnih dimenzij vseh diagramov

Diagrami pred nastavitvijo velikosti

Povečana je horizontalna dimenzija diagramov

S pritiskom na tipko “Home” se uničijo vse podane spremembe in razmak ter velikost
diagramov se vrnejo na “default” stanje.
V primeru izbranih gred sovprežnega prečnega prereza, bo dostopna tudi zaprta lista za izbor
posameznih delov sovprežnega prečnega prereza, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga.
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Zaprta lista za izbor posameznih delov sovprežnega prečnega prereza
Z izborom enega ponujenega prereza iz liste, se bodo na ekranu namesto vpliva za celi prerez,
pojavili diagrami pripadajočih vplivov izbranega dela sovprežnega prereza.

Diagrami vplivov, ki pripadajo jeklenemu profilu “I 260”
v okviru definiranega sovprežnega prečnega prereza
Omenimo naj, da bo diagram upogibnih momentov v posameznih prerezih imel žagasto obliko
zaradi skokovite spremembe njihove normalne sile. Skok normalne sila se pojavi na mestih
povezanosti posameznih delov sovprežnega prereza in zavisi od podanega parametra delitve
gred izven plošč (glej poglavje “4.6”). Razlog skoka normalnih sil je zaradi ekscentričnega
položaja posameznih delov sovprežnega prereza glede na postavljeno sistemsko os grede.
Tiskanje posameznih diagramov za izbrane grede je zagotovljeno z gumboma, ki se nahajata v
spodnjem desnem kotu dialoga.
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Ukazni polji za tisk posameznih diagramov
O načinu kreiranja projektne dokumentacije bo več besed v poglavju “8.24”.
Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” se bo dialog za prikaz posameznih diagramov zaprl, a na
ekranu bodo spet prikazane dispozicije gred. Program bo spet pričakoval ali izbor neke druge
grede za prikaz njihovih posameznih diagramov, ali pa prikaz diagramov za vse grede na
modelu.

8.6.2

Diagrami po vseh gredah

V orodni vrstici na zgornjem robu ekrana se nahaja zaprta lista za hitro spremembo
vrste vpliva.

Lista za hiter izbor vpliva
V zaprti listi se nahajajo samo tisti vplivi, ki se najpogosteje uporabljajo. Ostali vplivi se lahko
izberejo iz dialoga, ki se odpre z izborom opcije “Ostali” v orodni vrstici, ali pa z izborom
podopcije “prIkaz”.
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Izgled dialoga za izbor diagramov po vseh gredah
Ta dialog je skoraj identičen dialogu, ki se odpre z izborom ukaza “Set” v okviru dialoga za
prikaz posameznih diagramov. Edina razlika je v tem, da sedaj stikala v levem delu dialoga ne
delujejo kot stikala ampak kot opcije, oziroma lahko je izbran samo en vpliv naenkrat.
Prav tako se v tem dialogu zraven vseh predhodno opisanih vplivov pojavljajo tudi stikala
“N,sr”, “M2D” in “T2D”, ki imajo naslednji pomen.
N,sr -

z vklopom tega stikala se od programa namesto prikaza diagrama normalnih sil “N1”
zahteva, da na sredini vsake grede izpiše srednjo vrednost normalne sile, ki se v njej
pojavlja. Ta način prikaza je zelo primeren, ko se želi prikaz normalnih sil v paličnih
konstrukcijah.

M2D -

z vklopom tega stikala se od programa zahteva, da prikaže diagram upogibnih
momentov v ravnini aktivnega 2D prikaza. Namreč program bo upogibne momente, ki
so preračunani glede na lokalni koordinatni sistem vsake grede (M2 in M3), preslikal
na ravnino upogiba, ki odgovarja trenutni ravnini prikaza v oknu “2D pogled”.

T2D -

vklop tega stikala prikaže diagram prečnih sil v ravnini aktivnega 2D prikaza. Namreč
program bo prečne sile, ki so preračunane glede na lokalni koordinatni sistem vsake
grede (T2 in T3), preslikal na ravnino, ki odgovarja trenutni ravnini prikaza v oknu “2D
pogled”.

Z izborom želenega vpliva in aktiviranjem ukaza “OK”, se bodo na vseh gredah istočasno
pojavili diagrami izbranega vpliva.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

598

Istočasni prikaz diagramov “M3” na vseh gredah
V primeru, da se na modelu nahaja veliko število gred, so lahko diagrami prenatrpani in s tem
tudi nepregledni. Z izborom podopcije “Skrivanje vpliva”, ki je prisotna v ukazni liniji, lahko
od programa zahtevate, da na posameznih gredah ne prikazuje diagrame. Z izborom te
podopcije se preide v standardno proceduro izbora “(glej poglavje “2.8”).
<0 sel.> Skrivanje vpliva – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Na vseh izbranih gredah bo program takoj umaknil diagrame in bo v proceduri izbora tako
dolgo, dokler se s klikom na desni gumb miške ne vrnete na osnovno oblik ukazne linije v
okviru tega ukaza.

S pomočjo opcije skrivanja vplivov, so na ekranu ostali
samo diagrami v temeljnih gredah
Vsekakor, da se s proceduro izbora v sestavo risbe lahko vrnejo vsi predhodno skriti diagrami.
Omenimo naj, da ta opcija deluje povsem neodvisno od opcije skrivanja elementov
konstrukcije (glej poglavje “2.10.2”). Namreč skriti elementi konstrukcije sploh ne bodo vidni v
risbi in s tem se tudi diagrami ne bodo izrisovali.
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8.6.3

Diagrami v prečnem prerezu

Zraven prikaza posameznih diagramov in možnosti risanja diagrama po vseh
gredah, je v programu omogočeno tudi risanje razporeditve napetosti v ravnini izbranega
prečnega prereza. V to proceduro se preide z izborom podopcije “Prerez”, ki je vedno prisotna
v ukazni liniji. Z njenim izborom bo program najprej zahteval izbor grede, za katere Vas
zanima razpored napetosti.
<0 sel.> Greda na kateri se išče presek – Selektiranje (<Konec>):
Tu bodo dostopne samo grede, za katere je definirana oblika prečnega prereza. Za grede, ki so
definirane kot “Poljubne”, bo izbor onemogočen.
Po izboru želene grede, bo program zahteval izbor točke, ki pripada predhodno izbrani gredi in
katera bo določila mesto prečnega preseka.
Točka na gredi:
Izbor točke na gredi privede do dialoga s prikazom razporeditve napetosti v danem prerezu.

Dialog za prikaz razporeditve napetosti v izbranem prečnem prerezu grede
V srednjem delu dialoga program izriše diagram napetosti glede na podano linijo preseka. Na
risbi prečnega prereza so lokalne osi grede označene z rdečo barvo, dokler je položaj prereza
glede na katerega se riše diagram napetosti, označen z rdečo barvo. Po “default”-u položaj
prereza odgovarja položaju lokalnih osi. Translatorni pomik položaja prereza se vrši z
vnosom želene vrednosti v edit box-u: “Uporabi premaknjeno os 3” in “Uporabi
premaknjeno os 2”.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

600

Podan je premaknjen položaj prereza glede na lokalno os 3.
Ta dva edit box-a delujeta tudi kot stikali in s klikom miške na njih, lahko z ekrana umaknete
prikaz enega izmed prikazanih diagramov.

Zahtevan je prikaz samo diagrama glede na lokalno os 3
Položaj miške v notranjosti prečnega prereza na dnu dialoga izpisuje informacijo o trenutni
vrednosti napetosti v dani točki in njen odmik od lokalne osi grede.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

601

Informacija o trenutnem odmiku miške od lokalnih osi
in intenziteti napetosti v dani točki
Informacija o odmiku miške od lokalnih os bo v veliko pomoč za določevanje vrednosti, katere
je potrebno podati v edit box-ih za translatorni pomik prereza. Na tak način lahko brez
predhodnega pomnenja dimenzij prereza izberete želeni položaj prereza.
Če se model sestoji iz več faz gradnje, bo program za vse oblike izbranega prečnega prereza v
njih, izrisal razporeditev diagramov napetosti.

Diagram napetosti v prečnem prerezu grede
skozi vse definirane faze gradnje
V tem primeru bo dostopno tudi stikalo“Vse faze”, s katerim lahko od programa zahtevate
prikaz razporeditve napetosti samo za aktivno fazo gradnje.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

602

Prikaz diagrama napetosti samo za aktivno fazo gradnje
V primeru istočasnega prikaza diagramov za vse definirane faze gradnje, bo dostopen tudi edit
box “Število kolon”, ki regulira način razporeditve prečnih prerezov v dialogu. Ta podatek ima
enak smisel kot pri posameznem prikazu diagramov v gredah (glej poglavje “8.6.1”).
Tisk razporeditve napetosti v prečnem prerezu je omogočeno s pomočjo ukaznih polj, ki se
nahajajo v spodnjem desnem kotu dialoga.

Ukazna polja za tisk diagramov v izbranem prečnem prerezu
O načinu kreiranja projektne dokumentacije bo več besed v poglavju “8.24”.
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8.6.4

Prikaz vplivov v gredah z izolinijami (Legenda)

Če so po končanju ukaza “Greda” na ekranu ostali prikazani diagrami notranjih sil v
gredah, bo za aktiviranje dostopen tudi ukaz “Legenda”. Z njenim aktiviranjem v ukazni liniji
se bo pojavilo naslednje sporočilo:
<0 sel.> Legenda za grede – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da izbere vse grede, za katere želi prikaz vplivov z
izolinijami. Po izboru prve grede bo v ukazni liniji dodana nova podopcija “Legenda”
<1 sel.> Legenda za grede – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / Konec / <Legenda>):
Ko ste končali s proceduro izbora, bo klik na desni gumb miške aktiviral podopcijo “Legenda”,
nakar se bo odprl dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za nastavitev vrednosti
izolinij v grednih elementih konstrukcije
Ta dialog skoraj popolnoma odgovarja dialogu za editiranje izolinij v površinskih elementih
konstrukcije. V zgornjem desnem kotu dialoga bo program izpisal ekstremne vrednosti danega
vpliva na vseh izbranih gredah (prva in zadnja vrednost iz liste). Edina razlika je v tem, da je
dodan del “Ovojnica”, ki bo aktivna samo v primeru, ko je za aktivni primer postavljena
ovojnica ali pa premična obtežba. Ker se na risbi s pomočjo izolinij ne morejo istočasno
prikazovati ovojnice za maksimalne pozitivne in za maksimalne negativne vplive, se z izborom
enega stikala “Max +” ali “Max -“ definira za katere vrednosti bodo narisane izolinije.
V tem dialogu je tudi dodano ukazno polje “Set”, ki odpre dialog za izbor vplivov v gredah.
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Izgled dialoga za izbor vpliva, za katerega je
potrebno postaviti izolinije v gredah
Po izboru vpliva in aktiviranju ukaza “OK”, bo program, v osnovnem dialogu za editiranje
vrednosti izolinij v gredah, postavil listu možnih vrednosti izbranega vpliva za vse predhodno
izbrane grede.

Lista možnih vrednosti izolinij
za novo postavljeni vpliv “N1”
Po izboru vpliva in nastavitvi delitve ter vrednosti izolinij, se bo z aktiviranjem ukaza “OK”
dialog zaprl. Na risbi bodo vse predhodno izbrane grede obarvane z ustreznimi barvami pri
čemer bo vsaka barva določala interval izbranega vpliva.
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Izolinije so postavljene samo na predhodno
izbrane strešne nosilce
V zgornjem desnem kotu okna “2D pogled” se vedno nahaja tudi tabela, ki za vsako barvo
izolinij kaže na obseg vrednosti.
Program bo še dalje v proceduri izbora novih gred, pri čemer ostanejo vse predhodno izbrane
grede. Torej v primeru, ko želite izbrati novo skupino gred, morate najprej de-selektirati prej
izbrane grede. Tak način obdelave rezultatov v gredah bo dostopen tako dolgo, dokler ne
izberete podopcije “Konec”. Z njenim izborom se bodo obarvane grede zamenjale z diagrami,
ki so bili prikazani na ekranu neposredno pred aktiviranjem ukaza “Legenda”.
Taka obdelava rezultatov v gredah ima večstransko uporabo in se najpogosteje uporablja za
odkrivanje ekstremnih vrednosti posameznih vplivov na celem modelu. Z uporabo možnosti
grupiranja sorodnih elementov konstrukcije v celote (glej poglavje “2.10.2”) in z izborom vseh
teh grednih elementov, postane ta ukaz zelo učinkovit. Lahko se dobi recimo informacija o
položaju upogibnih momentov, ki presegajo neko postavljeno vrednost v vseh medetažnih
gredah, položaj ekstremnih tlačnih osnih sil v vseh stebrih, položaj tlačnih in nateznih palic v
paličnih konstrukcijah, itd.

Program je markiral vse stebre na modelu, v katerih se
pojavlja tlačna osna sila večja od 50 kN
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8.6.5

Dodatno kotiranje vplivov v linijskih entitetah
Z izborom ukaza “Dodatno kotiranje vplivov v linijskih entitetah”, ki se nahaja
v okviru menija “Vrednosti”, se preide v proceduro izbora linijskih entitet, v katerih
se bodo dodatno kotirali diagrami vplivov.

<0 sel.> Linijska entiteta, ki se dodatno kotira – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pRerez /
eXtras / Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da najprej izbere vse linijske entitete, katerih vplive želi
dodatno kotirati in zatem še vse točke v katerih želi kotiranje izvršiti, ukazna linija pa dobi novi
izgled:
Položaj dodatne kote (Brisanje vseh / Enakomerno / <Konec>):
Za dodatne točke je mogoče izbrati katerekoli točke, ki pripadajo izbranim entitetam. Če imate
potrebo, da diagrame kotirate v točkah, ki se nahajajo na določeni medsebojni oddaljenosti, je
dovolj izbrati podopcijo “Enakomerno”, nakar ukazna linija dobi novi izgled.
Odmik<1>:
Od uporabnika se zahteva vnos odmika na katerem se bodo nahajale dodatne kote, izraženega
v metrih, a med <> je izpisana njegova aktivna vrednost.
Po vnosu vseh dodatnih točk v katerih uporabnik želi kotirati vplive, se iz ukaza lahko gre z
desnim klikom miške ali aktiviranjem podopcije “Konec”. Zatem pokličete ukaz za prikaz
vplivov v linijskih entitetah, a diagrami vplivov bodo dodatno kotirani v vseh podanih točkah.

Diagrami vplivov v gredah brez vnosa
dodatnih kot

Diagrami vplivov v gredah z enakomernimi
dodatnimi kotami

Potrebno je omeniti, da je dodatne kote mogoče vnesti tudi na tak način, da se najprej
prikažejo vplivi v neki linijski entiteti in se zatem aktivira ukaz “Dodatno kotiranje vplivov v
linijskih entitetah”.
Z izborom podopcije “Brisanje vseh”, se z izbranih linijskih entitet umaknejo vse predhodno
podane dodatne kote.
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8.6.6

Relativni upogib gred

Program omogoča prikaz relativnega upogiba gred z izborom referenčnih točk,
katere uporabnik sam podaja in katere predstavljajo nepomične točke grede. Na tak način se
bo skupni stvarni upogib grede pred postavitvijo referenčnih točk zmanjšal za del deformacije
v ravnini, ki vsebuje pravokotnico skozi referenčne točke.

Absolutni upogib grede

Relativni upogib grede

Z izborom ukaza “Relativni upogib gred”, ki se nahaja v meniju “Vplivi”, dobi
ukazna linija obliko:
Relativni upogib gred – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / Set):
Od uporabnika se pričakuje izbor vseh gred, za katere se želi prikaz relativnih upogibov, zatem
ukazna linija dobi novo obliko:
Referenčne točke za relativni upogib gred - Prva točka ( <Konec> ):
Sedaj lahko podate prvo referenčno točko za preračun relativnega upogiba gred. Referenčne
točke predstavljajo nepomične točke na konstrukciji, to so najpogosteje točke na mestih
stebrov ali zidov. Uporabnik lahko za referenčne točke izbere katerokoli točko iz aktivnega 2D
pogleda, ki se nahajajo v vozliščih mreže končnih elementov, z uporabo OSNAP kriterija.
Podane točke se nanašajo na preračun relativnega upogiba v vseh izbranih gredah. Po vnosu
prve referenčne točke dobi ukazna linija obliko:
Referenčne točke za relativni upogib gred – Druga točka ( <Konec> ):
V tem trenutku se ukaz lahko konča z aktiviranjem desne tipke miške ali z izborom podopcije
“Konec”. Tedaj bodo v gredah prikazani relativni upogibi izračunani glede na podano prvo
referenčno točko. Upogib v njej bo nič, a upogib v vseh ostalih točkah gred se bo zmanjšal za
deformacijo, ki je obstajala prej na mestu referenčne točke.
Ker je v programu omogočen vnos maksimalno treh referenčnih točk, ukaz lahko nadaljujete z
vnosom druge točke, tako dobi ukazna linija novo obliko:
Referenčne točke za relativni upogib plošč – Tretja točka ( <Konec> ):
Tudi po vnosu druge referenčne točke se ukaz lahko konča, ali se pa poda tretja točka, nakar
se bo v risbi prikazal diagram relativnega upogiba gred. Ker tri točke definirajo ravnino, je
jasno, da se one ne morejo nahajati na eno osi, tako da program onemogoča vnos tretje
točke, ki je kolinearna na prvi dve. Prav tako ni dovoljen vnos pokončne ravnine.
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Prikaz relativnega upogiba v gredah “u,rel.” po postavitvi dveh referenčnih točk
Z izborom podopcije “Set” se odpre dialog:

Dialog “Relativni upogib gred”
Program omogoča prikaz relativnega upogiba grede v treh smereh:
globalni X
Stikalo za prikaz relativnega upogiba grede v smeri globalne X osi.
globalni Y
Stikalo za prikaz relativnega upogiba grede v smeri globalne Y osi.
globalni Z
Stikalo za prikaz relativnega upogiba grede v smeri globalne Z osi.
skupni rezultantni upogib
Stikalo za prikaz skupnega lokalnega upogiba grede, ki se dobi kot koren vsote
kvadratov od relativnih upogibov v vseh treh komplementarnih smereh.
Ker se v ukazu ne izbira samo ena greda, ampak več, katerim se določijo nepomične točke za
preračun relativnega upogiba, vse pripadajo eni skupini gred. Vsaka skupina ima svojo barvo,
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s katero se bodo prikazovale referenčne točke v risbi. V tabeli dialoga so prikazane vse
definirane skupine gred in njihove barve.
“N°”

Kolona s števci skupin gred. Stanje stikala na koncu vrstice določa ali se bo v
risbi za to skupino gred prikazoval relativni upogib ali ne.

“Ekran”

Kolona za določitev barve referenčnih točke v sliki na ekranu. Barve
program sam generira tako, da se čim bolj razlikujejo, vendar jih je možno
tudi poljubno spremeniti.

Klik miške na puščico “color box”-a
odpre dialog za izbor poljubne barve
“Papir”

Kolona za določitev barve referenčnih točke v risbi na papirju. Barve
program sam generira v različnih niansah sive barve, vendar jih je možno tudi
poljubno spremeniti..

“Generiraj barve”
Gumb za generiranje barv iz izbrane palete. Najprej je potrebno izbrati
ustrezno kolono “Ekran” ali “Papir”, tako da se z levim klikom miške označi
celica kolone in zatem aktivira gumb “Generiraj barve”.

Dialog za generiranje palete barv
“Niansiraj barve”
Z vklopom stikala bodo vsem skupinam iste kolone pridružene različne nianse
začetne barve.
Po aktiviranju polja “OK” se program vrne v osnovni izgled dialoga, v listi pa bodo v izbrani
koloni generirane nove barve.
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“Obarvati tudi grede”
Ker se v risbi lahko nahaja več skupin gred, se zaradi jasnega prikaza katere
referenčne točke pripadajo kateri skupini gred, s tem stikalom lahko zahteva
obarvanje gred z isto barvo.
“

Briši”

Gumb za brisanje izbrane skupine gred, pri čemer se brišejo tudi referenčne
točke.

“

Briši vse”

Brisanje vseh skupin gred in njihovih referenčnih točk.

Po izboru polja “OK” se dialog zapre in na ekranu bodo prikazani relativni upogibi gred v
skladu s parametri.

8.7

Vplivi v površinskim podporah (tleh)
V primeru temeljenja na elastični podlagi, lahko s pomočjo ukaza “Površinska
podpora” dobite informacijo o napetosti in posedanju v tleh. Ta ukaz bo dostopen
samo v primeru, ko je na modelu postavljena površinska podpora.

V orodni vrstici na zgornjem robu ekrana se nahaja zaprta lista za hitro spremembo vrste
vpliva.

Lista za hiter izbor vplivov
V zaprti listi se nahajajo samo tisti vplivi, ki se najpogosteje uporabljajo. Ostali vplivi se lahko
izberejo iz dialoga, ki se odpre z izborom opcije “Ostali” v orodni vrstici, ali pa z izborom
podopcije “prIkaz”.
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Izgled dialoga za izbor vpliva
v površinskih podporah
Ta dialog je zelo podoben prej opisanemu dialogu za izbor vpliva v ploščah in zidovih. Edina
razlika je v vrsti vpliva, za katere želite prikaz rezultatov s pomočjo izolinij. Pri površinskih
podporah so na razpolago naslednji vplivi:
,tal –
s,tal –
R1 R2 -

napetost v tleh (reakcije v smeri lokalne osi “3” površinske podpore)
posedanje tal (pomik v smeri lokalne osi “3” površinske podpore)
reakcije v smeri lokalne osi “1” površinske podpore
reakcije v smeri lokalne osi “2” površinske podpore

Konvencija o lokalnem koordinatnem sitemu površinskih podpor je popolnoma enaka kot pri
ploščah in zidovih in vse predhodno rečeno velja tudi tu. Po osvojeni konvenciji ima napetost v
tleh pozitivno vrednost, če predstavlja pritisk (reakcija deluje v smeri pozivne lokalne osi “3”).
Prav tako je tudi posedanje pozitivno, če deluje v smeri pozitivne lokalne osi “3”.
Pomen vseh ostalih ponujenih parametrov v tem dialogu je enak kot pri ukazu za izbor vplivov
v ploščah, oziroma zidovih.

Prikaz posedanja tal s polnimi izolinijami
Izolinije bodo prikazane samo tedaj, ko je v oknu “2D pogled” prikazana površinska podpora.
Zaradi tega je potrebno po aktiviranju tega ukaza v oknu “2D pogled” aktivirati sklop, ki
vsebuje površinsko podporo.
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Način funkcioniranja ukazov “Presek” in “Legenda”, za jasnejši prikaz vplivov v ploskovnih
elementih konstrukcije, je enak, ko so na ekranu prikazane izolinije vplivov v ploščah, oziroma
zidovih.

8.7.1

Rezultanta površinske podpore
Ker se v praksi pogosto pojavi potreba, da se pri dimenzioniranju temelja samca
prikaže reakcija površinske podpore, se z ukazom “Rezultanta površinske
podpore”, ki se nahaja v meniju “Vplivi”, omogoči prikaz rezultante, oziroma
položaj in intenziteta reakcije površinske podpore.

Po aktiviranju ukaza program takoj v oknu “2D prikaz” prikaže rezultante površinskih podpor
za aktivni obtežni primer:

Prikaz rezultante površinske podpore na ekranu
Istočasno se v ukazni vrstici pojavi sporočilo:
Rezultanta površinske podpore (Prikaz / Vnos položaja rezultante / <Konec> ):
Z izborom podopcije “Prikaz” se odpre dialog:

Izgled dialoga za izbor reakcij,
Katere bodo prikazane na ekranu
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S pomočjo stikal v dialogu se vrši izbor reakcij površinske podpore, ki bodo prikazane v
risbi. Ta stikala so med seboj neodvisna i imajo pomen:







R1 R2 R3 M1 M2 M3 -

reakcija površinske podpore v smeri njene lokalne osi “1”
reakcija površinske podpore v smeri njene lokalne osi “2”
reakcija površinske podpore v smeri njene lokalne osi “3”
vpetostni moment površinske podpore za zasuk okoli njegove lokalne osi “1”
vpetostni moment površinske podpore za zasuk okoli njegove lokalne osi “2”
vpetostni moment površinske podpore za zasuk okoli njegove lokalne osi “3”

Po osvojeni konvenciji so reakcije površinskih podpor pozitivne, če njihovi vektorji delujejo v
smeri pozitivnih smeri lokalnih koordinatnih osi površinskih podpor.
Po izboru vrste reakcij in aktiviranju polja “OK”, se na ekranu pojavijo rezultante površinskih
podpor.

Če je v ukazu “Obtežni primeri” zahtevan prikaz ovojnic ekstremnih vplivov, tedaj se
bosta v risbi prikazovali po dve reakciji, pri čemer je ena maksimalno pozitivna, druga pa
maksimalno negativna. Enako velja za obtežni primer, kjer je podana premična obtežba.

Stikalo za način prikazovanja
rezultante površinske podpore
za ovojnice obtežnih primerov
“Max/min”

To stikalo je dostopno samo za ovojnice. Če je vklopljeno, se bodo prikazovali
ekstremi vseh izbranih reakcij. Če je izklopljeno, se bodo za reakcijo izbrano v
delu “Ovojnice” prikazovale ekstremne vrednosti, za vse ostale prikazane
reakcije pa vrednosti katere ustrezajo temu ekstremu.

“Skrajšan prikaz”
Z vklopom prikažete reakcije površinskih podpor v obliki grafičnih simbolov,
brez oznak vplivov.
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Prikaz reakcij z oznakami

Prikaz reakcij brez oznak

“Prikaz brez simbola”
Vklop stikala zahteva maksimalno kompakten prikaz, brez grafičnih simbolov.

Prikaz reakcij površinske podpore brez simbolov
“Prikaz brez simbolov položaja”
Določa ali se bo simbol položaja rezultante prikazoval v risbi.
Program po “default”-u postavi rezultanto površinske podpore v njegovo težišče, vendar ima
uporabnik možnost, da sam izbere točko, na katero se bo reducirala rezultanta. Z izborom
podopcije “Vnos položaja rezultante” se pojavi sporočilo:
<0 sel.> Površinska podpora- Selektiranje (<Konec> ):
Sedaj se od uporabnika zahteva izbor površinske podpore, kateri se želi spremeniti položaj
rezultante, ukazna linija pa dobi izgled:
Položaj rezultante (Težišče / <Nazaj> ):
Uporabnik lahko za položaj rezultante izbere katerokoli točko iz aktivnega 2D pogleda, ki se
nahaja v vozlišču mreže končnih elementov, z OSNAP kriterijem. Z desnim klikom miške po
izboru, bo rezultanta prikazana v izbrani točki.
Če se želi rezultanto postaviti v težišče, je potrebno izbrati podopcijo “Težišče”.
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8.8

Vplivi v linijskih podporah
Z izborom ukaza “Linijske podpore” se analizira razporeditev vplivov vzdolž
linijskih podpor.

Ukaz deluje popolnoma enako kot ukaz opisan v poglavju “8.6”, ki analizira vplive v gredah.
Edina razlika je v vrsti vpliva, za katere se lahko prikazujejo rezultati. Z izborom podopcije
“prIkaz” v ukazni liniji se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za izbor
vpliva v linijskih podporah
Pri linijskih podporah se izrisujejo diagrami naslednjih vplivov:







R1 R2 R3 M1 ,tla s,tla -

reakcija podpore v smeri lokalne osi “1” linijske podpore
reakcija podpore v smeri lokalne osi “2” linijske podpore
reakcija podpore v smeri lokalne osi “3” linijske podpore
vpetostni moment okoli lokalne osi “1” linijske podpore
napetost v tleh za primer temeljenja na elastični podlogi
posedanje tal za primer temeljenja na elastični podlogi (pomik v smeri lokalne osi
“2” linijske podpore)

Za linijske podpore, je v setu numeričnih podatkov pridružen tudi podatek o pripadajoči širini
pasovnih temeljev (stikalo “Tla” je vklopljeno). Tedaj bo prikazana vrednost napetosti v tleh
predstavljala količnik reakcije “R2” in podane širine temelja “b=”.
,tal = R2/b
Po osvojeni konvenciji so reakcije pozitivne, če njihovi vektorji delujejo v smeri pozitivnih
smeri lokalnih osi linijskih podpor.
Omenimo naj, da se v tem dialogu ne morejo izbirati vplivi za konstruiranje ovojnic. V primeru
ko je aktivna ovojnica, tedaj bo izbrana vrsta vpliva predstavljala njegovo ovojnico. Torej za
razliko od gred se ne morejo dobiti diagrami ovojnic za poljubno izbran vpliv. Enako velja tudi,
ko je v okviru aktivnega obtežnega primera podana premična obtežba.
Način prikaza vpliva v linijskih podporah popolnoma odgovarja predhodno opisanemu postopku
za grede. Tako se tudi v linijskih podporah lahko dobijo posamezni in istočasni diagrami
izbranega vpliva.
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Posamezen prikaz diagrama za izbor linijske podpore

Istočasni prikaz diagrama “,tal” na vseh linijskih podporah
Zraven tega je tudi za linijske podpore dostopna opcija prikaza vpliva z izolinijami (ukaz
“Legenda”). Na ta način se lahko v linijskih podporah dobi informacija o mestih, kjer se
pojavljajo napetosti v tleh, ki prekoračijo podano vrednost, mesta največjih posedkov tal, itd.
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Program je markiral vsa mesta na linijskih podporah,
na katerih je napetost v tleh večja od 30 kN/m2

8.9

Reakcije podpor
Z izborom ukaza “Reakcije” bodo na risbi za vse točkovne in linijske podpore
izpisane njihove reakcije.

Prikaz reakcij podpor na ekranu
Če se v risbi nahajajo zvezni elementi postavljeni z ukazom “Zveza”, se po aktiviranju tega
ukaza na sredini njihovih linij prikazujejo vrednosti vplivov, ki se prenašajo.
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Prikazovanje vplivov v linijski in točkovni zvezi
Z izborom podopcije “prIkaz”, ki je prisotna v ukazni liniji, se odpre dialog naslednjega
izgleda.

Izgled dialoga za izbor reakcija, ki bodo prikazane na ekranu
Stikala, ki se nahajajo na vrhu (“Točkovne podpore”, “Linijske podpore”, “Zveza”),
vklopijo oziroma izklopijo prikaz cele skupine vplivov dane entitete.
V dialogu se nahajajo stikala za izbor reakcij točkovnih in linijskih podpor, kot tudi sil v zvezah
za prikaz v risbi. Ta stikala delujejo kot check box-i, oziroma istočasno je možno vklopiti več
stikal in ona imajo naslednji pomen:
Točkovne podpore







R1 R2 R3 M1 M2 M3 -

reakcija točkovne podpore v smeri njene lokalne osi “1”
reakcija točkovne podpore v smeri njene lokalne osi “2”
reakcija točkovne podpore v smeri njene lokalne osi “3”
vpetostni moment točkovne podpore za zasuk okoli njene lokalne osi “1”
vpetostni moment točkovne podpore za zasuk okoli njene lokalne osi “2”
vpetostni moment točkovne podpore za zasuk okoli njene lokalne osi “3”
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Linijske podpore





r1 r2 r3 m1 -

povprečno
povprečno
povprečno
povprečno

razporejena reakcija linijske podpore v smeri njene lokalne osi “1”
razporejena reakcija linijske podpore v smeri njene lokalne osi “2”
razporejena reakcija linijske podpore v smeri njene lokalne osi “3”
razporejen moment linijske podpore za zasuk okoli njene lokalne osi “1”

Zveza







N1 T2 T3 M1 M2 M3 -

sila v zvezi v smeri lokalne osi “1”
sila v zvezi v smeri lokalne osi “2”
sila v zvezi v smeri lokalne osi “3”
torzijski moment okoli lokalne osi “1”
upogibni moment okoli lokalne osi “2”
upogibni moment okoli lokalne osi “3”

Po osvojeni konvenciji so reakcije točkovnih in linijskih podpor pozitivne, če njihovi vektorji
delujejo v smeri pozitivnih smeri lokalnih koordinatnih osi točkovnih oziroma linijskih podpor.
Uporabniku je omogočeno, da v primeru linijske zveze lahko sam vklopi mesto, kje se bo na
sredini prikazovala vrednost sil in to na prvi liniji, na drugi liniji ali na obeh linijah zveze:
“Izpis na prvi liniji zveze”
“Izpis na drugi liniji zveze”
Po osvojeni konvenciji so sile v zvezah pozitivne, če njihovi vektorji delujejo v smeri pozitivnih
smeri lokalnih koordinatnih osi zvez.
Po izboru vrste reakcij in aktiviranju ukaza “OK”, se bodo na ekranu pri vseh točkovnih in
linijskih podporah pojavile vse izbrane vrste reakcij, na sredini linij zvez izpisale sile v zvezah
za izbrane vplive.
Če je s pomočjo ukaza “Obtežni primeri” namesto obtežbe zahtevan prikaz ovojnice
ekstremnih vplivov, tedaj se bodo na risbi prikazovale po dve reakciji, pri čemer bo ena
maksimalna pozitivna, a druga maksimalna negativna. Enako velja tudi za obtežni primer, v
katerem je podana premična obtežba.

Stikalo za izbiro načina prikazovanja reakcij za ovojnice
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Ko je stikalo vklopljeno, se bosta v risbi za vsako reakcijo prikazali po dve vrednosti, pri čemer
bo ena odgovarjala maksimalni in druga minimalni vrednosti dane reakcije.

Prikaz reakcij točkovne podpore z vklopljenim stikalom“Max/min”
Ko je stikalo “Max/min” izklopljeno, so za spremembo dostopna tudi stikala, ki se nahajajo v
delu dialoga “Ovojnica”. Z njimi se vrši izbor reakcije, za katero se prikazuje ovojnice. Za
izbrano reakcijo se bodo prikazovale ekstremne vrednosti, za ostale reakcije pa vrednosti, ki
ustrezajo tem ekstremom.

Prikaz ekstremnih vrednosti reakcij

Prikaz reakcij za izbrani vpliv “R3”

Z vklopom stikala “Skrajšani prikaz” lahko reakcije podpor prikažete brez oznak. Na tak
način se zmanjša gneča v risbi in se poveča preglednost.

Prikaz reakcij z oznakami

Prikaz reakcij brez oznak
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Smer simbola reakcij, ki se nahajajo v ravnini trenutnega pogleda, jasno kaže, o katerih
reakcijah je govora, za reakcije, ki niso v ravnini trenutnega pogleda, se za prikazano
vrednostjo v oklepajih izpisuje oznaka.
Če se stikalo “Prikaz brez simbolov” vklopi, se dobi maksimalno kompakten prikaz reakcij
točkovnih podpor, brez izrisovanja grafičnih simbolov. Sedaj se vrednosti reakcij izpisujejo z
znakom, tako da znak minus (“-”) kaže, da je smer dane reakcije nasproten od smeri ustrezne
lokalne osi točkovne podpore.

Prikaz reakcij brez simbolov

8.10

Rezultanta reakcij

Z ukazom “Rezultanta reakcij” se lahko dobi vsota reakcijske obtežbe izbranih
podpor in to v smeri globalnih koordinatnih osi. Največ se uporablja za kontrolo pravilnosti
podane obtežbe in ostalih elementov konstrukcije. Z izborom ukaza iz menija “Vplivi” se
preide v proceduro izbora podpor, katerih vsota reakcij se išče in ukazna linija dobi obliko:
<0 sel.> Podpore – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Pri izboru podpor ni nobenih omejitev. Lahko se istočasno izberejo površinske, linijske in
točkovne podpore, ne glede na to, kak medsebojni odnos imajo v modelu. Po končanju izbora
program odpre dialog, v katerem se prikazujejo vsote reakcij izbranih podpor.

Če je model pravilno kreiran in preračunan ter se izberejo vse podpore, morajo dobljene vsote
reakcij ustrezati rezultatom, ki se dobijo s pomočjo ukaza “Vsote reakcij”.
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Vsote obtežb in vsote reakcij
iz ukaza “Vsote reakcij”

Vsote reakcij iz ukaza “Rezultanta reakcij”
ko so izbrane vse podpore
Ukaz je neaktiven v naslednjih primerih:
- če je za aktivni obtežni primer postavljena ovojnica ekstremnih vplivov.
- če je v okviru aktivnega obtežnega primera pomična obtežba, ker se tudi v tem primeru
rezultati prikazujejo z ovojnicami za različne položaje premične obtežbe.
- če je za aktivni obtežni primer postavljena vplivnica.
- če aktivni obtežni primer predstavlja seizmično obtežbo, ki je preračunana z metodo multi
modalne analize. Prikaz vsote reakcij v teh primerih nima nikakršnega smisla, ker so vse
reakcije podpor dobljene z neko statistično metodo in imajo vedno pozitivno vrednost.
- če je za aktivni obtežni primer postavljena SRSS kombinacija.

8.11

Vplivi v indirektnih elementih

Ukaz “Vplivi v indirektnih elementih”je namenjen za istočasni prikaz vplivov v
elementih konstrukcije, ki ne pripadajo aktivni ravnini prikaza v oknu “2D pogled”, ampak jo
predirajo. Torej pod indirektnimi elementi se razumejo grede, reduktorji, plošče in zidovi, ki
gredo skozi trenutno aktivno ravnino prikaza v oknu “2D pogled”.
Tak način prikaza rezultatov je posebej primeren, ko se za aktivni prikaz v oknu “2D pogled”
postavi nivo. Tedaj se na eni risbi istočasno lahko vidi razpored osnih sil v vseh stebrih in
zidovih zaradi vertikalne obremenitve, ali pa razpored momentov v stebrih in zidovih, zaradi
seizmičnega obtežnega primera. V vsakem primeru ima ukaz večstransko uporabo. Z njegovim
izborom dobi ukazna linija naslednjo obliko.
Vplivi v indirektnih elementih (prIkaz / <Konec>):
Ker lahko preračun teh vplivov za celi model dolgo traja, se vplivi prikažejo šele po izboru
podopcije “prIkaz˝. Torej najprej je potrebno aktivirati v oknu “2D pogled” del konstrukcije,
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za katerega vas zanimajo vplivi v indirektnih elementih in šele zatem aktivirati podopcijo
“prIkaz”. Z njenim izborom se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za izbor vplivov
v indirektnih elementih
V dialogu se nahajajo parametri, s katerimi se vrši izbor vplivov za prikaz v indirektnih
elementih. Na razpolago so naslednji vplivi:
Vplivi v indirektnih grednih elementih (stebri in grede)







N
Tx
Ty
Mt
Mx
My

-

vplivi v indirektnih gredah v smeri normale na ravnino aktivnega 2D prikaza
vplivi v indirektnih gredah v smeri lokalne osi “x” aktivnega 2D prikaza
vplivi v indirektnih gredah v smeri lokalne osi “y” aktivnega 2D prikaza
torzijski momenti okoli normale na ravnino aktivnega 2D prikaza
momenti upogiba okoli lokalne osi “x” aktivnega 2D prikaza
momenti upogiba okoli lokalne osi “y” aktivnega 2D prikaza

Vplivi v indirektnih ploskovnih elementih (zidovi in plošče)
M
T
N

- upogibni moment v ravnini zidu, oziroma plošče na mestu preseka s trenutno ravnino
prikaza v oknu “2D pogled” (vektor momenta je pravokoten na ravnino zidu).
- prečna sila v ravnini zidu, oziroma plošče, na mestu preseka s trenutno ravnino
prikaza v oknu “2D pogled”. Smer delovanja prečne sile je določena z linijo preseka
plošče, oziroma zidu, s trenutno ravnino prikaza v oknu “2D pogled”.
- normalna sila v ravnini zidu, oziroma plošče, na mestu preseka s trenutno ravnino
prikaza v oknu “2D pogled”. Vektor sile pripada ravnini zidu in je pravokoten na linijo
preseka plošče, oziroma zidu, s trenutno ravnino prikaza v oknu “2D pogled”.

Vplivi v indirektnih reduktorjih







N
Tx
Ty
Mt
Mx
My

-

vplivi v indirektnih reduktorjih v smeri normale na ravnino aktivnega 2D prikaza
vplivi v indirektnih reduktorjih v smeri lokalne osi “x” aktivnega 2D prikaza
vplivi v indirektnih reduktorjih v smeri lokalne osi “y” aktivnega 2D prikaza
torzijski momenti okoli normale na ravnino aktivnega 2D prikaza
momenti upogiba okoli lokalne osi “x” aktivnega 2D prikaza
momenti upogiba okoli lokalne osi “y” aktivnega 2D prikaza

Stikala, ki se nahajajo na levi strani naziva indirektnih elementov (“Stebri/Grede”,
“Zidovi/Plošče”, “Reduktorji”), služijo za vklop/izklop prikazovanja cele skupine vplivov
Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

624
dane entitete. Pri spremembi stanja teh stikal se obdrži stanje stikal posameznih vplivov. Na
primer, če so v trenutku izklopa stikala “Stebri/Grede” iz te skupine bili prikazani vplivi N in T x,
se bodo samo oni prikazovali, ko se to stikalo ponovno vklopi.
Ne glede na to, kaj je trenutno prikazano v oknu “2D pogled” (nivo, okvir, poševen pogled,...),
je lokalna os “x” pogleda vedno horizontalna in lokalna os “y” vedno vertikalna.

Lokalne osi v oknu “2D pogled”
“Skrajšan prikaz”
Z vklopom tega stikala lahko vplive v indirektnih elementih prikažete z
izrisovanjem grafičnih simbolov, vendar brez oznak vplivov. Smer simbola
reakcij, ki se nahaja v ravnini trenutnega pogleda, jasno kaže o kateri reakciji
se gre. Za reakcije, ki niso v ravnini trenutnega pogleda, se pa za prikazano
vrednostjo izpisuje oznaka v oklepaju.

“Skrajšan prikaz” - izključen

“Skrajšan prikaz” - vključen

“Prikaz brez simbola”
Z vklopom tega stikala se dobi maksimalno kompakten prikaz vplivov v
indirektnih elementih, brez izrisovanja grafičnih simbolov.
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Prikaz vplivov v indirektnih elementih brez simbolov
Ker imajo običajno vplivi v indirektnih grednih elementih skok na mestu njihovega preseka s
trenutno prikazano ravnino v oknu “2D pogled”, se s pomočjo naslednje skupine stikal določa
mesto delovanja izbranih vplivov za prikaz.
Nad/Pred - Program bo prikazal izbrane vplive v indirektnih elementih neposredno nad,
oziroma pred, trenutno ravnino prikaza v oknu 2D pogled. Tipičen primer je, če
se želi prikaz osnih sil v stebrih zaradi vertikalne obremenitve neposredno nad
aktivno ravnino nivoja v oknu “2D pogled”. Torej brez obtežbe, ki deluje v
ravnini aktivnega nivoja.
Pod/Za -

Program bo prikazal izbrane vplive v indirektnih elementih neposredno pod,
oziroma za trenutno ravnino prikaza v oknu 2D pogled. Tipičen primer je, če se
želi prikaz osnih sil v stebrih zaradi vertikalne obremenitve neposredno pod
ravnino aktivnega nivoja v oknu “2D pogled”. Torej vključno z obtežbo, ki deluje
v ravnini aktivnega nivoja.

Razlika -

Program bo prikazal razliko izbranih vplivov v indirektnih elementih neposredno
nad (pred) in neposredno pod (za) trenutno ravnino prikaza v oknu 2D pogled.
Tipičen primer je, če se želi prikaz osnih sil v stebrih zaradi vertikalne
obremenitve, točno v ravnini aktivnega nivoja.

Z aktiviranjem ukaza “OK” se bo dialog zaprl in v oknu “2D pogled” bodo zraven vseh trenutno
vidnih indirektnih elementov izpisane vrednosti izbranih vplivov.
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Na nivoju temeljne plošče je zahtevan prikaz
osnih sil v vseh stebrih in zidovih
Vplivi, katere program prikazuje v indirektnih zidovih in ploščah, popolnoma odgovarjajo
vrednostim, katere bi se dobile s pomočjo ukaza “Presek”. Vzemimo za primer vplive v
skrajnem desnem zidu zaradi delovanja seizmike v X smeri na mestu preseka s temeljno
ploščo.

Vplivi v zidu na mestu vpetja s temeljno ploščo,
dobljeni z ukazom “Vplivi v indirektnih elementih”
Enake vrednosti vplivov bi dobili s pomočjo ukaza “Presek” z vleko preseka v danem zidu na
mestu stika s temeljno ploščo. Za vrsto vpliva je potrebno izbrati “Nn” in podopcijo “Zvezasila”.
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Vplivi v zidu na mestu vpetja s temeljno ploščo,
dobljeni z ukazom “Presek”.
Omenimo naj, da z vleko istega preseka za prečne sile na mestu vpetja s temeljno ploščo ni
potrebno izbrati vpliv “Nns”.
Velika prednost ukaza “Vplivi v indirektnih elementih” je v tem, da se v eni risbi lahko
istočasno dobijo vplivi v vseh elementih konstrukcije, ki predirajo dano ravnino pogleda.
Pri izpisu vplivov v indirektnih elementih program upošteva trenutno stanje njihove vidnosti.
Namreč, če je z ukazom “Vidnost” umaknjena vidnost indirektnih grednih elementov (v okviru
dela “Simbol v preseku” je stikalo “Greda” izklopljeno), tedaj za te elemente ne bodo izpisani
vplivi. Enako velja tudi za plošče in zidove ter za ukaz “Skrivanje”, s katerim se selektivno
umika vidnost samo določeni skupini elementov risbe.
Opomba:
Vplivi v indirektnih ploskovnih elementih za multimodalne seizmične obtežne primere se sedaj
izračunavajo s statističnim kombiniranjem vplivov iz vseh tonov (CQC shema).

8.12

Reduktor

Reduktor je linijska entiteta, ki omogoča, da se vplivi iz več paralelnih
konstruktivnih elementov reducirajo v eno os zaradi skupnega prikazovanja in analiziranja.
Elementi, katerih vplivi se lahko reducirajo, so lahko površinski (plošče/zidovi) in linijski
(grede/stebri).
Ukaza za kreiranje reduktorja in prikazovanje vpliva v reduktorju se nahajata v modulu za
obdelavo rezultatov v meniju “Vplivi”.

8.12.1 Kreiranje reduktorja
Z izborom ukaza “Reduktor” se preide v proceduro izbora plošč in gred, ki se
bodo pridružile reduktorju.
<0 sel.> Reduktor – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
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Omenimo še, da se v oknu “2D Pogled” zraven plošč in gred, ki se nahajajo v njem, lahko
izberejo tudi plošče in grede, ki predirajo ravnino trenutnega prikaza, oziroma tudi indirektni
elementi.
Pri izboru je potrebno upoštevati to, da izpolnjujejo entitete določene geometrijske pogoje:
ravne grede morajo biti paralelne z reduktorjem, ločne grede se morajo nahajati v ravninah, ki
so paralelne z ravnino reduktorja, s tem, da se njihovi centri nahajajo na isti normali te
ravnine (oziroma njihovi loki morajo biti koncentrični). Kar se tiče plošč morajo biti ravne in
morajo biti paralelne z ravnino reduktorja.
Po izboru želenih entitet se z risanjem poljubne poligonalne linije poda geometrija reduktorja.
<-> Prva točka (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Gostota):
Ta procedura je identična z risanjem poljubne poligonalne linije, tako da je tukaj ne bomo
pojasnjevali.
Ker lahko preračun vplivov v reduktorju traja precej časa glede na gostoto mreže končnih
elementov, lahko uporabnik s podopcijo “Gostota” vpliva tudi na dolžino trajanja preračuna.
Po izboru te podopcije program zahteva vnos gostote:
Gostota (<Default>):
Gostota se podaja v metrih, a med <> se izpisuje aktivna vrednost. Jasno je, da bo dolžina
trajanja preračuna krajša, če je vrednost večja. Če se izbere podopcija “Default”, bo gostota
diagrama reduktorja preračunana na osnovi gostote mreže končnih elementov.
<-> Prva točka (Kontura / Prav. / kRož. / Offset / <koNec> / Gostota <1>):
Ko se konča definiranje geometrije reduktorja program za vsako izbrano entiteto preveri, ali
zadovoljuje navedene geometrijske pogoje. Entitete, ki ne zadostijo pogojem, se iz izbora
umaknejo z opozorilom.

Če se od vseh izbranih entitet lahko kreira reduktor, se v ukazni liniji po izboru pojavijo
podopcije “Težišče” in “Center togosti”.
<-> Prva točka (Kontura / Prav. /kRož. / Offset / <koNec> / Gostota / Težišče / Center
togosti):
Te opcije imajo smisel samo, če se v oknu “2D pogled” vidijo vsaj nekatere izbrane entitete v
prerezu. V tem primeru bo program določil težišče oziroma center togosti vseh njihovih
prerezov z aktivno ravnino in bo na osnovi geometrije izbranih objektov določil geometrijo
reduktorja tako, da vsebuje tudi navedeno točko. V primeru, da se skozi dano točko lahko
postavi več reduktorjev, bo program izbral tistega, ki je normalen na aktivno ravnino v oknu
“2D pogled”.
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Če se v oknu “2D pogled” niti ena od izbranih entitet ne vidi v prerezu, bo po aktiviranju neke
podopcije program izdal ustrezno obvestilo.

Ne glede na to, na kateri način ste določili geometrijo reduktorja, se bo po koncu ukaza le-ta
prikazal v risbi.

Prikaz reduktorja v risbi
Omenimo še, da se s pomočjo ukaza “Sprememba setov” lahko reduktorju pridružijo nove
entitete oziroma se lahko tudi izločijo. Prav tako je s pomočjo tega ukaza možno spremeniti
tudi gostoto diagrama reduktorja.

8.12.2 Vplivi v reduktorju
Z aktiviranjem ukaza “Vplivi v reduktorju” program vse vplive iz entitet, ki so v
reduktorju, reducira na podano os. Če se ukaz zaganja prvič, se bo prikazal
diagram default vpliva (“M3”), drugače pa diagram nazadnje izbranega vpliva.
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V reduktorju je prikazan diagram vpliva “M3”
Istočasno se v ukazni liniji pojavi sporočilo:
Vplivi (Prikaz / <Konec>)
Z aktiviranjem podopcije “Prikaz” se odpre dialog:

Dialog za izbor vpliva v reduktorju
Izbor vpliva, ki se bo prikazoval v reduktorju, se vrši z vklopom ustreznega stikala. Na
razpolago so:
N1
T2
T3
M1
M2
M3

-

normalna sila v smeri lokalne osi 1 reduktorja.
prečna sila v smeri lokalne osi 2 reduktorja.
prečna sila v smeri lokalne osi 3 reduktorja.
torzijski momenti okoli lokalne osi 1 reduktorja.
upogibni momenti okli lokalne osi 2 reduktorja.
upogibni momenti okli lokalne osi 3 reduktorja.

Z aktiviranjem gumba “OK” program dialog zapre in prikaže se diagram izbranega vpliva v
reduktorju.
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Za prikaz je izbran vpliv “T2”
Vplivi v reduktorjih, ki predirajo ravnino, prikazano v oknu “2D Pogled”, se lahko prikazujejo s
pomočjo ukaza “Vplivi v indirektnih elementih” (glej poglavje “8.10”).
Za obtežne primere ovojnic se ne morejo prikazovati vplivi v reduktorju.

8.13

Vplivi v polprostoru
V primeru temeljenja na tleh, ki se modelira kot elastični polprostor, se s pomočjo
ukaza “Vplivi v polprostoru” lahko dobi informacija o napetostih in pomikih v
polprostoru. Z izborom tega ukaza program takoj v oknu “2D prikaz” prikazuje
rezultate preračuna v polprostoru za aktivni obtežni primer.

V orodni vrstici, ki je na zgornjem robu ekrana, se nahaja zaprta lista, s katero se lahko vrši
hitra sprememba vrste vplivov.

Lista za hiter izbor vpliva
V zaprti listi se nahajajo samo tisti vplivi, ki se najpogosteje uporabljajo. Ostali vplivi se lahko
izberejo iz dialoga, ki se odpre z izborom opcije “Ostali” , ali pa z izborom podopcije “Prikaz”
v ukazni liniji.
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Dialog za izbor vplivov
v polprostoru
Ta dialog je zelo podoben prej opisanemu dialogu za izbor vplivov v ploščah in zidovih. Edina
razlika je v vrsti vplivov, za katere se želi prikaz rezultatov z izolinijami. Pri polprostoru so
naslednji vplivi:
Xp Yp Zp σ,ltt σ,kon σ,sk Sloji -

pomik v smeri globalne X osi
pomik v smeri globalne Y osi
pomik v smeri globalne Z osi
napetost v neobremenjenih tleh, ki je odvisna od volumenske teže in globine slojev
tal
napetost v tleh od obtežb konstrukcije
skupna napetost v tleh
stikalo za aktiviranje prikaza definiranih slojev tal v oknu “2D pogled”. Potrebno je
poudariti, da se sloji lahko prikazujejo samo, ko je v oknu “2D pogled” postavljen
okvir (horizontalni, vertikalni ali poševen). Če je postavljen nivo ali cilindrični okvir,
ni možen prikazi slojev.

Mreža končnih elementov polprostora se prikazuje v oknu “2D pogled” samo, če je prikazan
nek vpliv.
Pomen vseh ostalih ponujenih parametrov v tem dialogu je popolnoma enak kot pri ukazu za
izbor vplivov v ploščah, oziroma zidovih.

8.14

Vplivnica
Z izborom ukaza “Vplivnica” program zahteva izbor ene ali več gred, po katerih se
premika obtežba.

<0 sel.> Grede s premično obtežbo - Selektiranje (Deselektiranje / Shema obt / <Konec>):
Poleg posameznega izbora grede se po izboru prve grede v ukazni liniji pojavi tudi podopcija
“Kolinearne”. Z njenim izborom bodo avtomatsko izbrane vse grede, ki so kolinearne s prvo
izbrano.
<1 sel.> Grede s premično obtežbo - Selektiranje (Deselektiranje / Kolinearne / Shema obt /
kriTični položaj / <Konec>):
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Po izboru vseh gred s premično obtežbo, se bo na ekranu prikazala vplivnica za ustrezno vrsto
vpliva.

Vplivnica za upogibni moment M3
Program nudi možnost definiranja sheme premične obtežbe za vplivnico, ki sestoji iz “vozila”
(poljubno definirana premična obtežba) in “gneče pešcev” (razporejena obtežba), ki je opcijsko
pred in za vozilom, poljubne dolžine in poljubne razporeditve.
Z izborom podopcije “Shema obt” se odpre dialog:

Dialog za definiranje sheme premične obtežbe
za vplivnico
Shema premične obtežbe za vplivnico se določa z vnosom koncentriranih in linijskih sil ter
kontinuirne obtežbe.
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Točkovna obtežba
Podatki o koncentriranih silah se podajo v okviru prikazane liste v zgornjem levem delu
dialoga, pri čemer podatki v vsaki vrstici odgovarjajo eni koncentrirani sili.

Del dialoga je predviden za vnos koncentriranih sil
Nova vrstica se vnaša v listo s pomočjo polja “
Dodaj”, s pomočjo polja “
Briši” se
izbrana vrstica iz liste umakne. Položaj in intenziteta koncentrirane sile podamo v listo
direktno, z vnosom numeričnih vrednosti v ustrezne stolpce:
“X [m]”

- koordinata točke, v kateri deluje koncentrirana sila

“Pz [kN]”

- intenziteta sile

Zaradi hitrejšega in lažjega vnosa podatkov je konvencija za predznak sile obratna od
običajnega, znak “+” označuje delovanje sile navzdol. Program podane sile usmerja v smeri
globalne Z osi celega modela.
Linijska obtežba
Podatki o linijski obtežbi se podajo v listi, ki se nahaja v zgornjem desnem delu dialoga.
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Del dialoga, predviden za vnos linijskih sil
Prikazane kolone imajo naslednji pomen:
“X1 [m]” -

koordinata začetne točke linije, po kateri deluje linijska obtežba.

“X2 [m]” -

koordinata končne točke linije, po kateri deluje linijska obtežba.

“P1[kN/m]” -

intenziteta linijske obtežbe na začetku.

“P2 [kN/m]” - intenziteta linijske obtežbe na koncu.
Kot pri koncentriranih silah je konvencija za predznak sile enaka, tj. znak “+” označuje
delovanje sile navzdol. Program podane sile usmerja v smeri globalne Z osi celotnega modela.
V praksi je najpogosteje potrebno podati enakomerno obtežbo. Zato program vrednost v polju
“P1” avtomatski postavi tudi v polju “P2”. Seveda lahko to vrednost po potrebi tudi
spremenite.
Vloga gumbov “
Dodaj” in “
Briši” je enaka kot pri vnosu koncentrirane sile, tj. da se s
pomočjo njih dodaja nova vrstica podatkov, oziroma briše trenutno izbrana.
Kontinuirna obtežba - pred in za
V delu dialoga “Kontinuirana obtežba - pred in za” je omogočena določitev “gneče pešcev”,
ki se lahko nahaja pred in/ali za “vozilom”. V polju “Intenziteta” se poda intenziteta “gneče
pešcev”, njen položaj pa je definiran s prostim prostorom do “vozila” (poljubno definirane
premične obtežbe), dolžina pa se vnaša v polju “Prosti prostor”. Konvencija za znak sile je
prav tako obratna od običajne, znak “+” označuje delovanje sile navzdol.
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Del dialoga, predviden za vnos kontinuirne obtežbe
Vse podane obtežbe v tabelah in poljih se grafično prikazujejo v spodnjem desnem delu
dialoga. Zaradi lažje kontrole vnesenih podatkov se obtežbe v vrsticah tabel v risbi prikazujejo
s posebno barvo.

Del dialoga, predviden za grafično kontrolo podane
sheme premične obtežbe za vplivnico
Knjižnica shem premičnih obtežb za vplivnico
V praksi se pogosto uporabljajo iste sheme premične obtežbe za vplivnico. Da bi se izognili
ponavljajočim vnosom shem, je omogočeno, da se kreirane sheme shranijo v bazo in po
potrebi naknadno vnesejo.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

637

Del dialoga, rezerviran za delo s knjižnicami shem
premičnih obtežb
Po določitvi sheme premične obtežbe za vplivnico, za shranjevanje uporabite gumb
“
Shrani”.

Z vnosom želenega imena in aktiviranjem gumba “OK”, bodo vsi vneseni podatki shranjeni v
knjižnico sheme premičnih obtežb. Od tega trenutka se bo v zaprti listi pojavil ta naziv in z
njegovim izborom bodo vsi podatki prevzeti in prikazani v dialogu. Gumb “
Briši” je
predviden za brisanje izbrane sheme, ki je prej nameščena v bazo.
Za shranjene sheme obtežb se lahko kreira tudi poročilo.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

638

Ukazni gumbi za kreiranje poročila
- Gumb, s pomočjo katerega se generira poročilo in namešča v projektno dokumentacijo.
- Gumb, s pomočjo katerega se generira poročilo in tiska.
- Gumb, s pomočjo katerega se poročilo generira in shrani v tekstualno datoteko.
Poročilo sestoji iz naziva sheme premične obtežbe, risbe (kot v dialogu) in tabel z numeričnimi
podatki obtežb.

Izgled kreiranega poročila
V kolikor shema obtežbe ni shranjena, se bo pri izhodu iz dialoga z aktiviranjem gumba “OK”
pojavilo opozorilo “Izbrana shema obtežbe ni shranjena. Nadaljujete?” in to shemo boste lahko
koristili samo do izhoda iz programa.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

639

Omenimo tudi, da se za shemo, ki ni shranjena, ne more kreirati poročilo.
S pomočjo gumba “Reset” lahko naenkrat umaknete vse predhodno definirane podatke o
aktivni shemi obtežb.
Kritični položaj
Način preračuna kritičnega položaja obtežb se definira s pomočjo zaprtih list, ki se nahajajo
levo od grafičnega prikaza sheme premičnih obtežb.

Zaprte liste za definiranje preračuna kritičnega
položaja obtežb
Iz prve zaprte liste se lahko izbere ena od treh ponujenih opcij:
“Analiza obeh smeri” – analizira se premikanje obtežbe v obeh smereh.
“Analiza samo I smeri” – analizira se premikanje obtežbe samo v eni smeri (z leve na desno
stran). V risbi se zraven rezultatov, ki so dobljeni z analizo prve smeri postavi simbol, ki kaže
na smer premikanja obtežbe: “-->”.
“Analiza samo II smeri” – analizira se premikanje obtežbe samo v eni smeri (z desne na
levo stran). V risbi se zraven rezultatov, ki so dobljeni z analizo druge smeri postavi simbol, ki
kaže na smer premikanja obtežbe:“<--”.
Omenimo še, da ima izbor smeri smisel, če podana obtežba ni simetrična, ker so pri
simetričnih obtežbah rezultati za obe smeri premikanja identični.
S pomočjo druge zaprte liste se z izborom ene od ponujenih opcij (“Maksimum in
minimum”, “Samo maksimum” in “Samo minimum”) definira, za katere ekstremne
vrednosti se išče kritični položaj.
Z izborom podopcije “kriTični položaj” se bodo v risbi prikazale ekstremne vrednosti in
njihov položaj za aktivno shemo premične obtežbe.
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Vplivnica s prikazanim kritičnim položajem

8.15

Skaliranje vplivov

S pomočjo tega ukaza se vpliva na računsko dobljene rezultate preračuna in na
način njihovega izpisa na risbi. Z izborom ukaza “Skaliranje vplivov”, ki se nahaja v okviru
menija “Vrednosti”, se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za skaliranje vplivov
V edit box-ih v levem delu dialoga, se podajo vrednosti multiplikatorja, s katerimi bodo
linearno pomnoženi rezultati preračuna. Ne glede nato, za kateri konstruktivni element se
analizirajo rezultati, bodo s podanimi multiplikatorji pomnoženi vsi odgovarjajoči rezultati, pri
čemer se oni ločijo edino po svojem karakterju:
Notranje sile -

s podanim multiplikatorjem bodo linearno pomnožene vse notranje
zidovih, gredah, kot tudi reakcije točkovnih in linijskih podpor.

sile v

Napetosti -

s podanim multiplikatorjem bodo linearno pomnožene vse napetosti v zidu kot
tudi napetosti v tleh v primeru temeljenja na elastični podlagi.

Deformacija -

s podanim multiplikatorjem bodo linearno pomnožene vse deformacije zidov
in nosilcev, kot tudi posedanje tal v primeru temeljenja na elastični podlagi.

Vsekakor, da je ena od največjih uporab teh faktorjev skaliranja rezultatov pri pretvorbi iz
enega merskega sistema v drugega. Če je pri izrisovanju modela za dolžine uporabljena enota
meter, potem privede podajanje vrednosti “1000” v edit box-u “Deformacija” do prikaza
preračunanih pomikov v milimetrih.
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Poleg podajanja faktorja skaliranja, se v tem dialogu lahko vpliva na preglednost izpisa
numeričnih rezultatov preračuna na risbi in izgled diagramov notranjih sil.
Število decimalk - v tem edit box-u se definira s katero natančnostjo, oziroma s koliko
decimalk, je potrebno prikazovati rezultate preračuna. Če se poda vrednost
“0”, tedaj bodo vsi rezultati, ne glede na kateri konstruktivni element se
nanašajo, prikazani kot celoštevilčne vrednosti.
Spodnja meja -

ker se večina rezultatov preračuna prikazuje z diagrami, na katerih se
izpisujejo tudi ordinate ekstremnih vrednosti, lahko v nekaterih primerih
risba postane nepregledna. V takih primerih imate možnost, da v tem edit
box-u podate poljubno vrednost in da od programa zahtevate, da ne kotira
vrednosti, ki so po absolutni vrednosti manjše od podane. Vrednost v tem
edit box-u se nanaša tudi na prikaz reakcij točkovnih podpor, oziroma na
risbi bodo izpisane samo reakcije, katerih intenziteta je po absolutni
vrednosti večja od podane spodnje meje (vrednost “0” pomeni prikaz vseh
vrednosti).

Tehnična nula -

z vnosom želene vrednosti lahko omogočite, da program vsem vrednostim,
katere so manjše od podane, dodeli vrednost nula. Na tak način program
ne samo, da ne bo kotiral vrednosti manjše od podane, ampak jih ne bo
niti prikazoval.

Aktiviranje ukaza “OK” bo označilo konec tega ukaza in vsi postavljeni parametri bodo v
nadaljevanju upoštevani.

8.16

Skaliranje velikosti diagramov

Izgled diagrama v linijskih konstrukcijah se lahko nastavi tudi s skaliranjem vrednosti
ordinat v diagramu. S pritiskom na funkcijsko tipko “F5” se ordinate proporcionalno
povečujejo, a z istočasnim pritiskom na tipki “Alt” in “F5” se zmanjšujejo. Zraven spremembe
velikosti risanja diagramov, je s pomočjo funkcijske tipke “F6” možno nastaviti gostoto šrafure
diagramov. Namreč s pritiskom na tipko “F6” se gostota šrafure povečuje, a s pritiskom na
tipki “Alt” in “F6” se zmanjšuje. Funkcijska tipka “F7” je predvidena za umik vseh predhodno
podanih sprememb diagramov in vrnitev na začetno programsko nastavljeno razmerje
velikosti.
Diagrami vplivov v linijskih entitetah se lahko prikazujejo tudi brez šrafure, oziroma brez
notranjih ordinat. Z istočasnim pritiskom na tipki “Ctrl” in funkcijsko tipko “F6”, se
prikazovanje ordinat izključi, dokler se s ponovnim pritiskom ponovno ne vključi.
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Prikaz diagrama z ordinatami

Prikaz diagrama brez ordinat
Vse predhodno rečeno se ne nanaša samo na diagrame v linijskih elementih konstrukcije,
ampak tudi na diagrame presekov v površinskih elementih konstrukcije, simbole puščic za
reakcije točkovnih podpor, prikaz deformiranega modela in prikaz aktivne nihajne oblike
konstrukcije. Tudi tukaj je za skaliranje predvidena funkcijska tipka “F5” in za umik skaliranja
funkcijska tipka “F7”.

8.17

Predizmera
S pomočjo ukaza “Predizmera” lahko avtomatsko generirate tekstualno poročilo s
potrebnimi količinami materiala za izbrane grede in plošče modela. Ukaz se nahaja
v meniju “Vrednosti” in z njegovim aktiviranjem se preide v standardno proceduro
izbora:

<0 sel.> Predizmera - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije
/ Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Klik na desni gumb miške označi konec procedure izbora in na ekranu se bo pojavil dialog s
tekstualnim poročilom za vse predhodno izbrane grede in plošče.
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Dialoga za prikaz tekstualnega poročila
Plošče - predizmera

Tabela s predizmero za plošče
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Predizmera za plošče se sestoji iz tabele, v kateri so za vsak set plošč prikazani naslednji
podatki:
Set –
števec seta.
d [m]/Material – v prvi vrsti se izpisuje debelina plošč, v drugi se izpisuje material seta
plošč.
γ [kN/m3] –
prostorninska teža materiala.
P [m2] –
površina vseh plošč danega seta.
V [m3] –
volumen vseh plošč danega seta.
m [T] –
masa vseh plošč danega seta.
V zadnji vrsti tabele “Skupaj” se prikazuje površina, volumen in masa vseh izbranih plošč.
Grede - predizmera

Tabele s predizmero za grede
Za poročilo predizmer gred sta predvideni dve vrsti tabel. Tabela “Grede – predizmere po
setih” se vedno prikazuje in v njej so izbrane grede, grupirane po setih. Tabela “Grede –
predizmera po prečnih prerezih” se prikazuje v situacijah, v katerih se med izborom gred
nahajajo grede, ki imajo enak prečni prerez in enake numerične podatke, a pripadajo različnim
setom. V tej tabeli se grede grupirajo po prečnih prerezih in tabela ne vsebuje kolone “Set”.
Ostale kolone so enake za obe tabeli:
Set –
Prerez/Material –
γ [kN/m3] –
L [m] –
V [m3] –
m [T] –

števec seta.
v prvi vrsti se izpisuje opis prereza gred, v drugi se izpisuje material
seta gred.
prostorninska teža materiala.
dolžina vseh gred danega seta/prereza.
volumen vseh gred danega seta/prereza.
masa vseh gred danega seta/prereza.
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V zadnji vrsti tabele “Skupaj” se prikazuje dolžina, volumen in masa vseh izbranih gred.
Prikazani numerični podatki v tej vrstici morajo biti enaki za obe tabeli.
Rekapitulacija količin materiala

Tabela rekapitulacije količin materiala
V tej tabeli se prikazuje rekapitulacija količin vseh materialov, ki so uporabljeni za kreiranje
izbranih plošč in gred. Za vsak material so prikazani podatki:
Material –
prikazuje se naziv materiala.
γ [kN/m3] – prostorninska teža materiala.
V [m3] –
volumen vseh gred in plošč, ki so kreirane iz danega materiala.
m [T] –
masa vseh gred in plošč, ki so kreirane iz danega materiala.
S pomočjo ukaznih polj, ki se nahajajo v spodnjem desnem delu dialoga, se kreirana poročila
predizmer lahko izvozi v projektno dokumentacijo (
(

), tisk (

) ali tekstualno datoteko

).
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Ukazna polja za izvoz poročila

8.18

Tekstualni prikaz rezultatov statičnega
preračuna

Zraven možnosti prilaganja risb s prikazi rezultatov v projekt, je v programu
omogočeno tudi kreiranje tekstualnih poročil, v katerih se v formi tabel lahko dobijo numerični
rezultati izvedene statične analize.
Z izborom ukaza “Tekstualno poročilo”, ki se nahaja v modulu za obdelavo rezultatov
preračuna v okviru menija “Vrednosti”, bo program v ukazni liniji zahteval izbor entitet, v
katerih vas zanimajo numerični rezultati preračuna.
<0 sel.> Izbor entitet – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Ker se numerični rezultati v enem trenutku lahko gledajo samo za en tip entitet (plošče, grede,
itd), bo izbor prve entitete določil tudi vrsto vseh entitet v nadaljevanju. Torej če želite videti
numerične rezultate v ploščah, tedaj je potrebno, da v prvem koraku izberete želeno ploščo in
zatem še ostale. Če v prvem koraku izberete več različnih tipov entitet, tedaj se bo program
sam odločil za enega in ostale izločil iz selekcije. Po končanju izbora bo program v odvisnosti
od tipa izbrane entitete odprl ustrezen dialog.
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Izgled dialoga za prikaz numeričnih rezultatov preračuna
v ploščah in zidovih
Način dela s tem ukazom je popolnoma enak za vse tipe konstruktivnih elementov, edina
razlika je v vrsti vplivov, ki se za posamezne elemente konstrukcije lahko dobijo. Zaradi tega
bomo v nadaljevanju tekstu prikazali način kreiranja tekstualnih poročil za vplive v plošči, kar
pa velja tudi za vse ostale elemente konstrukcije.
Plošče

Dialog za kreiranje tekstualnih poročil v ploščah in zidovih
Izbor obtežbe, za katere se bo kreiralo tekstualno poročilo, se vrši v spodnjem levem delu
dialoga (“Obtežbe”).
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Del dialoga, v katerem se vrši izbor obtežb
Prikazane opcije imajo naslednji pomen:
“Aktivni obtežni primer”
Poročilo se generira za izbran obtežni primer iz zaprte liste, ki postane dostopna
šele tedaj, ko se vklopi to stikalo. V listi se nahajajo vsi osnovni obtežni primeri,
vse kombinacije in vse ovojnice, ki so predhodno kreirani v modelu. Vsaka izmed
teh obtežb se lahko izbere za kreiranje poročila.
“Ovojnica kot enoten obtežni primer”
Stikalo omogoča, da se generiranje poročila za aktivno ovojnico izvaja, kot da je
uporabnik izbral obtežne primere v ovojnici, za katere želi dobiti poročilo.
“Vse osnovne obtežbe”
Poročilo se generira za vse osnovne obtežne primere.
“Vse kombinacije obtežb”
Poročilo se generira za vse kombinacije obtežb.
“Vse obtežbe”
Poročilo se generira za vse obtežbe.
“Izbrane obtežbe in kombinacije”
Z vklopom tega stikala postane dostopen gumb “Izbor”, ki odpre dialog za izbor
obtežb, za katere se želi generirati poročilo.
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Dialog za izbor obtežb za generiranje poročila
S klikom miške v koloni stikal se označijo vsi osnovni obtežni primeri in
kombinacije, za katere se bo generiralo poročilo. V edit polju pod tabelo so tudi
prikazane številke obtežnih primerov in kombinacij, za katere se bo generiralo
poročilo. Izbor se lahko vrši tudi direktno v tem edit polju z vnosom številk ali
intervalov. Npr. '5-7,10,12'. Številke/intervali se morajo ločiti z vejico.
Z aktiviranjem gumba “OK”, se bo ta dialog zaprl in program se bo vrnil v osnovni
dialog za generiranje tekstualnih poročil. Sedaj bodo pod stikalom“Izbrane obtežbe
in kombinacije” prikazane številke vseh obtežnih primerov in kombinacij za
poročilo.

Polje s prikazom obtežnih primerov za poročilo
V zgornjem delu dialoga se nahajajo tri tabele, ki bodo aktivne ali neaktivne, glede na stanje
stikal, ki so na njihovem vrhu.
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Stikala, ki določajo, katera vrsta vpliva
bo prikazana v tekstualnem poročilu in katera ne
Glede na stanje stikal “Notranje sile”, “Deformacija LKS” in “Deformacija GLO” bo spodnji del
ustreznih tabel dostopen ali ne.
Način dela s tabelami je popolnoma enak. Pojasnili bomo način dela s tabelo za notranje sile, a
to se bo nanašalo tudi na ostali dve tabeli.
Z vklopom stikala, ki se nahaja na levi strani naziva vpliva, določate, ali bodo šli ti rezultati v
sestavo tekstualnega poročila ali ne.

Stikala, ki vplivajo na število kolon v poročilu
Stikala, ki se nahajajo na desni strani naziva danega vpliva, bodo dostopna za spremembo
samo, če je stikalo“Ekstremi” vklopljeno.
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Stikalo, ki določa vrsto tekstualnega poročila
S pomočjo stikala “Ekstremi” se praktično določa vrsta tekstualnega poročila, oziroma ali
želite prikaz samo določenega števila maksimalnih vrednosti izbranega vpliva ali pa vse
rezultate v izbranih elementih konstrukcije. Torej, če je stikalo “Ekstremi” izklopljeno, tedaj bo
kreirana tabela vsebovala toliko vrstic, kolikor je vozlišč na mreži končnih elementov v izbranih
ploščah, a število kolon bo določilo število izbranih vplivov za prikaz. Če je pa stikalo
“Ekstremi” vklopljeno, tedaj je potrebno izbrati za katere vplive iščete ekstreme.

Del dialoga za izbor vrste in število ekstremov
V vsaki prikazani vrstici se definirajo parametri za dano vrsto notranjih sil. V okviru vsake te
vrstice se v edit box-u “n” podaja število ekstremnih vrednosti, ki jih je potrebno prikazati, a z
vklopom stikal v kolonah “+”, “-” in “”, določate kriterije sortiranja rezultatov. Namreč
določate ali rezultati predstavljajo maksimalne pozitivne vrednosti, maksimalne negativne ali
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pa maksimalne vrednosti po absolutnem predznaku. Vsekakor bodo ta stikala aktivna samo v
vrsticah, ki se nanašajo na izbrane vplive za prikaz. Zato za vsaki izbrani vpliv lahko iščete
število ekstremov naenkrat, ali po več izbranih kriterijih sortiranja. V okviru ene vrstice so
lahko vsa tri stikala izklopljena, kar bo označilo, da se za ta vpliv ne bo iskalo ekstremov,
ampak se bodo le-ti prikazovali samo kot ustrezne vrednosti pri iskanju drugih ekstremnih
vrednosti.
Torej število stikal na levi strani naziva vpliva bo določilo število kolon, a število stikal na
desni strani naziva vpliva število tabel. Vsaka od teh tabel bo vsebovala toliko vrstic, kolikor je
zahtevano ekstremnih vrednosti danega vpliva (podatek v koloni “n”).
Ko aktivni model vsebuje faze gradnje, postane dostopna zaprta lista, ki se nahaja v spodnjem
desnem delu dialoga (“Faza gradnje”). Z izborom iz te liste se določa faza gradnje, za katero
se generira poročilo. V listi se nahaja tudi opcija “Vse faze”. Z njenim izborom se poročilo
generira za vse faze gradnje.
S pomočjo stikala “Ločeno po setih” se od programa lahko zahteva, da rezultate v poročilu
grupira po setih. Pred vsako grupo rezultatov se izpisuje števec danega seta. Ta opcija je
dostopna samo, ko se kreira poročilo za podano število ekstremnih vrednosti izbranih vplivov,
oziroma ko je stikalo “Ekstremi” vklopljeno.
Ker boste pri delu s programom pogosto menjali vrsto poročila v odvisnosti od trenutnih
potreb, je v okviru tega ukaza omogočeno shranjevanje stanja stikal. Namreč ko
nastavite neko stanje za poročilo, za katerega smatrate da je relativno tipično in da ga
boste pogosto potrebovali, tedaj aktivirajte to ikono.

Sedaj je v edit box-u potrebno podati tekstualni opis, ki Vas bo spomnil na izbrano vrsto
tekstualnega poročila in aktivirati polje “OK”.
Zaprta lista, ki se nahaja v spodnjem levem kotu tega dialoga, je predvidena za izbor že prej
shranjenih tipov poročil.
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Zaprta lista za izbor že prej shranjenega tipa poročil
Ko ste izbrali vrsto tekstualnega poročila in vsebino njegovih kolon in vrstic, bo s poljem “OK”
program odprl dialog z vsebino kreiranega tekstualnega poročila.

Dialog z vsebino kreiranega tekstualnega poročila
Enako kot pri ostalih procedurah v programu, v katerih se generirajo razna tekstualna poročila,
lahko z izborom ustreznega polja izberete direktni tisk, ali pa namestitev poročila v glavni
projekt.
Ikona za prenos TXT poročila v glavni projekt
Ikona za direktni tisk TXT poročila
Ikona za export TXT poročila v txt datoteko
Z aktiviranjem polja “OK”, se bo program vrnil na osnovni izgled dialoga v okviru tega ukaza.
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Osnovni izgled dialoga za kreiranje tekstualnega poročila z rezultati v ploščah
Sedaj imate možnost ali da zahtevate novo vrsto poročila za iste izbrane entitete, ali pa da se
z izborom polja “Prekliči” vrnete na osnovni izgled ukazne linije v okviru tega ukaza.
<0 sel.> Izbor entitet – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Program bo v proceduri selekcije novih entitet, dokler z izborom pod-opcije “Konec” ne
označite konec tega ukaza.
Grede

Dialog za kreiranje tekstualnih poročil v gredah in stebrih
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Za stebre in grede se lahko kreirajo poročila z vključenimi vrednostmi izbranih vplivov. Za
ključne vrednosti se razumejo vrednosti v vseh karakterističnih točkah grede, oziroma točkah,
v katerih se pojavljajo lokalni ekstremi.
Z izborom enega stikala, ki so dostopna šele po izklopu stikala “Ekstremi”, se definira vsebina
poročila:
“Ključne vrednosti” – V poročilu se prikazujejo samo vrednosti v ključnih točkah izbranih
gred/stebrov.
“Ključne vrednosti + dx” – Zraven ključnih vrednosti se v poročilu prikazujejo tudi vrednosti
v točkah, ki so določene s podanim intervalom v polju “dx”.

Parametri, s katerimi se definira kreiranje poročila
s ključnimi vrednostmi v izbranih gredah
V primeru, da je za aktivni obtežni primer postavljena ovojnica in pod pogojem, da je stikalo
“Ekstremi” izključeno, lahko izberete vplive, za katere bo iskana ovojnica.
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Stikala, ki določajo vrsto vpliva za katere se išče ovojnica
Točkovna podpora

Dialog za kreiranje tekstualnih poročil
v točkovnih podporah
Če se med izbranimi obtežnimi primeri za kreiranje tekstualnega poročila v točkovnih podporah
nahaja tudi ovojnica obtežb, postanejo dostopni tudi parametri v delu dialoga “Ovojnica”.
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Parametri, s katerimi se definira kreiranje poročila
za ovojnice obtežnih primerih
Ko je stikalo “Max/min” vklopljeno, se bosta v poročilu za vsako izbrano reakcijo in ovojnico
izpisali dve vrednosti, maksimalna in minimalna.
Če je pa to stikalo izklopljeno, se z ostalimi stikali izbira reakcije za iskanje ovojnic. Za izbrane
reakcije v poročilu se bodo prikazovale ekstremne vrednosti, za ostale reakcije pa vrednosti, ki
odgovarjajo tem ekstremom.
Vse, kar je tukaj povedano, velja tudi za ukaz za generiranje poročil z rezultati statičnega
preračuna za celi model. Ta ukaz se nahaja v editorju papirja, v meniju, ki se odpre z desnim
klikom miške na naziv poglavja “Statični preračun”.
Površinska podpora
V “Tower 7” je omogočeno de se dobi poročilo o rezultantah površinske podpore za
aktivni obtežni primer. Potrebno je poudariti, da se tekstualno poročilo za rezultante
površinskih podpor ne more dobiti samo za aktivni obtežni primer v modulu za obdelavo
rezultatov.
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Del dialoga, ki se nanaša na prikazovanje
rezultante površinskih podpor v tekstualnem poročilu
“Ovojnica kot enoten obtežni primer”
Stikalo omogoča, da se generiranje poročila za aktivno ovojnico izvaja, kot da
je uporabnik izbral obtežne primere v ovojnici, za katere želi dobiti poročilo.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

659

8.19

Generiranje poročila za skupine entitet

S pomočjo tega ukaza lahko na enostaven način kreirate kompletno poročilo za
izbrane skupine (grupe) entitet. Ta poročila lahko vsebujejo tekstualne in grafične bloke z
rezultati statičnega preračuna, kot tudi tekstualne in grafične bloke z rezultati dimenzioniranja
in to za vse vrste konstruktivnih elementov.
Z izborom ukaza “Generiranje poročila za skupine entitet”, ki se v modelu za obdelavo
rezultatov preračuna nahaja v okviru menija “Vrednosti”, se odpre dialog:

Dialog, ki se odpre z aktiviranjem ukaza
“Generiranje poročila za skupine entitet”
Sam postopek dela s tem dialogom se lahko razdeli na dva dela. V prvem se s ponujenimi
parametri vrši izbor tekstualnih in grafičnih blokov, ki bodo šli v poročilo, kot tudi shranjevanje
njihovega trenutnega stanja v bazo konfiguracij zaradi nadaljnje uporabe. V drugem delu se
kreirajo grupe entitet in za njih se vrši generiranje poročila.
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Definiranje konfiguracij
Izbor tekstualnih in grafičnih blokov z rezultati statičnega preračuna se vrši v delu dialoga
“Statični vplivi”.

Del dialoga za izbor tekstualnih in grafičnih blokov
z rezultati statičnega preračuna
Lahko se definira izgled poročila za plošče, grede, površinske podpore, linijske podpore in
reakcije podpor. Vsaki entiteti sta pridruženi dve stikali in ukazna polja. Tisti na levi strani
imena entitet so predvideni za delo s tekstualnimi poročili, tisti na desni strani pa za delo z
grafičnimi bloki.
Z vklopom stikala na levi strani postane dostopno tudi ukazno polje, ki se nahaja zraven njega.
Z njegovim aktiviranjem program odpre dialog, v katerem se vrši izbor vpliva, ki se bo našel v
sestavi tekstualnega poročila ustrezne entitete.
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Dialog za izbor vpliva, ki gre v sestavo
tekstualnega poročila plošč
Delo z dialogi za tekstualna poročila je enak kot pri ukazu “Tekstualna poročila”, s tem da je
del za izbor obtežnega primera in faze gradnje nedostopen, ker se njihov izbor vrši v
osnovnem dialogu ukaza.
Z aktiviranjem polj na desni strani imena entitet se odprejo ustrezni dialogi, v katerih se vrši
izbor vpliva za generiranje grafičnih blokov.

Dialog za izbor grafičnih blokov v plošči,
ki gredo v sestavo poročila
Delo s temi dialogi je enako kot pri ukazu za prikazovanje statičnih vplivov v ustreznih
entitetah.
Izbor tekstualnih in grafičnih blokov z rezultati dimenzioniranja se vrši v dialogih, ki se odprejo
z aktiviranjem ustreznih ukaznih polj v delu “Dimenzioniranje”.
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Dialog za izbor tekstualnih in grafičnih
blokov z rezultati dimenzioniranja
betonskih plošč
Po izboru vseh grafičnih in tekstualnih blokov je potrebno shraniti aktivno stanje parametrov v
bazo konfiguracij. Za ta namen je predviden gumb “ ”, ki odpre dialog:

Z vnosom želenega imena in aktiviranjem polja “OK” bodo vsi podatki shranjeni in podani
naziv se bo pojavil v zaprti listi za izbor konfiguracij.
V zaprti listi se nahaja tudi konfiguracija z imenom “Default”, v kateri so vsi parametri
izklopljeni, tako da se z njenim izborom na najhitrejši način lahko uničijo vnesene spremembe.
Kreiranje grupe entitet in generiranje poročila
Z izborom gumba “Nivo”, ki se nahaja v delu dialoga “Definiranje novih grup”, se odpre
dialog:
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Dialog za izbor nivojev
V dialogu so prikazani vsi nivoji, ki se nahajajo v modelu. Sedaj je potrebno izbrati nivoje, za
katere želite kreirati poročila in da jih z aktiviranjem polja “OK” vnesete v listo.

V listo so vneseni izbrani nivoji
Z izborom gumba “Okvir” se bo dialog zaprl in prešel v proceduro izbora okvirjev v oknu
“Dispozicija”, pri čemer ukazna linija dobi obliko:
<0 sel.> Okvirji - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Klik na desni gumb miške bo označil konec procedure izbora, nakar se dialog ponovno odpre in
vsi izbrani okvirji se prikažejo v listi.
S pomočjo gumba “Pomožni pogled” se v listo lahko dodajo tudi pomožni pogledi.
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Dialog za izbor pomožnih pogledov
Skupine, za katere se generirajo poročila, se lahko kreirajo tudi z izborom linijskih entitet
(gred in linijskih podpor) iz risbe. Z aktiviranjem gumba “Linijske entitete” se dialog zapre in
preide se v proceduro izbora linijskih entitet:
<0 sel.> Linijske entitete - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Ne morejo se kreirati skupine, v katerih se istočasno nahajajo tako grede kot linijske podpore,
tako da bo prva izbrana entiteta določila, katere entitete gredo v izbor.
Klik na desni gumb miške bo označil konec procedure izbora, nakar se bo dialog ponovno
odprl, v listo se doda skupina z imenom “Skupina gred“ za izbrane grede, oziroma “Skupina
linijskih podpor” za izbrane linijske podpore v sliki.

Z izborom gred iz risbe se v listo doda skupina gred
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V koloni “Naziv” v listi se poda ime poglavja, v katero se dodaja poročilo za entitete iz
skupine. S klikom miške na naziv katerekoli skupine se le–ta izbere in se lahko spremeni z
vnosom novega imena.
Za vsako skupino entitet v koloni “Konfiguracija” se nahaja zaprta lista, iz katere se lahko
izbere predhodno shranjena konfiguracija. Poročilo se ne generira za trenutno stanje
parametrov ampak za shranjeno konfiguracijo, ki je pridružena dani skupini entitet.
Če se poročilo za vse skupine generira z isto konfiguracijo, je dovolj, da se dodeli eni skupini in
se zatem iz menija, ki se odpre z desnim klikom miške preko njenega imena, izbere ukaz
“Dodeli vsem”. Na tak način bo vsem skupinam pridružena izbrana konfiguracija.

Ukaz za dodelitev iste konfiguracije vsem skupinam entitet
Stanje stikala, ki se nahaja na koncu vsake vrstice, določa, ali se bo za to skupino entitet
generiralo poročilo. Z desnim klikom miške na eno od teh stikal se odpre meni z ukazi
“Selektiraj vse” in “Deselektiraj vse”. Z njihovim izborom se lahko izberejo oziroma
deselektirajo vsa stikala istočasno. Skupine entitet se lahko izberejo tudi z vnosom njihovih
števcev v polju “Izbor”, ki se nahaja pod listo.
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Vključena stikala označujejo, da se bo za te skupine
entitet generiralo poročilo
S pomočjo gumbov “
Gor ” in “
Dol ” je omogočena sprememba vrstnega reda skupin
entitet v listi. Postopek se odvija tako, da se najprej klikne na vrstico skupine in zatem aktivira
ustrezen gumb.
S pomočjo gumba “

Briši ” se izbrane skupine umaknejo iz liste.

Kreirane skupine se shranjujejo v datoteko pri shranjevanju modela. Tako ostanejo trajno
shranjene za kasnejšo uporabo.
V datoteko se shranijo tudi vse konfiguracije, ki so dodeljene skupinam. Pri zagonu ukaza
program primerja te konfiguracije in konfiguracije, ki so shranjene v bazo. Če se v bazi ne
nahaja konfiguracija, ki je dodeljena neki skupini, se zraven njenega imena izpisuje zvezdica
(*), ki kaže, da ona ni shranjena v bazo, vendar se lahko uporablja v danem projektu.
V kolikor se v modelu nahajajo faze gradnje se z izborom iz zaprte liste “Faze gradnje” določa
faza, za katero se generira poročilo. Z izborom opcije “Vse faze” se poročilo generira za vse
faze gradnje.
Zaprta lista, ki se nahaja v delu dialoga “Vidnost”, je predvidena za izbor nekega prej
shranjenega stanja vidnosti, s katerim se bo vršilo generiranje grafičnih blokov. Zraven te liste
se nahajata tudi dve ikoni.
Z izborom te ikone se odpre dialog “Vidnost”, v katerem lahko posebej regulirate način
vidnosti vsakega elementa konstrukcije in obtežbe. Izbrano stanje vidnosti je enkratno
in bo veljalo, dokler se ne gre iz dialoga “Generiranje poročila za grupe entitet”. Tedaj bo
stanje vidnosti vrnjeno, tako kot je postavljeno v modulu za obdelavo rezultatov.
Z izborom te ikone se odpre dialog, v katerem se lahko nastavijo karakteristike blokov,
ki se generirajo. Ta dialog je enak kot dialog, ki se odpre z desnim klikom miške na
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ikono “Export bloka” v modulu za obdelavo rezultatov, tako da bodo vse spremembe
parametrov ostale ohranjene tudi po izhodu iz aktivnega ukaza.
V delu dialoga “Obtežbe” se vrši izbor obtežb, za katere se generirajo poročila rezultatov
statičnega preračuna. Zraven posameznega obtežnega primera, ki se izbira iz liste, se poročilo
lahko naredi tudi za: “Vse osnovne obtežne primere”, “Vse kombinacije obtežb” ali “Vse
obtežbe”.

Del dialoga, v katerem se vrši izbor obtežb
za katera se generira poročilo
Izbrana obtežba, faza gradnje in vidnosti se ne shranijo v konfiguracijo, ampak se pri vsakem
generiranju poročila ponovno definirajo.
Ko so podani vsi potrebni parametri se pristopi h generiranju poročil. Pri tem treba je preveriti,
ali je za vsako skupino v koloni “Konfiguracija” izbrana neka že prej shranjena konfiguracija,
ker se bo na tej osnovi naredilo poročilo, kot tudi, ali je skupini, za katero se generira poročilo,
vklopljeno ustrezno stikalo.
“
Generiraj celo poročilo” – Z izborom tega gumba se naredi poročilo in se izvozi v
projektno dokumentacijo.
“

Generiraj celo poročilo” – Z izborom tega gumba se naredi poročilo in pošlje v tisk.

S pomočjo stikala “Grupirati po nazivu” se določa položaj generiranih blokov v projektni
dokumentaciji. Ko je stikalo izklopljeno, bo program avtomatsko vsak blok namestil v ustrezno
poglavje. Tako bo na primer bloke z rezultati dimenzioniranja jeklenih gred vnesel v poglavje
“Dimenzioniranje (jeklo)”. Če je to stikalo vklopljeno, bo program za vsako skupino entitet
kreiral novo poglavje z imenom, katero je podano v koloni “Naziv” in bo vanj vnesel vse bloke,
ki so generirani za entitete iz dane skupine.
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Bloki, ki se exportirajo, se lahko sortirajo na več načinov. Izbor tipa sortiranja se vrši iz zaprte
liste, ki se nahaja na desni strani ukaznih polj za generiranje poročila.
“Sortiranje tip 1” (po obtežnih primerih) se vrši po naslednjih kriterijih:
1.
2.
3.
4.
5.

Številka faze gradnje
Številka skupine (grupe) v listi
Številka obtežnega primera
Tip entitet
Vrsta vpliva

“Sortiranje tip 2” (po vrsti entitet) se vrši po naslednjih kriterijih:
1.
2.
3.
4.
5.

Številka faze gradnje
Številka skupine(grupe) v listi
Tip entitet
Številka obtežnega primera
Vrsta vpliva

“Sortiranje tip 3” (po vrsti vpliva) se vrši po naslednjih kriterijih:
1.
2.
3.
4.
5.

Številka faze gradnje
Številka skupine(grupe) v listi
Tip entitet
Vrsta vpliva
Številka obtežnega primera

Da bi se olajšalo kreiranje konfiguracij in kontrola vnesenih podatkov je omogočeno
generiranje poročila tudi za trenutno stanje parametrov. Če kliknemo z desnim gumbom miške
preko izbranih skupin v listi se odpre meni, iz katerega se lahko izbere neka ponujena opcija
za generiranje poročila.
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Vsebina menija za generiranje poročila
s trenutnim stanjem parametrov
Lahko se generira celo poročilo ali samo njegov del, na primer tekstualno poročilo z rezultati
statičnega preračuna za plošče ali poročilo dimenzioniranja betonskih gred. Vsebina tega
menija ni vedno enaka, ampak je odvisna od tega, kateri tekstualni in grafični bloki so izbrani
za generiranje. Če npr. niso vključena stikala, ki se nanašajo na dimenzioniranje, se v meniju
ne bodo pojavile opcije za generiranje poročila dimenzioniranja. Z izborom ukaza v meniju se
poročilo generira in prikaže na ekranu.
Omenimo, da se poročila, ki so generirana za trenutno stanje parametrov, ne morejo vnašati v
projektno dokumentacijo. Njihov prvenstven namen je kontrola vnesenih podatkov pri
kreiranju konfiguracij.

8.20

Trenutno umikanje prikazanih vplivov z ekrana
(Reset)

Ko so na ekranu prikazani nekateri vplivi, se z izborom drugega ukaza za obdelavo
rezultatov, vplivi umaknejo in zamenjajo z novimi. Vendar se pogosto kaže potreba za umik
prikazanih vplivov z ekrana tudi brez aktiviranja nekega drugega ukaza za obdelavo rezultatov.
Ta potreba se pojavlja, ko se recimo želijo pripraviti vhodni podatki za projektno
dokumentacijo, ali ko se želi kontrolirati točnost podanih vhodnih podatkov.
Z izborom ukaza “Reset” se rezultati umaknejo z ekrana in na njemu ostane samo
risba vhodnih podatkov.
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8.21

Numeracija vozlišč z mreže končnih elementov

V primeru, ko želite v projektno dokumentacijo priložiti tudi tekstualna poročila, ki
se pri prikazu vhodnih podatkov in rezultatov preračuna navezujejo na številke vozlišč z mreže
končnih elementov, tedaj boste potrebovali tudi risbo, ki ima numerirane vse številke vozlišč z
mreže končnih elementov.
Prikaz numeracije vozlišč z mreže končnih elementov se doseže z vklopom stikala “Št.
vozlišč”, ki se nahaja v okviru ukaza “Vidnost”. Vsekakor vklop tega stikala ne bo imelo
nikakršnega smisla, če ni vidna tudi sama mreža končnih elementov (stikalo “M.K.E.”).

8.22

Iskanje vozlišč

S tem ukazom se lahko najde katerokoli vozlišče z mreže končnih elementov v
modelu. Zraven posebnega simbola za iskano vozlišče, se prikazuje tudi spisek vseh sklopov,
katerim pripada z možnostjo, da se s klikom miške izbere za prikaz v 2D oknu. Ukaz se največ
uporablja pri kontroli rezultatov in kreiranju tekstualnih poročil, ki se vežejo na številke vozlišč
z mreže končnih elementov. Lahko se zahteva iskanje enega ali dveh vozlišč istočasno. Ker se
grede v tekstualnih poročilih označujejo z dvema vozliščema, se z iskanjem teh dveh vozlišč
najdejo tudi sklopi, katerim greda pripada in z izborom nekega od njih se hitro pride do iskane
grede na ekranu.
Ta ukaz se nahaja v meniju “Prikaz” v modulu “Obdelava rezultatov”, dostopen je pa za
uporabo samo, če je že narejen statični preračun ali multimodalna analiza. Namreč mreža
končnih elementov dobi svojo končno obliko šele po teh dveh preračunih.
Po aktiviranju ukaza se odpre “plavajoči” dialog:
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V dialogu je prikazana lista z nazivi vseh sklopov, ki se nahajajo v modelu, razen kompleksnih.
Z desnim klikom miške se odpre meni, s katerim se določi vrsta sklopa, ki se bo prikazoval v
listi.

Meni za izbor vrste sklopov
Iskanje vozlišča se naredi tako, da se najprej vnese številka na vrhu dialoga in zatem klikne na
gumb “Išči”. Program iskano vozlišče označi s posebnim simbolom, v listi pa ostanejo
prikazana samo imena sklopov, katerim vozlišče pripada. Če vozlišče ne pripada niti enemu
sklopu, je lista prazna. Če se iščeta dve vozlišči, se morata številki ločiti z nekim karakterjem
(znak interpunkcije, razmik, črka...). V prvi vrstici pod edit poljem se izpisuje filter, oziroma
številke vozlišč, ki se iščejo, tako se v vsakem trenutku ve, katera vozlišča so posebej
označena v risbi.
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Zahtevano je iskanje vozlišča 376, ki je v modelu označeno z rdečim kvadratkom,
v listi pa so prikazani samo sklopi, katerim pripada
Če se klikne z miško na naziv nekega sklopa v listi, se le-ta prikaže v oknu 2D pogled, iskano
vozlišče bo pa označeno s simbolom tudi v tem pogledu.

S klikom miške na sklop v listi nivo 6.00 je le-ta
prikazan tudi v oknu 2D pogled
V dialogu ukaza “Vidnost” se lahko vklopi prikaz mreže končnih elementov in izpisovanje
številk vozlišč. Na tak način se lahko tudi preveri da je iskano vozlišče pravilno.
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Iskano vozlišče s prikazano mrežo končnih elementov in številom vozlišč
Ukaz “Iskanje vozlišč” je transparenten, kar pomeni, da se le-ta lahko zažene tudi ko je
aktiven nek drugi ukaz. Prav tako se lahko zažene poljubni drugi ukaz, ko je dialog tega ukaza
aktiven, kar pomeni, da njegov prikaz na ekranu ne vpliva na delo v programu.

8.23

Kontrola setov

Ko se ukaz “Kontrola setov” zažene v modulu za obdelavo rezultatov, se v ukazni
liniji pojavi tudi podopcija “Poročilo”.
<Vse> Kontrola setov - Plošča/Zid (Izbor / <Konec> / Poročilo):
Z izborom te podopcije se odpre dialog, iz katerega se vrši generiranje poročila kontrole setov.

Dialog za generiranje poročila kontrole setov
V delu dialoga “Prikaz” sta nameščeni dve stikali: “Poročilo za trenutni 2D pogled” in
“Poročilo za 3D pogled”, s katerima se vrši izbor pogleda za generiranje poročila.
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Ukazna polja za izbor pogleda
V primeru, da se projektna dokumentacija tiska na črno-belem tiskalniku, izvoz grafičnih
blokov z barvami ne bi imel smisla. Iz tega razloga se v delu dialoga “Prikaz” nahaja tudi
stikalo “Samo s črno barvo”, ki od programa lahko zahteva, da v grafičnih blokih vse sete
prikazuje s črno barvo.
V delu dialoga “Entitete” se z vklopom ustreznih stikal vrši izbor konstruktivnih elementov in
obtežb, za katere se generira poročilo kontrole setov.

Del dialoga, v katerem se vrši izbor entitet
za generiranje poročila
Stikala entitet, ki se ne nahajajo v aktivnem modelu so nedosegljiva, tako da se ne morejo
izbrati za generiranje poročila.
Del dialoga “Obtežni primeri” bo nedostopen za spremembo, dokler se vsaj ena obtežba ne
izbere za kreiranje poročila. V njem se s pomočjo ponujenih stikal definira, ali se bodo grafični
bloki generirali samo za aktivni ali za vse osnovne obtežne primere.
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Del dialoga, v katerem se vrši izbor obtežbe
Z aktiviranjem gumba “Generiraj celo poročilo”, na katerem se nahaja ikona

, se grafični

bloki izvozijo v projektno dokumentacijo, z izborom istoimenskega gumba z ikono
grafični bloki izvozijo direktno na tisk.

Ukazni gumbi za generiranje poročila

Generirani grafični bloki s seti površinske obtežbe
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Omenimo naj, da se grafični bloki s seti numeričnih podatkov konstruktivnih elementov
nameščajo v poglavje “Konstrukcija”, grafični bloki s seti numeričnih podatkov obtežb pa se
nameščajo v poglavje “Obtežba”.

8.24

Kreiranje projektne dokumentacije

Ker je celi program grafično orientiran, je s pomočjo skupine ukazov, ki se opisuje v
tem delu navodil, omogočeno lahko kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije. Vsaka
vhodna “Tower” datoteka ima istoimensko datoteko s končnico “*.TWP_D”, ki služi za
kreiranje tekstualnih in grafičnih poročil. Tako je za vsaki model mogoče kreirati samo eno
projektno dokumentacijo. Pri vhodu v modul za obdelavo rezultatov preračuna ta dokument
postane aktiven in pripravljen za namestitev poljubno izbranih prikazov na ekranu, ne glede ali
le-ti predstavljajo vhodne podatke ali rezultate preračuna. Zraven tega se v ta dokument lahko
dajejo tudi različna tekstualna poročila, obstaja pa tudi možnost njihovega avtomatskega
generiranja.
Z izborom ukaza “Editor papirja”, ki se nahaja v okviru menija “Datoteka”, se odpre okno z
izgledom projektne dokumentacije.

Izgled okna za delo s projektno dokumentacijo
V levem delu okna se nahaja drevesna struktura, ki celo projektno dokumentacijo deli na
manjše celote, a v desnem delu izgled trenutno aktivne strani dokumenta. Na dnu ekrana v
statusni liniji se izpisuje informacija o številki aktivne strani projektne dokumentacije.
V levem delu okna pod razvejanim drevesom se nahajajo parametri za nastavitev karakteristik
izbranih blokov. Vsi ti parametri se nahajajo tudi v dialogu “Karakteristike bloka”, tako da je
njihov pomen pojasnjen v poglavju 8.24.1.

8.24.1 Export grafičnih blokov
Export risb v projektno dokumentacijo se vrši iz osnovnega okolja programa v
modulu za obdelavo rezultatov preračuna. Ker se v vsakem trenutku lahko exportira vsebina
kateregakoli okna, je zelo važno, da pred exportom slike postavite fokus na ustrezno okno.
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Ker je fokus na oknu “Dispozicija”, bo z izborom ukaza
“Export bloka”, v projekt priložena dispozicija okvirjev
Default karakteristike blokov, ki bodo exportirani
Čeprav se velikost exportiranih grafičnih blokov lahko naknadno menja, je
zaželjeno, da v okviru okna ukaza “Editor papirja”, pred samim exportom risb,
nastavite “default” karakteristike blokov, ki bodo exportirani. To se doseže z desnim
klikom miške na ikono “Export bloka”, nakar se bo odprl dialog z izgledom.

Izgled dialoga za nastavitev “default” karakteristik blokov, ki bodo exportirani
V desnem delu dialoga je prikazan definirani izgled tipskega papirja in razpored grafičnih
blokov, ki odgovarjajo trenutno postavljenim parametrom v tem dialogu. V delu dialoga
“Velikost bloka” se določa default velikost blokov, ki bodo exportirani. Da bi projektna
dokumentacija izgledala kar pregledneje, se velikost grafičnih blokov določa z velikostjo
prostora na papirju, ki se dobi z njeno delitvijo na podano število vrstic in kolon. Vnos podatka
v edit box “Vrstice” deli prosto površino papirja za tisk po horizontali na podano število enakih
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delov. Enako vnos podatka v edit box “Stolpci” deli prosto površino lista papirja za tisk po
vertikali na podano število enakih delov.

“Default” velikost grafičnih blokov je določena
s podanim številom vrstic 3 in številom kolon 2
Če želite, da je grafični blok na celi strani papirja, je potrebno za število vrstic in kolon vnesti
“1”. Torej velikost exportiranih blokov ne zavisi od trenutnega merila risbe, ampak od
definiranega območja na papirju.
V delu dialoga “Robovi” lahko podate velikost prostega prostora okoli risbe. Preden bomo
pojasnili vlogo parametrov, s katerimi se regulira velikost prostega prostora okoli risbe, bomo
razložili osnovni koncept programa za merilo in gabaritov risbe. Fizično velikost risbe, ki se
exportira, program določi iz njenih gabaritov in razpoložljivega prostora za tisk, ki je podan v
delu dialoga “Velikost bloka”. Ker se velikost vseh tekstov v programu podaja v milimetrih na
papirju, se pri določevanju gabarita risbe oni ne upoštevajo. Iz vsega rečenega sledi, da pri
exportu risb v sestavo ne bo šel noben tekst, ki se nahaja izven območja risbe. Da se to ne bi
zgodilo, v edit box-u “X” in “Y” lahko podate poljubno procentualno povečanje gabarita risbe v
obeh smereh in na tak način zagotovite, da se vidijo teksti na robovih risbe. Kak procent
povečanja boste podali vsekakor zavisi od vrste risbe in podane velikosti tekstov v milimetrih.
Priporočamo, da “default” podatek “5%” ne menjate, glede na to, da boste lahko v oknu ukaza
“Editor papirja” samo posameznim blokom, kjer je to zares potrebno, povečali prostor okoli
risbe.
Z vnosom vrednosti v edit polje “Notranji rob” imate možnost da podate beli okvir okoli
vsebine risbe. Širina okvirja se podaja v milimetrih na papirju in se meri od roba gabarita bloka
proti notranjosti. Ta okvir služi za vizualno ločitev sosednjih risb, ko njihova vsebina sega do
samih robov gabarita. Take situacije se pogosto zgodijo pri uporabi ukaza “Export vidnega dela
bloka”, ki je detajlno pojasnjen v tem poglavju in ukaza “Zoomirani prikaz”, ki je pojasnjen v
poglavju 8.24.10.
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Grafični bloki pred vnosom notranjega roba

Grafični bloki po vnosu notranjega roba
Naslednji stikali: “Začni na tej strani” in “Začni v novi vrsti” sta vezani na prelom strani v
projektni dokumentaciji. Namreč vsakemu grafičnemu bloku se lahko zada, da se začne na
novi strani, oziroma v novi vrsti. Priporočamo, da sta po “default-u” ti stikali izklopljeni in da
šele po končanju kreiranja projektne dokumentacije samo posameznim blokom dodelite te
parametre. O načinu preloma strani bo več besed kasneje.
Ker program po “default”-u ozka tekstualna poročila avtomatsko prelamlja v več kolon, je v
programu “Tower” omogočeno, da se izbere njihov prikaz v eni koloni.
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Stikalo “Ena kolona”, ki regulira ali bo tekstualno poročilo prikazano v eni koloni
Z vklopom stikala “Okvir okoli bloka”, bodo vsi naslednji dodani bloki uokvirjeni.
Edit polje “Resolucija” se nanaša samo na opcijo exporta aktivnega prikaza v “Clipboard” (ta
opcija exportiranja blokov bo opisana v tem poglavju malo kasneje). Z vnosom želene
vrednosti v tem edit box-u izbirate resolucijo bitmap (BMP), ki bo kreirana.

Edit box za definiranje resolucije bitmap
V primeru, če želite da so exportirani bloki v podanem merilu, je potrebno v delu dialoga
“Merilo”, vklopiti stikalo in v edit box-u vnesti merilo.
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Del dialoga za vnos merila blokov
Omenimo še, da bo program pri exportu blokov kontroliral dano merilo in v primeru, da blok
ne more biti exportiran v danem merilu na celem listu papirja, omejil velikost bloka.
Iz zaprte liste “Orientacija” se izbere default orientacijo bloka: “Pokončno” ali “Ležeče”.

Izbrana je položna orientacija blokov
Ker vsak exportirani blok vsebuje tudi naslov in podpis, se v delu dialoga “Podpis bloka”
nastavlja poravnava teh tekstov. Nastavitev poravnave se vrši z izborom ene od ponujenih
opcij “Levo”, “Center” ali “Desno” iz zaprtih list “Naslov” in “Podpis”. Omenimo naj, da se
pod naslovom razume tekst, ki se izpisuje v vrhu bloka, a pod podpisom del teksta, ki se
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izpisuje v dnu bloka. Z vklopom stikala “Pokončem tekst” se menja položaj naslova in
podpisa, tako da se naslov postavi na levi in podpis na desni rob bloka.

Izbran je centriran izpis naslova in podpisa in to na bočnih straneh bloka
Od programa se lahko zahteva, da za naslovom in podpisom vsakega eksportiranega bloka
avtomatsko izpiše tudi poljubni tekst. Potrebno je samo vnesti želeni tekst v edit polja
“AutoTxt”, ki se nahajajo desno od izbora ravnanja naslova, oziroma podpisa. Ta opcija se
najpogosteje uporablja za avtomatsko izpisovanje merila grafičnih blokov, ki se izvažajo v
projektno dokumentacijo. Da bi se prikazalo merilo, je nujno da se zraven opisnega teksta v
edit polje doda string “%R”, ki programu ukazuje izpis merila bloka.

Podano je avtomatsko izpisovanje merila za naslovom bloka, ki se generira
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Z aktiviranjem ukaza “OK”, bo program sprejel vse podane parametre in jih bo upošteval pri
exportu novih grafičnih blokov.
Katero “defualt” velikost exportiranih blokov boste podali, zavisi izključno od izbranega formata
papirja in kompleksnosti geometrije modela s katerim delate.
Export grafičnih blokov
Sam export grafičnih blokov se doseže ali z izborom ukaza “Export bloka”, ki se
nahaja v okviru menija “Pomožne funkcije”, ali s klikom miške na to ikono. Ker je
operacija exporta grafičnih blokov relativno pogosta, se ona lahko doseže tudi s
pritiskom na funkcijsko tipko “F2”.
Po zahtevi za export bloka, bo program trenutno vsebino aktivnega okna, priložil v projektno
dokumentacijo. Export bloka bo mogoč v vsakem trenutku dela s programom, ne glede ali so
trenutno prikazni rezultati preračuna, ali pa vhodni podatki. Omenimo naj, da trenutno stanje
okna ne bo vplivalo na vsebina bloka, ker se vedno exportira kompletna vsebina okna. V
primeru, ko želite v projekt priložiti povečani del modela, je za ta namen predviden poseben
ukaz v okviru dialoga “Editor papirja”. O tem ukazu bo več besed kasneje. Torej tudi v takih
primerih se exportira celi blok, ki se potem naknadno povečuje.
V odvisnosti od tega kaj je vsebovano v exportiranem bloku, bo nameščen v drevesu
dokumenta pod ustrezen podnaslov. Če pri exportu bloka niso bili prikazani rezultati, tedaj
lahko nastopita dva primera. Če v oknu, katerega vsebina se exportira, ni prikazana niti ena
entiteta obtežbe, tedaj bo tak blok pridružen podnaslovu “Vhodni podatki – Konstrukcija”. Če
je vsaj ena entiteta obtežbe vidna, tedaj bo blok pridružen podnaslovu “Vhodni podatki Obtežba”. Če so na ekranu prikazni rezultati preračuna, vključno s prikazom deformiranega
modela, tedaj bo blok pridružen podnaslovu “Statični preračun”. Exportirane risbe aktivne
nihajne oblike bodo pridruženi podnaslovu “Modalna analiza”, a vsi rezultati dimenzioniranja
ustreznemu podnaslovu, ki se nanaša na dimenzioniranje za dan material. Edino export
vsebine okna “Dispozicija” bo vedno privedel do iste vsebine bloka.
Export vidnega dela bloka
Z izborom ukaza “Export vidnega dela bloka” iz menija “Pomožne funkcije” ali s
klikom miške te ikone, se v projektno dokumentacijo izvozi grafični blok z delom
modela, ki je trenutno viden v oknu, na katerega je postavljen fokus. Torej trenutno stanje
vpliva na vsebino bloka, tako da lahko na tak način izvozite povečani del modela. Ker je ta
operacija relativno pogosta, se lahko doseže tudi z istočasnim pritiskom na tipke “Shift” in
“F2”.
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Ker je fokus na oknu “2D pogled”, bo z izborom ukaza
“Export vidnega dela bloka ” priložen v projektno
dokumentacijo povečani del modela iz tega okna

Vsa pravila, ki veljajo za izvoz kompletne vsebine okna s pomočjo ukaza “Export bloka”,
veljajo tudi za ta ukaz.

8.24.2 Export blokov iz dialogov
Zraven predhodno opisanega načina exporta grafičnih blokov, program omogoča
namestitev v projektno dokumentacijo tudi bloke, ki se generirajo v dialogih posameznih
ukazov.
V večini dialogov bo prisotno to ukazno polje, ki izvrši export bloka v projektno
dokumentacijo.
Glede na vsebino danega dialoga, bo program exportiral ali grafični ali pa tekstualni blok.
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8.24.3 Definiranje formata papirja (Format papirja)
Pred začetkom dela s projektno dokumentacijo je potrebno definirati velikost in
izgled ene strani dokumenta. Z izborom te ikone se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za nastavitev formata papirja
Ta dialog je zaradi velike količine podatkov organiziran s kartotekami. V kartoteki “Format
papirja” lahko definirate velikost strani dokumenta. Glede na izhodno napravo za tisk, ki jo
imate, izberite iz zaprte liste enega od ponujenih formatov papirja. V primeru, da v listi ni
ponujenega ustreznega formata, lahko z vklopom stikala “Poljubni format” in vnosom v edit
box-a “Širina” in “Višina” podate poljubno dimenzijo papirja. Vsekakor je pogoj, da vaša
izhodna naprava za tisk ta format podpira.
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Edit box-i za vnos poljubnih dimenzij papirja
Z vklopom enega od dveh ponujenih stikal, lahko izberete orientacijo papirja: “Pokončno” ali
“Položno”.
Ker projektna dokumentacija lahko vsebuje veliko število tekstualnih blokov, je za lažje delo z
njimi, ki so izbrani v drevesu poročila, omogočeno prikazovanje vsebine blokov s posebno
barvo ozadja.

Izbrano tekstualno poročilo je prikazano z izbrano barvo ozadja
Barva ozadja izbranih tekstualnih poročil se lahko spremeni s pomočjo “color box”-a “Barva
ozadja izbranega poročila”.
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Klik miške na puščico na desni strani “color box”-a
odpre dialog za izbor barve
“Risanje okvirja na robovih strani” - V poročilu je omogočen prikaz okvirja (celega ali samo
posameznih linij) na robovih strani. Z levim klikom miške na črtkane linije v tem delu dialoga
le-te postanejo polne, kar pomeni, da se bo na tem mestu prikazovala linija okvirja v poročilu.
Črtkane linije pa označujejo, da v poročilu na teh mestih ni linij okvirja.

Del dialoga v katerem je nastavitev risanja okvirja na robovih strani
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Definiranje robov
V okviru kartoteke “Robovi” se določa neto površina papirja za tisk.

Izgled kartoteke “Robovi”
V centralnem delu dialoga je prikazan izbrani format papirja, a štirje edit box-i z zgornje,
spodnje, leve in desne strani omogočajo vnos poljubnih robov. Pri vnosu vrednosti
upoštevajte, da ima vsaka naprava omejitev glede neto površine za tisk. V tej proceduri bo
program dovoli vnos popolnoma poljubne vrednosti, vendar se zato pri tisku dokumenta lahko
zgodi, da gonilnik ne more tiskati na tem robnem prostoru. V takih primerih bo program po
zahtevi za tisk izdal ustrezno opozorilo.

Edina omejitev pri vnosu robov bo v edit box-u “Spodaj”, ker se v “nogo” vsakega dokumenta
mora dati tudi podpis avtorja programa. Minimalna programsko omejena vrednost za spodnji
rob je 8 mm.
V primeru, da vsaka stran vašega dokumenta mora vsebovati tudi glavo, tedaj je potrebno v
edit box-u “Višina glave”, podati njeno dimenzijo. Če ne želite glave, tedaj v ta edit box dajte
vrednost “0”.
V okviru kartoteke “Robovi” obstajajo štirje edit box-i za vnos poljubnega teksta, ki se bodo
izpisovali v “glavi”, oziroma “nogi” vsake strani poročila:
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Kartoteka “Robovi” s štirimi edit box-i za vnos
teksta v “glavo” in “nogo”
“Gor - Levo:”

- tekst iz edit box-a bo v “glavi” zraven levega roba

“Gor - Desno:”

- tekst iz edit box-a bo v “glavi” zraven desnega roba

“Dol - Levo:”

- tekst iz edit box-a bo v “nogi” zraven levega roba

“Dol - Desno:”

- tekst iz edit box-a bo v “nogi” zraven desnega roba

Z izborom te ikone, ki se nahaja na desni strani vsakega edit box-a, se odpre meni za
avtomatski vnos programsko definiranih tekstov. Na razpolago so naslednji teksti:
#p
#n
#t
#d

-

Številka aktivne strani
Skupno število strani
Trenuten čas
Aktiven datum

Dodani programsko definirani teksti se v edit box-u označijo s simbolom “#” in ustrezno črko.
Definiranje izgleda glave
V okviru kartoteke “Glava” se definira izgled glave, ki bo natisnjen na vrhu vsake strani
dokumenta.
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Izgled kartoteke “Glava”
Default izgled glave, ki se daje s programom, predstavlja samo primer za postopek njenega
formiranja. V zgornjem delu dialoga se prikazuje trenutni izgled kreirane glave. Širina glave je
določena s širino papirja, ki je zmanjšana za levi in desni rob, a višina s podatkom v edit box-u
“Višina glave” v okviru kartoteke “Robovi”. Glava je razdeljena na niz celic (pravokotnih
območij) in s klikom miške v eno od njih, se v spodnjem delu dialoga prikaže vsebina trenutno
aktivne celice.

V spodnjem delu dialoga je prikazana vsebina trenutno aktivne celice
namenjene prikazu naslova projekta
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V vsako celico se lahko vnese poljubna vsebina. Postopek editiranje vsebine trenutno aktivne
celice popolnoma odgovarja postopku dela s tekst procesorjem, kot je tudi program
“WordPad”. Izbor in velikost fontov se vrši iz zaprtih list, ki se nahajajo nad poljem
predvidenim za editiranje vsebine trenutno aktivne celice.

Zaprte liste za izbor vrste in velikosti fonta
S pomočjo naslednje skupine ikon se vpliva na izgled in vsebino trenutno aktivne celice.
Izbrani tekst se izloča iz celice in se prenese v “clipboard”
izbrani tekst se prenese v “clipboard” brez izločanja iz celice.
predhodno dani tekst v “clipboard” se vnaša v celico in to na mesto, kjer se trenutno
nahaja kurzor.
Vklopljena ikone določa odebeljeni izpis izbranega teksta
Vklopljena ikona določa nagnjen izpis izbranega teksta
Vklopljena ikona določa podčrtan izpis izbranega teksta
Ta ikona odpre listo za izbor barve, ki bo pridružena izbranemu tekstu
Vklopljena ikona določa levo poravnavo izbranega teksta
Vklopljena ikona določa centralno poravnavo izbranega teksta
Vklopljena ikona določa desno poravnavo izbranega teksta
Izbor te ikone označi izbrani tekst kot odstavek v nizu podatkov
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Izbor te ikone odpre dialog za postavitev okvirja okoli celice.

Izgled dialoga za postavitev okvirja okoli celice
Z vklopom ponujenih stikal na ustrezni strani celice se postavi linija okvirja. Z vklopom stikala
“Pridruži vsem”, lahko določite, da izbrane strani okvirja pridružite tudi vsem ostalim celicam
v glavi. Za najpogostejše primere v praksi, ko je potrebno postaviti okvir okoli vseh celic, vsa
ponujena stikala vklopite, kar privede do želenega efekta.
Ta ikone odpre dialog za branje slika z diska računalnika.

Izgled dialoga za vnos slik v celice glave
Z izborom ene ponujene opcije iz zaprte liste “Tip datoteke”, se zraven BMP lahko berejo tudi
“metadatoteke”. Po izboru datoteke se bo na poziciji kurzorja pojavila vsebina slike. V primeru
velikega formata slike, kliknite z miško na njo in s pomočjo scrooll traku privedite en njen
vogal v položaj, tako da se vidi v prostoru predvidenem za prikaz celice.
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Z izborom slike se na njenih vogalih in na sredinah, postavijo simboli malih
kvadratov s katerimi se vrši sprememba dimenzij slike.
S premikanjem položaja malih kvadratkov se prilagodi velikost slike.

Zmanjšana velikost prebrane slike
Z izborom te ikone se odpre meni za avtomatski vnos programsko določenih tekstov. Na
razpolago so naslednji teksti:
#p - številka aktivne strani
#n - skupno število strani
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#t - trenutni čas
#d - tekoči datum
Vneseni definirani teksti se v celici označijo s simbolom “#” in ustrezno črko.
Ne riši vsebino celice, če stran pripada uvodnemu delu – če je to stikalo vklopljeno, se
vsebina izbrane celice ne bo prikazovala na straneh dokumenta, ki pripadajo glavi “Uvodni
del”. Stanje stikala se nastavi za vsako celice glave posebej, a celice za katere je stikalo
vklopljeno, se posebej označijo na risbah v dialogu ukaza.
Da bi definirali razpored celic, ki odgovarja vaši glavi, je potrebno najprej izbrati format
papirja, določiti robove in višino glave. Zraven tega je potrebno tudi, da uničite default glavo,
ki je dana za primer. To boste dosegli tako, da boste skrajno levo celico razširili do maksimalne
velikosti glave.

Razširitev desnega roba skrajne leve celice po celi širini glave
Na tak način boste dosegli , da se glava sestoji samo iz ene celice.
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Izgled glave, ki se sestoji samo iz ene celice
Z izborom slike v spodnjem delu dialoga, ki je predviden za editiranje vsebine trenutno aktivne
celice in s pritiskom na tipko “Del”, to sliko izbrišete iz vsebine vaše glave.

Popolnoma prazna vsebina glave
V spodnjem levem kotu vsake celice se nahaja mali pokončni pravokotnik, s katerim se vsaka
celica lahko razdeli na dve novi po vertikali. Mali položni pravokotnik v zgornjem desnem kotu
vsake celice služi za delitev celice po horizontali. Položaj miške na teh dveh pravokotnikih
smiselno menja obliko miške in kaže na možne akcije.
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Pravokotniki za delitev celic na manjše dele
Operacija delitve celic se odvija tako, da se z miško klikne na želeni pravokotnik in se jo
premakne v položaj želene vertikalne, oziroma horizontalne delitve.

Raztegovanje zgornjega desnega pravokotnika
navzdol in dobi se nova celica
Tudi na novi dodani celici se v spodnjem levem in zgornjem desnem kotu nahajajo mali
pravokotniki za njeno eventualno delitev. V zgornjem delu glave bomo dodali še eno celico.
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Z raztegovanjem spodnjega levega pravokotnika zgornje celice
v desno, je dobljena nova celica
Ta postopek je potrebno ponavljati tako dolgo, dokler ne dobite ustrezno število in
razporeditev celic. Položaj miške na sredini notranje strani celice omogočena naknadno
spremembo dimenzij dane celice.

Notranje strani celic, katere se lahko premikajo
Ker se s premikanjem miške ne more točno določiti dimenzija celice, je v programu predviden
tudi numeričen vnos dimenzij vsake celice. S klikom miške znotraj celice le-ta postane aktivna
in v edit box-ih “Širina” in “Višina” se prikažejo njene dimenzije.
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Edit box-i za numeričen vnos dimenzij aktivne celice
Ker ima glava omejeno področje, sprememba dimenzij ene celice vpliva na dimenzije ostalih
celic. Osvojeno je, da se sprememba dimenzij celic odvija z leve na desno in od zgoraj navzdol.
Iz tega razloga bo pri izboru robne celice numeričen vnos dimenzij celice neaktiven.

Za izbrano zgornjo desno celico ni mogoče menjati širine
Ko ste nastavili položaj in število celic v glavi, vam ostane še samo , da jih zapolnite z ustrezno
vsebino.
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Definiranje tekstov na papirju
V okviru kartoteke “Tekst” lahko definirate vse podatke o vrsti, barvi in velikosti tekstov, ki se
izpisujejo na papirju.

Izgled kartoteke “Tekst”
V delu dialoga “Papir” se definirajo podatki, ki se nanašajo na tisk naslova poglavja. Ker je
grafični dokument razdeljen na manjše celote, se na vrhu strani, na kateri se začne dano
poglavje, avtomatsko postavi tudi naslov danega poglavja: “Osnovni podatki o modelu”,
“Vhodni podatki – Konstrukcija”, “Vhodni podatki -Obtežba”, “Seizmični preračun”, itd. S
pomočjo stikala “Tiskanje naslova” se določi, ali bo naslov poglavja natiskan ali ne. Če je
stikalo vklopljeno, tedaj se z vklopom enega od ponujenih dveh stikal: “Samo na začetni
strani” in “Na vsaki strani”, določa prisotnost naslova. Torej, naslov poglavja se lahko pojavi
samo na vrhu strani na kateri je njegov začetek, ali pa na vrhu vseh strani za dano poglavje.
Priporočljivo je, da se odločite za izpis naslova samo na začetni strani poglavja.
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S pomočjo teh treh ikon, ki delujejo kot stikala,
se odločite za način ravnanja naslova
Tiskanje naslova uvodnega dela – s tem stikalom se določa, ali se bo naslov poglavja
“Uvodni del” tiskal ali ne. Da bi se tiskanje izvršilo, mora biti vklopljeno tudi stikalo “Tiskanje
naslova”. Naslov poglavja uvodnega dela se lahko pojavi ali samo na vrhu začetne strani, ali
pa na vrhu vseh strani, na katerih se poglavje nahaja. Način tiskanja se določa kot za vsa
ostala poglavja v poročilu, z izborom enega od dveh stikal “Samo na začetni strani”, ali “Na
vsaki strani”. Tekst, ki se izpisuje kot naslov uvodnega dela, je lahko poljuben in se podaja v
edit polju “Naziv uvodnega dela”. Če je to edit polje prazno, se kot naslov izpisuje tekst
“Uvodni del”.
Iz zaprte liste, ki se nahaja na vrhu dialoga, lahko izberete poljubno vrsto in velikost fonta, s
katerim bodo izpisani naslovi poglavja. Zraven možnosti definiranja oblike teksta naslova, je
možno izbrati še barvo teksta in ozadja.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

701

Ukazna polja za izbor barve teksta in ozadja
Prvo ukazno polje je namenjeno za izbor barve samega naslova poglavja, a drugo za izbor
barve ozadja. Na tak način lahko dobite osenčene naslove poglavja.
Numerirati strani uvodnega dela – Stikalo določa, ali se bo oštevilčevalo strani dokumenta,
katere pripadajo poglavju “Uvodni del”. Pod numeriranjem strani se razume samo izpisovanje
številke strani v dokumentu. Stanje tega stikala ne bo vplivalo na številko tekoče strani, ki se
izpisuje v statusni liniji, kot tudi ne na številko strani, ki se izpisuje zraven imena bloka v
drevesu.
V edit box-u “Številka prve strani“ lahko spremenite številko začetne strani dokumenta.

Edit box za definiranje številke prve strani dokumenta
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Sprememba začetne številke strani bo imela vpliv samo na izpis redne številke strani na
papirju dokumenta.
V delu dialoga “Tekstualno poročilo” se nahajajo parametri, katere bo program uporabljal pri
kreiranju raznih tekstualnih poročil.

Del dialoga za nastavitev fontov v tekstualnih poročilih
V tekstualnih poročilih so vsi teksti razvrščeni v tri skupine:
Glavni tekst:
Tekst v risbi:
Naslov tabele:

podani parametri se bodo nanašali na vse tekste znotraj poročila, vključno z
glavo
podani parametri se bodo nanašali na kote in oznake v risbi, ki se kreirajo v
okviru posameznih tekstualnih poročil. Na primer risbe prečnih prerezov gred
v okviru setov, njihovih vhodnih podatkov, itd.
podani parametri se bodo nanašali na naslov vsake kreirane tabele v okviru
tekstualnih poročil. Na primer naslov tabele: “Tabela materiala”, itd.

Zraven barve fonta za naslove in glave tabel, je omogočen tudi izbor barve ozadja. Na ta način
so lahko naslovi tabel, kot tudi njihove glave, osenčene.
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Ukazna polja za izbor barve ozadja naslova in glave tabel
V spodnjem delu dialoga se nahaja parameter, ki določa način podpisa grafičnih blokov.

Del dialoga za izbor vrste in velikosti fontov,
ki bodo v podpisu grafičnih blokov
Namreč vsaka exportirana slika ima rezerviran prostor v katerem se izpisuje njen pomen. Na
primer: “Deformirani model”, “Okvir V_1”, itd. O samem exportu grafičnih blokov in pomenu
podpisa, bo več besed kasneje.
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polje pred ikono je za nastavitev višine fonta.
polje pred ikono je za nastavitev širine fonta.
Shranjevanje podanih podatkov o papirju
Ko ste nastavili vse potrebne podatke, je potrebno da izgled tipskega papirja shranite v bazo.
Z izborom ukaznega polja “Shrani” se odpre dialog z izgledom.

Sedaj morate v edit box vnesti tekstualni opis, ki Vas bo spominjal na definirane podatke o
papirju in aktivirati ukaz “OK”. V primeru, da ste podali ime, ki že obstaja v listi tipov papirjev,
bo program izdal sporočilo.

Z aktiviranjem ukaza “Yes”, se bodo predhodni parametri papirja, k so bili shranjeni, zbrisali.
Izbor ukaza “No” bo odstopil od operacije shranjevanja.
Zaprta lista, ki se nahaja v spodnjem levem kotu dialoga, je predvidena za izbor neke že prej
shranjene konfiguracije.
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Zaprta lista za izbor enega že prej shranjenega tipa papirja
S klikom na puščico, ki se nahaja na desni strani te liste, se odpre vsebina liste in sedaj je
dovolj z miško klikniti na vrstico z opisom papirja. V tej listi se vedno nahaja tudi programski
definiran papir “Default”, ki se ne more zbrisati.
S pomočjo ukaza “
Briši” je omogočeno brisanje izbranega papirja iz liste. Postopek je tak
,da najprej izberete tip papirja in nato še ukaz “Briši”.
Zadnji izbrani tip papirja se pomni in se bo pri kreiranju novih modelov in njihove projektne
dokumentacije upošteval. Zraven tega je omogočena tudi naknadna sprememba vseh
predhodno podanih podatkov o papirju. Torej lahko kreirate projektno dokumentacijo za en
format papirja in zatem s spremembo podatkov v tem dialogu nastavite popolnoma drugi
format.
Prevzem shranjenih konfiguracij od drugega uporabnika (Import)
S programom je omogočeno tudi prevzemanje shranjenih konfiguracij s podatki o papirju od
drugega uporabnika. Za ta namen je predviden gumb “
Import”:
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Gumb “

Import” za prevzem konfiguracij od drugega uporabnika

Z izborom tega polja se odpre novi dialog:

Dialog za import konfiguracij s podatki o papirju
Konfiguracije parametrov se pri shranjevanju shranjuje v datoteko “Tower.$har”. Ko je izbrana
želena datoteka se s klikom miške na gumb “Odpri” izvrši prevzem konfiguracij s podatki o
papirju. Od tega trenutka se bodo vse uvožene konfiguracije prikazovale v zaprti listi za izbor
konfiguracij in katerakoli od njih se bo lahko aktivirala. Če imajo nekatere uvožene
konfiguracije enako ime kot obstoječe konfiguracije v listi, se jim doda simbol “*” na konec
imena.
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8.24.4 Struktura grafičnega dokumenta
Projektna dokumentacija se sestoji iz niza blokov, ki so lahko tekstualni ali grafični.
Ker je število blokov lahko veliko, je celi dokument zaradi preglednosti razdeljen na manjše
celote. Organizacija te delitve je prikazana v drevesni strukturi, ki se nahaja v levem delu okna
za delo s projektno dokumentacijo.

Struktura projektne dokumentacije
Celi dokument se vedno deli na naslednje celote, oziroma poglavja:
-

Uvodni del
Vsebina
Osnovni podatki o modelu
Vhodni podatki
Rezultati
Dodatki

Poglavje “Uvodni del” je predvideno za namestitev vseh grafičnih in tekstualnih blokov, ki se
morajo tiskati pred samo vsebino dokumenta.
Veja “Vhodni podatki” se deli na dve novi delitvi v odvisnosti od tega, ali se vhodni podatki
nanašajo na geometrijo konstrukcije ali pa na podano obtežbo. Tudi veja “Rezultati” ima
svojo delitev v odvisnosti od tega, na kaj se nanašajo prikazani rezultati: Modalna analiza,
Seizmični preračun, Statični preračun, Stabilnost ali pa dimenzioniranje.
Ker se v projekt lahko prilagajo tudi tekstualni in grafični bloki, bo program vsakega od njih
namestil v ustrezno vejo, v odvisnosti od narave danega bloka. Vsi vneseni bloki v projektni
dokumentaciji se pomnijo kot taki in se pri naknadnih izmenah na modelu in eventualnem
ponovnem preračunu ne bodo avtomatsko spremenili. V takih primerih se morajo vsi prej
dodani bloki, ki ne odgovarjajo novi vsebini modela, najprej zbrisati in potem ponovno vnesti v
projekt.
Da bi se olajšala organizacija projektne dokumentacije je omogočeno dodajanje novih poglavij
v drevo poročila. Kot zadnja veja v drevesu poročila se sedaj nahaja poglavje “Dodatki”. Z
desnim klikom miške nanj se odpre meni z ukazom “Nova mapa”:
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Desni klik miške na naziv poglavja “Dodatki” odpre
meni z ukazom “Nova mapa”
Izbor tega ukaza iz menija odpre dialog, v katerem se poda ime novega poglavja:

Z aktiviranjem gumba “OK” se bo v vejo “Dodatki” namestilo novo poglavje s tem nazivom.
Če želite spremeniti ali zbrisati ime novega poglavja iz drevesa je potrebno iz menija, ki se
odpre z desnim klikom miške na naziv, izbrati ustrezen ukaz.

Meni, ki se odpre z desnim klikom miške na novo poglavje
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Z izborom ukaza “Preimenuj” se ponovno odpre dialog za vnos novega imena, aktiviranje
ukaza “Briši” pa poglavje umakne iz dokumentacije. Če poglavje vsebuje nekatere grafične ali
tekstualne bloke in se aktivira opcija “Briši”, se bo pojavilo ustrezno opozorilo:

Dodana poglavja so popolnoma enakopravna z že obstoječimi poglavji, tudi za njih veljajo vsi
predvideni ukazi (dodajanje praznega bloka, premikanje in kopiranje blokov).
Za razliko od ostalih poglavij, se lahko poglavjem, ki se nahajajo v mapi “Dodatki”, menja tudi
položaj. Namreč ko se izbere neko tako poglavje, postanejo dostopne ikone, ki se uporabljajo
za spremembo položaja blokov:
Izbor te ikone, premakne trenutno aktivno poglavje v drevesu za eno mesto navzgor.
Izbor te ikone premakne trenutno aktivno poglavje v drevesu za eno mesto navzdol.
Sprememba položaja poglavja se lahko vršiti samo znotraj mape “Dodatki”, oziroma poglavje
ni možno premakniti v neko drugo mapo.

8.24.5 Generiranje tekstualnih poročil
Zraven tekstualnih in grafičnih blokov, ki se lahko exportirajo v projekt iz modula
za obdelavo rezultatov preračuna, je s programom omogočeno tudi avtomatsko generiranje
tekstualnih poročil iz okolja samega okna za delo s projektno dokumentacijo. Namreč z desnim
klikom miške na en ponujen naslov poglavja v drevesu, se odpre meni.

Z desnim klikom miške na naslov poglavja
“Vhodni podatki - Konstrukcija”, se odpre meni
V sklopu vseh menijev, ki se odprejo na desni klik miške na naslov ustreznega poglavja, se
nahajajo tudi ukazi “Generiranje poročila”. Z njenim izborom se preide v proceduro
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generiranja danega tekstualnega poročila. Če se zahteva ponovno generiranje že obstoječih
poročil, tedaj bodo stara poročila zbrisana in v projekt dodana nova. V primeru, da model ni
preračunan, tedaj posamezni deli poročil, ki se nanašajo na preračun, ne bodo niti generirana.
Generiranje vsebine
Z desnim klikom miške na naslov poglavja “Vsebina” in izborom ukaza “Generiranje
poročila”, se avtomatsko v sestavo projektne dokumentacije doda njena vsebina. V vsebini se
izpisujejo nazivi poglavja in številke strani, na kateri se poglavja začnejo. Ker se vsebina
vedno ažurira v odvisnosti od števila in velikosti dodanih tekstualnih in grafičnih blokov, je
popolnoma vseeno, kdaj ga boste generirali.
Generiranje osnovnih podatkov o modelu
Z desnim klikom miške na naslov poglavja “Osnovni podatki o modelu” in izborom ukaza
“Generiranje poročila”, se avtomatsko v sestavo projektne dokumentacije dodajo osnovne
informacije o modelu.

Izgled generiranih osnovnih podatkov o modelu
Na začetku tega poročila se prikazujejo podatki, ki so pridruženi s pomočjo ukaza “Podatki o
projektu” (glej poglavje “3.6.8.”). Če te podatke niste podali, tedaj se bodo v tekstualnem
poročilu preskočili. V nadaljevanju teksta tega poročila program izpisuje naziv datoteke in
datum izvedenega preračuna.
V delu poročila, kjer se izpisuje naziv preračuna, bo program postavil oznako ali “3D” ali “2D”,
v odvisnosti od tega ali je model ravninski ali pa prostorski. V primeru, da se gre o ravninskem
preračunu, bo zraven informacije “2D” v () izpisana tudi oznaka prostih pomikov, ki hkrati
označuje še ravnino v kateri je preračun izveden. V tem delu poročila program s simbolom “X”
označi tudi vrste analize, ki so izvedene.
Velikost modela se opisuje s številom vozlišč na mreži končnih elementov in številom tipov
končnih elementov.
Na koncu poročila program izpisuje še informacijo o merskih enotah, ki so aktivirane s
pomočjo ukaza “Funkcionalnost” (glej poglavje “3.5.2”). Bodite pozorni, da so pred
generiranjem tega poročila, aktivne merske enote v programu uglašene z merskimi enotami, v
katerih so kreirani ostali deli projektne dokumentacije.
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Generiranje vhodnih podatkov o konstrukciji
Z desnim klikom miške na naslov poglavja “Konstrukcija” in izborom ukaza “Generiranje
poročila” se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za generiranje vhodnih podatkov o konstrukciji
Z vklopom ustreznih stikal, se vrši izbor tekstualnih blokov, ki bodo šli v sestavo projektne
dokumentacije.
“Lista faz gradnje” – to stikalo bo dostopno samo za modele, k vsebujejo definirane faze
gradnje. V listi bodo izpisani nazivi vseh faz gradnje.
“Shema nivojev” – to stikalo bo vedno dostopno, kajti vsaki model v sebi mora vsebovati vsaj
en nivo. V tem tekstualnem bloku, bo prikazana tabela z vsemi podatki, katere ste podali s
pomočjo ukaza za editiranje nivojev (glej poglavje “2.11.1”).
“Koordinate vozlišč” – ti podatki se lahko prikažejo na dva načina. Lahko se zahteva prikaz
koordinat čisto vseh vozlišč na modelu, ali pa samo vozlišč, ki se nahajajo na konturah
konstruktivnih elementov in obtežb. Način prikaza koordinat vozlišč se določa s stikaloma:
“Vsa vozlišča” in “Samo konture”. Omenimo še, da se bo pri modelih, v katerih so definirani
robni pogoji v ploščah ali zidovih, pojavilo več vozlišč z istimi koordinatami (glej poglavje
“3.1.3”). Razlog tega je, ker se robni pogoji modelirajo z izenačitvijo pomikov vozlišč, ki imajo
isti položaj v prostoru in pripadajo različnim konstruktivnim elementih. V takih primerih se bo v
okviru ene vrstice podatkov pojavila informacija o številki prvega in zadnjega vozlišča v nizu,
ki ima enake koordinate.
Če model vsebuje preko 5000 vozlišč in ste izbrali prikaz vseh vozlišč, bo z aktiviranjem ukaza
“OK” program izdal opozorilo.
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Razlog takega opozorila je več kot jasen, ker bi tiskanje vseh vozlišč za velike modele,
zahtevalo zelo veliko število strani dokumenta. Ker je program grafično orientiran in imate
možnost, da geometrijo modela in obtežb prikažete s pomočjo slik, priporočamo, da prikaz
koordinat vozlišč sploh ne prilagate v sestavo vaše projektne dokumentacije.
“Seti numeričnih podatkov” – v tem delu dialoga bodo dostopna stikala samo za tiste
konstruktivne elemente, ki so vsebovani v modelu. Omenimo naj, da se za celi model naredi
enotna tabela uporabljenih materialov, kjer bodo zraven setov konstruktivnih elementov,
namesto karakteristik materialov, prikazane samo njihove številke, ki odgovarjajo numeraciji v
tabeli materialov. Tabela materialov vsebuje vse podatke, ki definirajo en material. Ker se ta
vrsta vhodnih podatkov ne more prikazati z exportom grafičnih blokov, priporočamo, da vsaka
vaša projektna dokumentacija vsebuje sete numeričnih podatkov za vse konstruktivne
elemente. Če pa ne želite prikaza setov numeričnih podatkov izklopite stikalo “Seti numeričnih
podatkov”, nakar bo program ignoriral stanje ostalih stikal v tem delu dialoga.
“Kontura konstruktivnih elementov” - v tem delu dialoga bodo dostopna stikala samo za
tiste konstruktivne elemente, ki so vsebovani v modelu. Podatki o položaju konstruktivnih
elementov se opisujejo v tabelah za vsak konstruktivni element posebej. Te tabele vsebujejo
toliko vrstic, kolikor ima tudi entitet tega tipa na modelu. Kontura entitet se opisuje z nizom
številk vozlišč na njegovi konturi. V primeru ločnih segmentov je vozlišče, ki označuje točko z
loka povezano s simbolom “č”. Ker se položaj konstruktivnih elementov opisuje s številko
vozlišč z mreže končnih elementov, bi v primeru, ko želite tak prikaz vhodnih podatkov, bilo
dobro, da v projekt priložite še koordinate konturnih ali vseh vozlišč. Ker je program grafično
orientiran in imate možnost, da geometrijo modela in obtežb prikažete s pomočjo slik,
priporočamo, da te vhodne podatke sploh ne prilagate v sestavo vaše projektne
dokumentacije.
V delu dialoga “Grafični bloki” je postavljen niz stikal, ki določajo, kateri grafični bloki bodo
avtomatsko kreirani.
“3D prikaz” -

ko je to stikalo vklopljeno, so dostopna stikala, ki se nahajajo pod
njim:

“Žični” -

ko je izbrano to stikalo se bo kreiral grafični blok z “žičnim”
trodimenzionalnim modelom.

“Render” -

ko je izbrano to stikalo, se bo kreiral grafični blok z osenčenim
trodimenzionalnim modelom.

“Etaže” -

vklop pomeni, da bodo kreirani grafični bloki, ki bodo vsebovali vse
horizontalne sklope (nivoje) na modelu. Torej kreiralo se bo toliko
blokov kolikor je horizontalnih nivojev na modelu.

“Dispozicija okvirjev” - ko je to stikalo vklopljeno, se bo kreiral grafični blok z dispozicijo
vseh okvirjev modela.
“Okvirji” -

vklop pomeni, da bodo kreirani grafični bloki, ki bodo vsebovali vse
vertikalne sklope (okvirje) na modelu. Torej se bo kreiralo toliko
blokov, kolikor je simbolov vertikalnih okvirjev v oknu “Dispozicija”.
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Zraven tega bo program še obvezno kreiral tudi grafične bloke
vertikalnih sklopov, ki vsebujejo zidove, ne glede ali je njihov
položaj v oknu“Dispozicija” določen s simbolom ali ne.
“Pomožni pogledi” -

vklop pomeni, da bodo kreirani grafični bloki, ki bodo vsebovali vse
definirane pomožne poglede na modelu (glej poglavje “2.14.3”). To
stikalo bo aktivno samo tedaj, ko so na modelu kreirani pomožni
pogledi.

V okviru vseh teh grafičnih blokov, se obtežbe ne bodo nikdar prikazovale, dokler bo vidnost
vseh ostalih elementov risbe določena s trenutnim stanjem vidnosti v modulu za obdelavo
rezultatov preračuna. Zaradi tega je v tem dialogu prisotna še zaprta lista za spremembo
stanja vidnosti.

Zaprta lista za izbor vidnosti, ki bo določila vsebino grafičnih blokov
Na tak način lahko določite ali se bodo zraven vidnih konstruktivnih elementov prikazovale še
številke setov numeričnih podatkov, pomožne osi, pomožne linije s kotami itd.
Ta ikona odpre dialog “Vidnost”, v katerem lahko regulirate način vidnosti vsakega
elementa konstrukcije posebej. Izbrano stanje vidnosti je enkratno, tako da bo veljalo
samo, dokler se ne gre iz dialoga “Generator vhodnih podatkov o konstrukciji”.
Ta ikona odpre dialog, v katerem se lahko nastavijo karakteristike blokov, ki bodo
kreirani. Ta dialog je enak kot dialog, ki se odpre z desnim klikom miške na ikono
“Export bloka” v modulu za obdelavo rezultatov, tako da se bodo vse spremembe parametrov
ohranile tudi po izhodu iz aktivnega ukaza.
V primeru modela, ki je definiran v fazah gradnje, se na dnu dialoga nahaja zaprta lista s
pomočjo katere imate možnost definiranja ali se grafični bloki generirajo za vse faze gradnje
ali pa samo za izbrano fazo gradnje.
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Zaprta lista za izbor faze gradnje katere geometrija bo exportirana
Z aktiviranjem polja “OK” bo program zraven vseh ostalih vhodnih podatkov avtomatski
generiral tudi vse izbrane grafične bloke, ki definirajo vhodne podatke o geometriji
konstrukcije.

V delu drevesa “Konstrukcija” je program postavil
vse predhodno generirane tekstualne in grafične bloke
Generiranje vhodnih podatkov obtežb
Z desnim klikom miške na naslov poglavja “Obtežba” in izborom ukaza “Generiranje
poročila”, se odpre dialog z izgledom.
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Izgled dialoga za generiranje
vhodnih podatkov o obtežbah
Z vklopom ustreznih stikal se vrši izbor blokov, ki bodo šli v sestavo projektne dokumentacije.
V vsakem primeru je zaželjeno, da v projektno dokumentacijo priložite tudi listo vseh osnovnih
obtežnih primerov in eventualno kreiranih kombinacij njihovega istočasnega delovanja. Ko je
stikalo “Lista obtežnih primerov” vklopljeno, tedaj bo dostopno tudi stikalo “Vsota
zunanjih sil”. Ko je vklopljeno, se bodo v tabeli zraven imen vseh osnovnih obtežnih primerov
izpisale tudi vsote podane obtežbe v smeri globalnih koordinatnih osi. Izjemo predstavljajo
obtežni primeri s premično obtežbo, seizmični obtežni primeri izračunani z metodo
multimodalne analize in vplivnice. Enaki podatki se bodo izpisovali tudi za vse kombinacije,
katere v svoji sestavi nimajo premične ali seizmične obtežbe iz multimodalne analize.

Tabela obtežnih primerov s prikazano vsoto zunanjih sil
Da lahko pride do avtomatske generacije grafičnih blokov, je potrebno vklopiti stikalo “Položaj
obtežbe”.
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V primeru modela, ki so definirani v fazah gradnje, se na dnu dialoga nahaja zaprta lista, s
pomočjo katere definirate ali se grafični bloki generirajo za vse faze gradnje ali pa samo za
izbrano fazo gradnje.
Vse predhodno rečeno za postavljanje vidnosti in velikosti grafičnih blokov velja tudi tukaj (glej
del generiranja vhodnih podatkov o konstrukciji).
Z aktiviranjem polja “OK” bo program avtomatsko generiral tudi grafične bloke, ki definirajo
položaj podane obtežbe v okviru vseh osnovnih obtežnih primerov.

Avtomatsko generirani grafični bloki s položajem obtežb
Velikost simbolov puščic, ki predstavljajo delovanje površinske, linijske in točkovne obtežbe, je
določena s trenutnim faktorjem skaliranja, ki je postavljen v modulu za obdelavo rezultatov
preračuna s funkcijskimi tipkami : “F9”, “F10” in “F11” (glej poglavje “3.2”).
Omenimo naj, da se grafični bloki kreirajo samo za sklope v katerih se vsaj ena od entitet
obtežbe vidi. Zraven vseh prikazanih obtežb se vedno izpisuje še njihova intenziteta.
V delu dialoga “Seti numeričnih podatkov” se nahajajo stikala, s katerimi se lahko zahteva
generiranje tekstualnih poročil za vse sete točkovnih in premičnih obtežb, kot tudi površinskih
obtežb, ki so postavljena s pomočjo opcije “Čarovnik”. Dostopna bodo samo stikala za obtežbe,
ki obstajajo v modelu.
“Točkovne obtežbe”
Stikalo omogoča generiranje tekstualnih poročil za točkovne obtežbe.
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Tekstualno poročilo za točkovne obtežbe
“Premične obtežbe”
Stikalo omogoča generiranje tekstualnih poročil za premične obtežbe.

Tekstualno poročilo za premične obtežbe
“Površinske obtežbe - čarovnik”
Stikalo omogoča generiranje tekstualnih poročil za površinske obtežbe iz
čarovnika.
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Tekstualno poročilo za površinsko obtežbo - čarovnik
Generiranje tekstualnega poročila o izvedeni modalni analizi
Z desnim klikom miške na naslov “Modalna analiza” in izborom ukaza “Generiranje
poročila”, se odpre dialog:

Dialog za generiranje vhodnih podatkov
in rezultatov izvedene modalne analize
Z vklopom ustreznih stikal se vrši izbor tekstualnih blokov, ki bodo šli v sestavo projektne
dokumentacije.
Napredne opcije seizmičnega preračuna – v poročilu se bodo izpisali vsi vhodni podatki, ki
so pri preračunu modalne analize podani v dialogu “Grupiranje mas in parametri za seizmični
preračun”, kot tudi podatki o eventualnih preprečenih oscilacijah.
Faktorji obtežb za preračun mas - v poročilu se bo prikazala tabela z vsemi osnovnimi
obtežnimi primeri. Zraven vsakega od njih se bo izpisal tudi koeficient, ki mu je pridružen v
dialogu za preračun modalne analize in s katerim se množijo vse obtežbe v okviru danega
osnovnega obtežnega primera pri preračunu mas.
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Razporeditev mas po višini objekta - v poročilu se bo prikazala tabela z razporeditvijo mas
po višini objekta. Ta vsebina tabele popolnoma ustreza vsebini dialoga, ki se odpre z izborom
podopcije “Poročilo” v okviru ukaza “Mase” (glej poglavje “6.6”). Če niste editirali nivoje z
ukazom “Mase”, bo njihov položaj odgovarjal podanemu položaju nivoja v samem modelu
(ukaz “Edit”).
Položaj centra togosti po višini objekta - v poročilu se bo prikazala tabela s koordinatami
centra togosti vsakega nivoja. Če je narejena kontrola regularnosti, se bodo v tabeli
prikazovale koordinate centra togosti, ki so dobljene s točnim postopkom, če pa ni, se bodo
prikazovale koordinate centra togosti, ki so dobljene s približno metodo.
Ekscentriciteta po višini objekta - v poročilu se bo prikazala tabela, v kateri so izpisane
razlike koordinat težišča in centra togosti vsakega nivoja.
Nihajne dobe konstrukcije - v poročilu se bo prikazala tabela z nihajnimi dobami in
frekvencami vseh preračunanih tonov.
Tlorisna pravilnost– to stikalo bo dostopno samo če je pri preračunu modalne analize
izvršena kontrola regularnosti konstrukcije. V poročilu se bo prikazala tabela z rezultati
kontrole regularnosti.
Prikaz nihajnih oblik izbranih tonov – v poročilu se bo za vsak izbran ton prikazala tabela z
normaliziranimi vektorji pomikov vseh vozlišč konstrukcije. V desnem edit polju se podajo toni,
za katere se želi generirati poročilo. Zrave je prikazan podatek o številu tonov za katere je
narejen preračun. Izbor tonov se vrši z vnosom posameznih števcev, ali intervala, ki zajema
želene števce. Da bi se npr. izbrali toni s števcem 1 in 3 se vnese string “1, 3”, za tone 1, 2 in
3 pa string “1-3”. Števce in intervale se ločuje z vejico.
Prikazati vrednosti samo za izbrana vozlišča – to stikalo postane dostopno, ko se vklopi
stikalo “Prikaz nihajnih oblik izbranih tonov”. Tedaj postane dostopno tudi edit polje na desni
strani. Vnos števcev (1, 115, 652...), ali intervala števcev (2-578, 851-1252...) definira izbor
vozlišč konstrukcije, katerih normalizirani vektorji pomikov se bodo izpisovali v tabelah
nihajnih oblik izbranih tonov. V primeru, da je stikalo izklopljeno, bo program generiral
poročilo za vsa vozlišča. Če je izbrano veliko število vozlišč, bo program prej prikazal ustrezno
opozorilo:

Aktiviranje gumba “OK” pomeni kreiranje poročila v projektni dokumentaciji.
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Izgled generiranih poročil modalne analize
Generiranje tekstualnega poročila o izvedenem seizmičnem preračunu
Z desnim klikom miške na naslov poglavja “Seizmični preračun” in izborom ukaza
“Generiranje poročila”, se avtomatsko v sestavo projektne dokumentacije doda tekstualno
poročilo, ki vsebuje vhodne podatke in rezultate izvedenega seizmičnega preračuna.

Izgled generiranega poročila seizmičnega preračuna
Zraven podanih vhodnih podatkov, program za vsako smer delovanja seizmike kreira tudi
tabelo razporeditev seizmičnih sil po višini objekta. Razpored nivojev v teh tabelah popolnoma
odgovarja razporedu nivojev, ki je definiran z izborom podopcije “Poročilo” v okviru ukaza
“Mase” (glej poglavje “6.6”). Če niste editirali nivojev s pomočjo ukaza “Mase”, bo njihov
položaj odgovarjal podanemu položaju nivojev v samem modelu (ukaz “Edit”).
V primeru seizmičnega preračuna, ki bazira na multimodalni analizi, bodo v okviru teh tabel
prikazane preračunane seizmične sile za vsak preračunan ton. Na koncu poročila bo program
kreiral tudi tabelo s faktorji participacije, iz katere je razviden doprinos vsakega tona pri
preračunu seizmičnih sil.
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Generiranje tekstualnega poročila o izvedenem statičnem preračunu
Z desnim klikom miške na naslov poglavja “Statični preračun” in izborom ukaza
“Generiranje poročila”, se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za generiranje numeričnih rezultatov statičnega preračuna
Izbor obtežb, za katere se bo kreiralo tekstualno poročilo se vrši v desnem delu dialoga
(“Obtežbe”). Prikazane opcije imajo naslednji pomen:
“Aktivni obtežni primer” - Poročilo se generira za obtežni primer, ki je izbran iz zaprte liste,
ki postane dostopna šele tedaj, ko se izbere to stikalo. V listi se nahajajo vsi osnovni obtežni
primeri, vse kombinacije in vse ovojnice, ki so prej kreirane za dani model. Katerikoli od teh
obtežnih primerov se lahko izbere za kreiranje poročila.
“Ovojnica kot enoten obtežni primer” - Stikalo omogoča generiranje poročila za aktivni
obtežni primer z ovojnico in deluje, kot da je uporabnik posamezno izbral obtežne primere v
ovojnici za poročilo.
“Vse osnovne obtežbe” - Poročilo se generira za vse osnovne obtežne primere.
“Vse kombinacije obtežb” - Poročilo se generira za vse kombinacije obtežb.
“Vse obtežbe” - Poročilo se generira za vse obtežbe.
“Izbrane obtežbe in kombinacije” - Z vklopom tega stikala postane dostopen gumb
“Izbor”, ki odpre dialog za izbor obtežb, za katere se želi generirati poročilo.
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Del dialoga v katerem se vrši izbor obtežb
Ko aktivni model vsebuje faze gradnje, postane dostopna tudi zaprta lista, ki se nahaja v
spodnjem desnem delu dialoga (“Faze gradnje”). Z izborom iz te liste se določa faza gradnje,
za katero se generira poročilo. V listi se nahaja tudi opcija “Vse faze”, ki generira poročilo za
vse faze gradnje.
V levem delu dialoga se nahajajo polja z nazivi vseh konstruktivnih elementov, ki so podprti v
programu. Vsekakor da bodo za aktiviranje dostopni samo elementi konstrukcije, ki so
zastopani v aktivnem modelu. Na levi strani naziva vsakega konstruktivnega elementa so
stikala za izbor ali bodo njihovi rezultati v sklopu zgeneriranega tekstualnega poročila ali ne.

Stikala za generacijo rezultatov v konstruktivnih elementov
Z izborom kateregakoli ponujenega polja, se odpre dialog za definiranje vsebine tekstualnega
poročila, ki se bo nanašala na rezultate v danem konstruktivnem elementu.
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Izgled dialoga za definiranje vsebine tekstualnega poročila
z rezultati v ploščah in zidovih
Način dela s temi dialogi je popolnoma enak kot pri dialogih v okviru ukaza za generiranje
tesktualnih poročil z izborom (glej poglavje 8.18).
Ko ste podali vse potrebne podatke v tem dialogu, bo izbor polja “OK” privedel do vračanja na
osnovni izgled dialoga v tem ukazu za generiranje numeričnih rezultatov statičnega preračuna
celega modela.
Zraven rezultatov za izbrane konstruktivne elemente v okviru tega ukaza se nudi tudi možnost
generiranja tabel z deformacijami vozlišč z mreže končnih elementov. Z izborom polja
“Deformacija vozlišč” se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za definiranje vsebine tekstualnega poročila
o deformacijah vozlišč.
Način dela s tem dialogom je popolnoma enak kot pri konstruktivnih elementih, s tem da se
menja edino vrsta vpliva, katerega lahko izberemo za prikaz. Tukaj so za prikaz predvidene
deformacije vozlišč z mreže končnih elementov v globalnem koordinatnem sistemu.
Enako kot pri ukazu za kreiranje tekstualnih poročil z izborom, je tudi v tem ukazu mogoče
shranjevanje v bazo trenutnega stanja stikal, oziroma izbrane vsebine tekstualnega poročila.
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Zaprta lista za izbor že prej shranjenih tipov poročil
Te baze so medsebojno uglašene, oziroma konfiguracija shranjena v okviru tega ukaza vsebuje
niz pod-konfiguracij, ki se nanašajo na posamezne konstruktivne elemente.
Z aktiviranjem polja “OK” se bo dialog zaprl, a v delu projektne dokumentacije, ki je
rezerviran za rezultate statičnega preračuna, bo postavljeno toliko tekstualnih blokov, kot ste
jih izbrali v tem dialogu.

V delu drevesa “Statični preračun” je program zgeneriral
vse predhodno izbrane tekstualne bloke
Generiranje tekstualnega poročila o izvedem preračunu stabilnosti
Z desnim klikom miške na naslov poglavja “Stabilnost” in izborom ukaza “Generiranje
poročila”, se avtomatsko v sestavo projektne dokumentacije doda tekstualno poročilo, ki
vsebuje tako vhodne podatke, kot tudi rezultate izvedenega preračuna stabilnosti.
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Izgled generiranega tekstualnega poročila o kritični obtežbi
Opcijsko brisanje že obstoječih generiranih blokov pri ponovnem generiranju
Pri generiranju poročila program kontrolira ali v projektni dokumentaciji obstajajo tekstualni ali
grafični bloki, ki so bili že narejeni z istim ukazom. Če obstajajo, se pojavi opozorilo, ki
uporabniku omogoča, da te bloke zbriše iz poročila.

S potrditvijo se brišejo že narejeni bloki, v nasprotnem primeru se obdržijo z dodajanjem novih
blokov v dokumentacijo.
Če se stikalo “Avtomatsko uporabi ta odgovor” vklopi, si bo program zapomnil zadnji
odgovor (“Yes” ali “No”) in ga uporabil pri novih blokih, tako da se opozorilo ne bo več
pojavilo. Če želite preklicati odgovor oziroma omogočiti ponovni prikaz opozorila, je potrebno v
dialogu ukaza “Funkcionalnost” (“Setup ► Funkcionalnost”) aktivirati gumb “Brisanje
avtomatskih odgovorov”.

8.24.6 Ukazi za delo z bloki v drevesu
Vsa generirana tekstualna poročila in exportirani grafični bloki se namestijo v drevo
projektne dokumentacije in to v področje podnaslovov, katerim po vsebini pripadajo.
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Izgled drevesa projektne dokumentacije z exportiranimi bloki
Ker ima program različni odnos do tekstualnih in grafičnih blokov, se oni v drevesu označujejo
s posebnimi ikonami.
Ikona za oznako tekstualnega bloka v drevesu
Ikona za oznako grafičnega bloka v drevesu
Za temi ikonami program izpisuje tudi naziv danega bloka, ki kaže na njegovo vsebino.
Omenimo naj, da naslovi blokov ne vplivajo na vsebino projekta na papirju, ampak služijo
izključno za lažje prepoznavanje njihove vsebine.
Ker je prostor za prikaz drevesa dokumenta omejene velikosti, lahko s pomočjo horizontalnega
in vertikalnega drsnega gumba na drevesu, vršite spremembo njegove aktivne vsebine na
ekranu.

Drsni gumbi za spremembo aktivne vsebine drevesa
Razpoložljivi prostor za prikaz drevesa se lahko menja v horizontalnem smislu. S premikanjem
njegovega desnega roba, se ta prostor lahko poveča, oziroma zmanjša.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

727

S premikanjem desnega roba prostora predvidenega za prikaz drevesa,
se lahko menja dimenzija tega prostora
Vsekakor bo povečanje polja za prikaz drevesa zmanjšalo prostor za prikaz lista dokumentov.
Sprememba aktivnega bloka
V vsakem trenutku dela s projektno dokumentacijo je vedno en blok trenutno aktiven (naslov
aktivnega bloka v drevesu je označen s posebno barvo). Sprememba aktivnega bloka se vrši z
enostavnim klikom miške na njegov naziv v drevesu. Po tem se v desnem delu ekrana aktivira
stran projekta, ki odgovarja aktivnemu bloku.

Trenutno aktiven je grafični blok v okviru pod-naslova “Statični preračun”
V primeru tekstualnih blokov, ki se raztezajo čez več strani, se aktivira vedno začetna stran
bloka. Na tak način je aktivni blok v steblu vedno uglašen s prikazom aktivne strani projekta,
kar omogoča lahko pozicioniranje na želeni del dokumenta. Sprememba aktivnega bloka se
lahko vrši tudi s pomočjo kurzorskih puščic.
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Večkratna selekcija blokov
Ker se posamezni ukazi v programu lahko istočasno nanašajo na več blokov, je v drevesu
omogočena večstranska selekcija blokov s pomočjo tipk “Shift” in “Ctrl”. Držanje tipke “Ctrl”
in klik miške na nek blok, bo ta blok izbral, pri čemer bo predhodno izbran blok ostal še dalje
izbran. V tej proceduri bo klik miške na že izbran blok naredil de-selekcijo. Večkratna selekcija
blokov s pomočjo tipke “Shift” se odvija podobno kot predhodno pri tipki “Ctrl”, s tem, da
tukaj klik miške na blok ne izbere samo ta blok, ampak vse ostale v listi, ki se nahajajo med
predhodno izbranim in tem blokom. Omenimo naj, da je s pomočjo večkratne selekcije možno
izbrati bloke iz različnih pod-območij. Večkratna selekcija bo imela uporabo pri ukazu za
brisanje blokov in ukazu za nastavitev karakteristik blokov.

Z večkratno selekcijo so izbrani vsi bloki dokumenta
Sprememba naziva bloka
S klikom na desni gumb miške, se v poziciji ko kaže na naslov izbranega bloka v drevesu,
odpre meni, v katerem je vedno prisoten tudi ukaz “Preimenuj”. Z izborom se odpre dialog, v
katerem se lahko predhodno izbranemu bloku podani novi naziv.

Dialog za spremembo naziva bloka
Brisanje bloka
Brisanje izbranih blokov se lahko doseže ali z izborom te ikone, ali pa direktnim
pritiskom na tipko “Del”. Zraven tega se pri kliku na desni gumb miške na naslov
izbranega bloka v drevesu odpre meni v katerem je vedno prisoten tudi ukaz
“Briši”.
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Meni, ki se odpre na desni klik miške na naslov bloka
Karakteristike bloka
Z izborom te ikone ali ukazom “Karakteristike bloka” iz menija, ki se odpre na
desni klik miške na naziv bloka v drevesu, se odpre dialog za nastavitev
karakteristik izbranega bloka. V primeru, da se ta ukaza aktivira ko je izbran
tekstualni blok, tedaj bodo v njem neaktivne vse opcije, razen stikala “Začni na
novi strani” in “Ena kolona”.

Izgled dialoga za nastavitev karakteristik izbranega tekstualnega bloka
Ta dialog popolnoma odgovarja prej opisanemu za nastavitev “default” karakteristik
exportiranih blokov (glej poglavje “8.24.1”). Edina razlika je v tem, da se tukaj podani
parametri ne uporabljajo kot “default” vrednosti, ampak se pridružijo samo izbranim blokom.
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Če se ukaz zažene ko je izbran grafični blok, se bo v dialogu nahajala zaprta lista z opcijami:
“Ne poravna se”, “Zadnji v vrsti - levo”, “Zadnji v vrsti - sredina” in “Zadnji v vrsti desno”.

Izgled dialoga za nastavitev karakteristik izbranega grafičnega bloka
Razume se, da se pri vseh grafičnih blokih pri kreiranju dodeli parameter “Ne poravna se”, ki
označuje, da se bloki v poročilu postavljajo običajno enega za drugim, v skladu s svojo
velikostjo in velikostjo papirja.
Z izborom ene izmed ostalih opcij iz liste, se izbranemu bloku istočasno dodeli, da je zadnji v
vrsti in poravnan. Blok postane zadnji v svoji vrsti tako, da se blok, ki se nahaja za njim
postavi v naslednjo vrsto. Poravnava izbranega bloka se nanaša samo na prostor od začetka in
do konca vrste, v katerem se blok nahaja in ne za celo vrsto. Poravnava zavisi od izbrane
opcije iz liste - levo, sredina in desno.

Razporeditev grafičnih blokov pred poravnavo
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Vsakemu drugemu bloku je predpisano, da je zadnji v vrsti in poravnan v sredini,
oziroma izbrana je opcija “Zadnji v vrsti - sredina”
V primeru večstranske selekcije grafičnih blokov bodo dostopni samo parametri, ki so skupni
za vse izbrane bloke.

Izgled dialoga za nastavitev karakteristik več izbranih grafičnih blokov
V takih primerih bodo podatki, ki niso skupni za vse izbrane bloke, nedefinirani, oziroma
prazni. Z vnosom samo določene skupine podatkov in aktiviranjem ukaza “OK”, bodo vsem
izbranim blokom pridruženi samo podatki, ki so bili predhodno postavljeni v dialog, dokler
bodo ostali nespremenjeni.
V primeru istočasnega izbora grafičnih in tekstualnih blokov, bo za spremembo dostopen samo
parameter, ki določa začetek bloka na novi strani.
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Sprememba položaja bloka
Vsaki novo dodani blok se avtomatsko namesti na konec skupine blokov, ki so vezani na dani
naslov poglavja.
Z izborom te ikone se trenutno aktivni blok premika v drevesu za eno mesto
navzgor.
Z izborom te ikone se trenutno aktivni blok premika v drevesu za eno mesto
navzdol.
Zraven izbora ene od ponujenih ikon, je sprememba položaja bloka možna tudi z “drag”premikom. Sama procedura se odvija tako, da se z miško izbere blok za premikanje in se s
pritisnjeno levo tipko miške povleče na novi položaj v drevesu. Tako bo izbrani blok postavljen
neposredno pod blokom na katerega mesto je povlečen. Iz tega izhaja zaključek, da v primeru,
ko želite blok postaviti na prvo mesto v okviru danega področja, ne boste mogli to akcijo
izvesti v enem koraku. V takem primeru morate najprej izbrani blok postaviti na drugo mesto
in potem prvega iz liste premestiti na drugo mesto.
Pri spremembi mesta blokom, bodite pozorni na bloke, ki so prvi na novi strani ali v novi vrsti.
O tem bo več besed v poglavju, ki opisuje prelom dokumenta.
Na predhodno opisani način, se bloki lahko premikajo samo znotraj istega podnaslova.
Kopiranje in premikanje blokov v okviru projektne dokumentacije
V meniju, ki se odpre z desnim klikom miške na naziv izbranih blokov v drevesu, se nahajajo
tudi ukazu, ki služijo za kopiranje in premikanje blokov z enega na drugo mesto v okviru
projektne dokumentacije. Pri uporabi teh ukazov ni nikakršnih omejitev, tako se bloki lahko
kopirajo/premikajo v okviru istega ali kakega drugega poglavja.
“Kopiraj označene bloke”
Z izborom tega ukaza se izbrani bloki kopirajo v skladišče, ki velja samo
znotraj editorja papirja. Bloki se iz tega skladišča lahko vnašajo v poročilo
poljubno-krat , dokler se v njega ne kopirajo neki drugi bloki, ali se ne gre iz
editorja papirja. Isti efekt se tudi lahko doseže z istočasnim pritiskom na tipki
“Ctrl” in “C” s tipkovnice, kar je zapisano tudi v meniju zraven ukaza (Ctrl+C).
“Premakni označene bloke”
Z izborom tega ukaza se izbrani bloki pripravijo za premikanje, oziroma se
kopirajo v skladišče. Oni bodo vidni na svojem mestu v poročilu, dokler se s
predvidenim ukazom ne izvrši njihovo premikanje na neko drugo mesto. Isti
efekt se lahko doseže tudi z istočasnim pritiskom na tipki “Ctrl” in “X” s
tipkovnice, kar je zapisano tudi v meniju zraven ukaza (Ctrl+X).
“Dodaj kopirane bloke nad”
Ta ukaz je aktiven, ko je nek blok izbran za kopiranje in se doda nad
aktivnim. Kopirani blok lahko uporabnik doda na več mest v poročilu. Prav
tako je ta ukaz aktiven tudi, ko je nek blok izbran za premikanje. Po
dodajanju bloka, ta ukaz postane neaktiven, kar pomeni, da se blok samo
premakne na eno mesto v poročilu. Če je izbrana neka glava, postane
dostopen ukaz “Dodaj kopirane bloke na začetek glave”, ki kopira ali
premakne blok na začetek glave.
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“Dodaj kopirane bloke pod”
Ta ukaz je aktiven, ko je nek blok izbran za kopiranje in se doda pod
aktivnim. Kopirani blok lahko uporabnik doda na več mest v poročilu. Prav
tako je ta ukaz aktiven tudi, ko je nek blok izbran za premikanje. Po
dodajanju bloka, ta ukaz postane neaktiven, kar pomeni, da se blok samo
premakne na eno mesto v poročilu. Če je izbrana neka glava, postane
dostopen ukaz “Dodaj kopirane bloke na konec glave”, ki kopira ali
premakne blok na konec glave.
TXT bloki v okviru projektne dokumentacije
Ker se pri kreiranju projektne dokumentacije poleg tabel in risb pogosto pojavlja potreba po
dopisovanju raznih tekstov (naslovi, komentarji, analize obtežb, itd.) je omogočeno tudi
vnašanje praznih blokov, ki bi se uporabili za ta namen. Bloki se lahko vnašajo v projektno
dokumentacijo z izborom ustreznih ukazov iz menija, ki se odpre z desnim klikom miške na
imena poglavja v drevesu:
“Naredi novi blok na začetku glave” – z izborom tega ukaza se prazen blok doda na
začetek danega poglavja.
“Naredi novi blok na koncu glave” – z izborom tega ukaza se prazen blok doda na konec
danega poglavja.

Ukaz za vnos praznega bloka na začetek oziroma konec poglavja
Prav tako se bloki lahko vnašajo z aktiviranjem ustreznih ikon ali z izborom ukazov iz menija,
ki se odpre z desnim klikom miške na ime že vnesenega bloka.
Z aktiviranjem te ikone ali z izborom ukaza iz menija “Naredi nov blok nad” se blok
doda neposredno nad izbranim blokom.
Z aktiviranjem te ikone ali z izborom ukaza iz menija “Naredi novi blok pod” se blok
doda neposredno pod izbranim blokom.
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Ukaz za dodajanje praznega bloka nad oziroma pod trenutno izbranim blokom
Po vnosu bloka v poročilo s pomočjo predhodno opisanega ukaza bo program avtomatsko odprl
dialog, v katerem se doda vsebina bloka:

Dialog, v katerem se vnaša vsebina dodanega bloka
Način dela s tem dialogom je popolnoma enak kot v proceduri definiranja poglavij tipske strani
projekta. Poleg možnosti definiranja poljubne velikosti in vsebine kolon in vrstic imate možnost
tudi poljubno izbrani tekst iz Word-a preko “Clipboard”-a prekopirati v vsebino dodanega
bloka.
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V vsebino bloka je iz Word-a kopirana analiza obtežb
Po aktiviranju gumba “OK” se bo vsebina dodanega bloka pojavila v sestavi projektne
dokumentacije.

Vsebina dodanega bloka
Velikost dodanih blokov je programsko definirana, vendar se lahko naknadno spremeni z
vlečenjem točk, ki so postavljene na njegovih robovih.
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Vlečenje spodnjega roba bloka na potrebno velikost
Vneseni tekstualni blok je popolnoma enakovreden z ostalimi grafičnimi in tekstualnimi bloki,
tako da se z njim lahko vršijo vse v programu predvidene operacije (sprememba položaja,
brisanje, itd).
Urejanje tekstualnega bloka
V meniju, ki se odpre z desnim klikom na ime bloka v drevesu, se nahaja tudi ukaz “Urejanje
tekstualnega bloka”. Z izborom tega ukaza lahko se editirajo novi dodani bloki kot tudi
tekstualno poročilo. Če se izbere novi blok in ta ukaz, se odpre enak dialog kot pri dodajanju
bloka.

Dialog za editiranje novega bloka
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Če se izbere blok nekega tekstualnega poročila, tedaj se bo odprl dialog, v katerem je
prikazana vsebina poročila v obliki matrike s polji, kjer se vsebina lahko menja. Originalno
formatiranje poročila bo ohranjeno.

Dialog za urejanje tekstualnega bloka
V tabeli se nahaja prikazana vsebina izbranega tekstualnega poročila. V vsako celico se lahko
vnese ali spremeni vsebina z dvoklikom. Postopek editiranja aktivne celice odgovarja postopku
dela s tekst procesorji, kot je npr. program “WordPad”.
“

Briši”

Izbrana vrstica se izbriše iz tabele. Aktivno je samo, ko je izbrana neka
vrstica.

“

Dodaj”

Pod izbrano vrstico se doda nova vrstica, ki bo imela enake podatke. Aktivno
je samo, ko je izbrana neka vrstica.

Z aktiviranjem gumba “OK” se bo dialog zaprl in vse spremembe bodo sprejete ter vidne v
editorju papirja.
Export grafičnega bloka v AutoCAD (DXF)
Z izborom te ikone, ali pa ukaza “Export v DXF” iz menija, ki se odpre na desni klik
miške na naziv grafičnega bloka v drevesu, se odpre dialog z izgledom.
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Dialog za export trenutno izbranega
grafičnega bloka v DXF format
V edit box-u se vnese ime datoteke, kot tudi njen položaj na disku. Ti podatki se lahko podajo
tudi s pomočjo standardnega “Windows”-ovega dialoga za shranjevanje datotek, ki se odpre z
aktiviranjem polja “
”.
V spodnjem delu dialoga se nahaja zaprta lista “Dolžina ACU”, iz katere se izbirajo merske
enote, ki se bodo uporabile pri exportu bloka.
Pri tej vrsti exporta datotek se shranjuje s končnico “.dxf”, a vsaki tip elementa se exportira v
poseben “layer”. Konstruktivni elementi se exportirajo v layer “CONSTRUCTION”, mreža
končnih elementov v “FENET”, legenda v “LEGEND” in rezultati v layer “RESULTS”.
Export grafičnega bloka v Clipboard
Z izborom te ikone, ali pa ukaza “Export bloka v Clipboard” iz menija, ki se odpre
na desni klik miške na grafični blok v drevesu, program kopira vsebino bloka v
Clipboard.
Export bloka v TXT
Z izborom te ikone se odpre dialog
format.

za exportiranje tekstualnega bloka v TXT

Sedaj je potrebno podati želeno ime datoteke in aktivirati polje “Shrani”. Tako izvršite
shranjevanje v izbrano mapo.
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Vsa tekstualna poročila generirana v programu lahko exportirate v posebno datoteko, ki ima
končnico “*.txt”. Poročilo se exportira v enaki obliki, kot so prikazana v programu (npr. v obliki
tabele), tako da so ugodna za branje v drugih programih, ki podpirajo isti format datoteke,
predvsem “Excel”.
Prikazovanje številke strani pred imenom bloka v drevesu
Pred nazivom vsakega bloka v drevesu dokumenta se lahko prikazuje številka strani na kateri
se ta blok začne. Za ta namen je predviden ukaz “Prikaži številko strani pri nazivu bloka”
iz menija, ki se odpre z desnim klikom miške na ime bloka v drevesu. Ta ukaz se obnaša kot
stikalo, ko je vklopljen je zraven simbol “”.

8.24.7 Podpisi grafičnih blokov
Že prej smo rekli, da se pri exportu grafičnih blokov, zraven vsebine same risbe
avtomatsko pridružuje tudi tekst, ki kaže na njegovo vsebino. Namreč vsak grafični blok ima
svoj naslov in svoj podpis. Na dnu okna za delo s projektno dokumentacijo, se za trenutno
aktivni grafični blok v ustreznih edit box-ih izpisujejo ti podatki.

Edit box-i v katerih se izpisuje naslov, oziroma podpis grafičnega bloka
Te tekste program sam kreira, v odvisnosti od tega, kaj dani grafični blok predstavlja.
V programu je osvojena naslednja konvencija pri kreiranju teh tekstov.
- Če model vsebuje definirane faze gradnje, tedaj se obvezno v prvi vrsti naslova izpisuje
naziv aktivne faze gradnje in v drugi vrsti aktivni primer obtežbe, pod pogojem, da grafični
blok pripada poglavju “Vhodni podatki – Obtežba” ali poglavju “Statični preračun”.
- Če model ne vsebuje definirane faze gradnje, tedaj se v prvi vrsti naslova izpisuje aktivni
primer obtežbe, pod pogojem, da grafični blok pripada poglavju “Vhodni podatki – Obtežba”
ali poglavju “Statični preračun”. V vseh ostalih primerih bo naslov prazen.
- V prvi vrsti podpisa bloka se izpisuje naziv dela modela, ki je vsebovan v grafičnem bloku
(naziv okvirja, nivoja, pomožnega pogleda, naziv trenutnega stanja skritosti, ipd.). Druga
vrstica se izpisuje samo v primeru, ko grafični blok predstavlja rezultate preračuna. Tedaj
se izpisuje naziv vpliva, za katere so prikazni rezultati in njihove ekstremne vrednosti. V
vseh ostalim primerih, bo druga vrsta podpisa bloka ostala prazna.
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Naslov in podpis bloka so sestavni del risb, ki jih lahko menjate po svoji želji. Pri editiranju
naslova in podpisa bloka lahko podate več od predvidenih dveh vrstic. S pozicioniranjem
kurzorja na konec vrste in pritiskom na tipko “Enter”, bo program prešel v naslednjo vrsto v
edit box-u. Sprememba vsebine teh tekstov bo prikazana na listu papirja šele tedaj, ko
spremenite fokus tega edit box-a s pritiskom na tipko “Tab”.
Naslov in podpis bloka ne vplivata na gabarit samega grafičnega bloka, ampak se izpisujeta v
njegovi notranjosti na mestu, ki je določeno s parametri poravnave v sklopu ukaza
“Karakteristike bloka”. V primeru, da naslov ali podpis bloka prekriva nek del risbe, se z
izborom drugega načina poravnave on zagotovo lahko namesti na prazen del risbe.

8.24.8 Ukazi za delo z listi papirja
V desnem delu okna za delo s projektno dokumentacijo, se vedno prikazuje stvarni
izgled trenutno aktivne strani dokumenta. Na dnu ekrana, v statusni liniji, se vedno izpisuje
tudi informacija o številki aktivne strani, kot tudi podatek o skupnem številu strani v
dokumentu.

Polje predvideno za izpis aktivne strani dokumenta
Že prej smo omenili, da se s spremembo aktivnega bloka v drevesu dokumenta, avtomatsko
ažurira tudi stran, na kateri se dani blok nahaja. Vendar se sprememba aktivne strani lahko
vrši tudi s pritiskom na tipki “PgUp” in “PgDn”, kot tudi z izborom ustreznih ikon.
Izbor te ikone aktivira prvo stran pred trenutno aktivno.

Izbor te ikone aktivira prvo stran za trenutno aktivno.

V primeru, da dokument vsebuje veliko število strani, lahko za hitro postavitev aktivne strani
uporabite tudi drsni trak, ki je na desnem robu tega okna.
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Drsni trak za hitro spremembo aktivne strani
Ta način za prikazovanje stvarnega izgleda dokumenta prikazuje samo eno stran. Vendar je
včasih potrebno, da se istočasno prikaže več strani projekta.
Z izborom te ikone je prikaz aktivne strani zamenjan s prikazom več strani.

Istočasni prikaz dveh strani dokumenta
Koliko strani bo istočasno prikazano se določa z izborom ene od ponujenih opcij iz zaprte liste,
ki se odpre s klikom miške na puščico na desni strani ikone za istočasni prikaz več strani
dokumenta. V programu je omejitev na maksimalno šest strani.
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Zaprta lista za izbor števila prikazanih strani dokumenta
Izbor te ikone aktivira prikaz samo aktivne strani.

Ukazi za zoomiranje vsebine papirja delujejo popolnoma enako, kot pri ostalih modulih
programa. Torej jih je možno aktivirati ali z izborom ustrezne ikone ali pa s pritiskom na tipko
“Ctrl” in ustreznega gumba miške (glej poglavje “2.7”).

Zoomirani del aktivne strani dokumenta
Zoom po višini
Ta ikona na ekranu prikaže celo višino lista dokumenta.
Z desnim klikom miške na to ikono se prikaže cela višina lista dokumenta, brez robov.
Zoom po širini
Ta ikona na ekranu prikaže celo širino lista dokumenta.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

743
Z izborom tipke “Page Up”, oziroma “Page Down” s tipkovnice, ko je trenutno povečan list po
širini, bo program prikazal povečan prikaz vrha, oziroma dna aktivne strani.
V oknu za delo s projektno dokumentacijo je vsebovan tudi sistem za obnavljanje vsebine
projekta. Ikone “Undo” in “Redo” funkcionirajo popolnoma enako, s tem da obstaja omejitev
za “undo buffer”, ki se ne more osvežiti po generiranju tekstualnih poročil. Namreč v trenutku
generiranja bilo katerega tekstualnega poročila, mora program najprej shraniti vsebino
projekta, tako da se po tej operaciji program ne more več vrniti na predhodno stanje. Vendar v
primeru, ko se pri delu s projektno dokumentacijo ne generirajo tekstualna poročila, tedaj bo
kompletni sistem za obnovitev risb popolnoma funkcioniral.

8.24.9 Prelom strani v projektni dokumentaciji
Prelom strani v projektni dokumentaciji se vrši avtomatsko, upoštevajoč pri tem
tako trenutno velikost grafičnih blokov, kot tudi definirane podatke o fontih v generiranih
tekstualnih poročilih. Tekstualni in grafični bloki so lahko kontinuirano postavljeni eden za
drugim, po vrstnem redu, ki je določen v drevesu dokumenta. Grafični bloki lahko stojijo eden
zraven drugega, če to njihova velikost dovoljuje. Enako velja tudi za tekstualne bloke. Če je
njihova širina taka, da lahko gredo v eno vrsto, tedaj se tako postavijo na listu papirja. Torej
pogoj je, da bo prostor na papirju maksimalno popolnjen. Edina omejitev je v tem, da se
tekstualni in grafični blok ne moreta najti eden zraven drugega. Razlog tega je, ker tekstualna
poročila nimajo pravokotnega gabarita in bi za algoritem preloma to bilo preveč komplicirano.
Tudi grafični in tekstualni bloki se vedno poravnajo z levim robom strani dokumenta.
Pri prelomu strani program spoštuje tudi podane karakteristike blokov glede zahteve, da se oni
začnejo na novi strani, oziroma v novi vrsti. Vsi bloki, ki imajo te karakteristike, so v drevesu
označeni s posebnimi ikonami.
Ikona za oznako tekstualnega bloka, ki se začne na novi strani
Ikona za oznako grafičnega bloka, ki se začne novi strani
Ikona za oznako grafičnega bloka, ki se začne v novi vrsti
Omenimo še enkrat, da se tekstualni bloki ne morejo začeti v novi vrsti.
Čeprav je prelom strani popolnoma avtomatiziran, lahko s spremembo karakteristik
posameznim blokom, vplivate na prelom dokumenta. Drugače vsakemu bloku, ki je prvi v
področju podnaslova, program avtomatsko postavi karakteristiko za začetek na novi strani. Ta
parameter lahko vsekakor uničite, vendar bo projekt izgledal precej pregledneje, če se vsako
poglavje začne na novi strani.
Pri operaciji spremembe vrstnega reda blokov, bodite pozorni na bloke, ki se začnejo na novi
strani, oziroma novi vrsti.

8.24.10 Ukazi za delo z grafičnimi bloki na papirju
Nekatere od prej opisanih ukazov za delo z bloki v drevesu, se lahko aktivira tudi
na samem listu papirja. Namreč z desnim klikom miške na prikazani bloka na papirju, se odpre
meni, v katerem so vsebovani ukazi.
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Z desnim klikom miške na grafični blok se odpre meni
Sprememba dimenzij grafičnih blokov
Na listu papirja se lahko izberejo samo grafični bloki in samo en od njih je lahko trenutno
aktiven. Okoli aktivnega bloka se postavi okvir, ki ima v svojih vogalih in na sredinah vsake
stranice postavljene male kvadrate, ki služijo za spremembo dimenzija bloka.

Kvadrati za spremembo dimenzij trenutno aktivnega grafičnega bloka
Torej sprememba dimenzij aktivnega bloka se lahko naredi tudi z raztegovanjem njegovih
vogalov. Za tak način z miško “primete” kvadrat in ga povlecite na ustrezno novo mesto. Na
tak način odnos širine proti višini bloka ostane nespremenjen.
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Raztegovanje diagonalnih temen odnos višine in širine bloka ne spremeni
Zraven vogalov, lahko raztegujete tudi stranice okvirja bloka. Postopek se odvija na enak
način kot pri vogalih. Na tak način se menja odnos širine proti višini bloka.

Raztegovanje spodnje strani bloka navzgor
spremeni odnos širine proti višini bloka
Tak način spremembe dimenzij bloka je lahko primeren za risbe, ki imajo izrazito veliko samo
eno dimenzijo. Na tak način bodo pri njih eliminirane praznine na risbi.
Pri naknadni spremembi dimenzij blokov morate vedeti, da bo to vplivalo na položaj sosednjih
blokov. Zraven tega bo program takoj napravil tudi novi prelom strani dokumenta.
Sprememba tekstov grafičnega bloka
Ta ukaz je predviden za finalno nastavitev vsebine bloka pred tiskom. Izbor
aktivira proceduro spremembe tekstov aktivnega grafičnega bloka.
Ikona ostane vključena za ves čas trajanja tega ukaza, oziroma dokler se z izborom ustreznih
ukazov ne gre iz nje. Enak efekt se lahko doseže z dvojim klikom miške. Namreč dvoklik miške
na grafični blok na prikazani aktivni strani dokumenta, vklopi to ikono. Med delovanjem tega
ukaza je program vedno v proceduri izbora tekstov. Spremembe tekstov pomenijo samo
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spremembo položaja vseh tekstov in njihovo eventualno brisanje (kote diagrama, vrednosti
izolinij, številke setov numeričnih podatkov itd).
V proceduri editiranja bloka je omogočen večkraten izbor tekstov. Izbor tekstov se vrši po
naslednjih pravilih:
1. Klik z levo tipko miške na nek tekst izbere ta tekst, pri čem predhodno izbrani teksti
ostanejo še vedno selektirani.
2. Če se pod miško ne nahaja tekst in se klikne z levo tipko miške, bo program šel v proceduro
izbora z oknom.
3. S klikom na levo tipko miške na že izbran tekst in pritisnjeno tipko “Shift”, se tekst
deselektira.
4. Če se pod miško ne nahaja tekst in se klikne z levo tipko miške skupaj s tipko “Shift”, bo
program šel v proceduro deselektiranja z oknom.
5. Z desnim klikom miške se vrši deselektiranje vseh prej izbranih tekstov
Premikanje tekstov se vrši tako, da se najprej kazalec privede nad nek izbran tekst in se
pritisne levi gumb miške, zatem pa se izbrani teksti premaknejo na novi položaj in šele nato
spusti gumb miške.
S pritiskom na tipko “Del” se brišejo vsi izbrani teksti.

Prikaz izbranega teksta za premikanje, oziroma brisanje
Omenimo še, da se za premikanje in brisanje lahko izbere tudi kompletna tabela legende
polnih izolinij. Na tak način jo lahko v primeru prekrivanja drugih blokov, premaknete na prosti
del risb.

Gumb “OK” konča ukaz in vse spremembe bodo sprejete.

Gumb “Prekliči” konča ukaz brez novih sprememb.
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Dodajanje teksta
Ukaz za vnos novih poljubnih tekstov na poljubno mesto v grafičnem bloku.
Ta ukaz je dostopen samo, ko je vključen ukaz za spremembe tekstov grafičnega bloka. Z
aktiviranjem se od uporabnika pričakuje, da z miško izbere mesto, na katero se želi dodati novi
tekst. Odpre se naslednji dialog:

Dialog za dodajanje novih
tekstov v grafične bloke
“Tekst”

polje za vnos poljubnega teksta.

“Ravnanje”

Del dialoga, kjer se nahaja šest polj, ki določajo ravnanje teksta glede na
točko, ki jo je že izbral uporabnik.

“Font”

V tem delu dialoga se nahaja zaprta lista za izbor fonta, kot tudi edit polje za
vnos višine in širine fonta.

“Kot”

Polje za vnos kota teksta glede na horizontalo.

Z izborom gumba “OK” se dialog zapre in na grafičnem bloku bo postavljen tekst z vsemi
parametri.
Ta ukaz je cirkularen, tako da se sedaj od uporabnika ponovno pričakuje vnos novega položaja
teksta, ikona pa je še aktivna. Izhod iz ukaza se naredi z aktiviranjem desne tipke miške ali z
izborom tipke “Esc” s tipkovnice, pri čem se uporabnik vrne v režim editiranja grafičnega
bloka.
Zoomirani prikaz
Ta ukaz je namenjen, da namesto kompletne vsebine bloka v projekt priložite
samo en njegov del.
Po izboru ukaza bo program pričakoval izbor pravokotnega območja za povečanje. Po koncu
ukaza se bo vsebina območja razširila tako, da bo zapolnjen kompleten prostor velikosti bloka.
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Prikaz povečanega dela risbe

Ikona označuje, da trenutno prikazani blok vsebuje samo del risbe. Z desnim
klikom miške na to ikono je uporabniku omogočen preklic povečanega
prikaza.

Ikona označuje, da je trenutno prikazan blok s kompletno vsebino.

Izbor tipke “OK” konča ukaz in vse spremembe bodo sprejete.

Izbor tipke“Prekliči” konča ukaz brez sprememb.

V sestavo projektne dokumentacije je priložen povečani del bloka
Ta ukaz ima predvsem uporabo, ko je risba velika in ne more v celoti na izbrani format papirja.
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8.24.11 Import grafičnih blokov in tekstualnih poročil iz
drugih projektov
S pomočjo ukaza “Import” lahko v sestavo projektne dokumentacije vnesete grafične
bloke in tekstualna poročila iz drugih projektov. Z izborom tega ukaza se odpre dialog:

Dialog za import grafičnih blokov in tekstualnih poročil
iz drugih projektov
Na vrhu dialoga se v zaprti listi “Lokacija” nahaja ime aktivne mape. Ker se kreirana
projektna dokumentacija shranjuje v datoteko, ki ima enako ime kot tudi datoteka z vhodnimi
podatki in končnico “*.twp_d”, so v centralnem delu dialoga prikazane samo datoteke s to
končnico, ki se nahaja v aktivni mapi.
Sedaj je potrebno s klikom miške izbrati želeno datoteko in aktivirati gumb “Odpri”, nakar se
odpre novi dialog:

Dialog, v katerem se izbirajo bloki za import
V listi so prikazani vsi grafični bloki in tekstualna poročila, ki se nahajajo v izbrani datoteki. Za
vsako od njih je izpisano ime in naziv pripadajočega poglavja. Izbor blokov za vnos v projektno
dokumentacijo se vrši z vklopom ustreznih stikal.
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Ukazna polja v spodnjem delu dialoga imajo naslednji pomen:
“Vse” - izberejo se vsi grafični in tekstualni bloki v listi.
“Nič” - deselektirajo se vsi izbrani bloki.
“Inverzija selekcije” - izbrani bloki se deselektirajo, a neizbrani postanejo izbrani.
Bloki se lahko izberejo tudi z aktiviranjem ukaza iz menija, ki se odpre z desnim klikom miške
na naziv poglavja, kateremu dani blok pripada:

Meni, ki se odpre z desnim klikom miške na naziv poglavja
“Izberi poglavje” – izberejo se vsi bloki, ki pripadajo danemu poglavju.
“Deselektiraj poglavje” – iz izbora se izključijo vsi bloki, ki pripadajo danemu poglavju.
Z izborom gumba “OK” se dialog zapre in vsi izbrani bloki se dodajo v ustrezno vejo projektne
dokumentacije.

8.24.12 Shranjevanje projektne dokumentacije
Z aktiviranjem prikazane ikone lahko shranite trenutno vsebino projektne
dokumentacije v kateremkoli trenutku dela z njo.

8.24.13 Tiskanje projektne dokumentacije
Z izborom te ikone, se odpre dialog za vnos parametrov, ki bodo regulirali način
tiska.
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Izgled dialoga za tisk dokumenta
V delu dialoga “Print range” se definira ali želite tiskati celi dokument ali samo posamezne
strani. Z vklopom stikala “All” zahtevate tiskanje celega dokumenta, vklop stikala “Pages” pa
zahteva vnos začetne in končne strani dokumenta za tisk
V edit box-u “Number of copies” lahko podate število kopij za tisk, vklop stikala “Print to
file” pa omogoči, da namesto direktnega izhoda na tiskalnik kreirate datoteko, ki se lahko
natisne tudi izven okolja programa.
Z aktiviranjem ukaza “OK” se začne tiskanje.

8.24.14 Export v RTF
Z izborom ukaza “Export v RTF” imate možnost da celi grafični dokument (*.twd
datoteko) prenesete v “*.rtf” format, katerega praktično berejo vsi Windows tekst
urejevalci - npr. “Word”. Z aktiviranjem se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za export v RTF
V edit box-u “Datoteka” lahko podate popolnoma poljubno ime “*.rtf” datoteke, ki se kreira, a
v delu dialoga “Opcije exporta”, se regulira, ali želite exportirati celo poročilo ali samo določene
strani. Glede nato, da velikost kreirane RTF datoteke zavisi tudi od kvalitete slike, ki se
exportirajo, lahko to prilagodite z drsnim gumbom “Kvaliteta slike”, kjer seveda večja
kvaliteta slike pomeni večji RTF.
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Z aktiviranjem polja “OK” se bo začel proces exporta in dolžina trajanja tega procesa bo
odvisna izključno od kompleksnosti projektne dokumentacije. V urejevalcu teksta (npr.
“Word”) lahko to vsebino nato popolnoma prosto editirate. Ta ukaz ima uporabo tudi tedaj, ko
želite dokumentacijo dajati v digitalni obliki, čeprav je za ta namen namenjen tudi tisk v PDF
format, ki je prav tako podprt v programu v okviru ukaza “Tisk”.
Opomba:
Ker ne obstajajo tehnične možnosti, da se vsebina glav konvertira v ustrezne tekste in tabele,
se glave exportirajo kot slike (“meta file – WMF, EMF”). Negativna posledica tega je
nezmožnost ažuriranja eventualno postavljenih številk strani v “Tower”-glavah. V takih
primerih je tedaj bolje, da izgled tipske glave kreirate v samem “Word”-u in jo v “Tower”-ju
izključite. Obstaja še ena možnost in sicer, da v glavi od Tower-ja izločite številke strani in jih
vnesete v “Word”-u.
Opomba:
Bodite pozorni, da bodo podani robovi v “Tower”ju skladni z maksimalno površino tiska, ki je
omogočena v “Word”-u. Namreč “Word”, posebej starejše verzije, ne morejo tiskati na celi
površini lista, ki je definiran z gonilnikom tiskalnika. Iz tega razloga se lahko zgodi, da kreirana
RTF datoteka v “Word” ni natiskana na robovih strani.

8.24.15 Vrnitev v modul za obdelavo rezultatov preračuna
S pomočjo tega ukaza se zahteva vrnitev v modul za obdelavo rezultatov
preračuna. Z njenim aktiviranjem program najprej preveri ali so v dokumentu
narejene kake spremembe in če so, se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izbor ukaza “Yes” privede do shranjevanja v projekt vseh predhodno narejenih sprememb,
ukaz “No” pa bo označil, da ne želite shraniti spremembe, dokler bo izbor ukaza “Prekliči”
označil odstop od vrnitve v modul za obdelavo rezultatov.

8.24.16 Popravilo poškodovanih dokumentov
V primeru, da iz nekega razloga pride do poškodbe dokumentov, tako da se ne
morejo več odpreti, je predviden ukaz za njihovo popravilo z ohranitvijo blokov. Z istočasnim
pritiskom na tipki “Ctrl” + “D”, se v modulu za obdelavo rezultatov odpre dialog:

Z izborom pritrdilnega odgovora se bo naredila defragmentacija oziroma popravilo poročil,
negativni odgovor bo dialog zaprl brez predhodnega popravila dokumenta.
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Če se stikalo “Avtomatsko uporabi ta odgovor” vklopi, si bo program zapomnil zadnji
odgovor (“Yes” ali “No”) in ga uporabil pri ponovnem pozivu tega ukaza, brez odpiranja tega
dialoga.

8.24.17 Aktivni jezik poročila
Ker se Vam v praksi lahko zgodi, da projekt delate za tuje tržišče, bi bilo dobro,
da je tudi projektna dokumentacija v danem jeziku. S pomočjo ukaza “Funkcionalnost”, ki se
nahaja v okviru menija “Setup”, lahko izberete jezik poročila (glej poglavje “3.5.2”).

Zaprta lista za izbor jezika poročila
Jezik poročila se lahko menja tudi v samem editorju papirja. Za ta namen je predvidena ikona
, ki je nameščena v zgornji orodni vrstici okna. Z izborom se odpre lista s spiskom vseh
predvidenih jezikov, aktivni jezik ima postavljen znak

.
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Meni s ponujenimi jeziki za kreiranje poročila
Z izborom iz te liste, se lahko aktivira katerikoli jezik poročila.
Po spremembi aktivnega jezika poročila v obstoječi projektni dokumentaciji ne bo prišlo do
spremembe, ampak bodo to veljalo samo za nova generirana tekstualna poročila in podpise
grafičnih blokov. Torej program ne more že prej kreirani projekt avtomatski prevesti iz enega v
drugi jezik. Razlog tega je, ker se podpisi blokov lahko editirajo s strani uporabnika in jih ni
možno avtomatski prevesti. Kar se tiče tekstualnih poročil, ki se avtomatsko generirajo, pri
spremembi jezika ni težav, ker bo novo generiranje najprej zbrisalo stara poročila in zatem
generiralo nove v aktivnem jeziku.
Ker se jezik, v katerem je bilo nazadnje generirano tekstualno poročilo, oziroma podpis bloka,
pomni v samem dokumentu, bo v primeru spremembe jezika program pri prvem poskusu
exporta grafičnega bloka, oziroma tekstualnega poročila, izdal opozorilo o trenutno aktivnem
jeziku.

To opozorilo služi kot opomba, da bodo v vsebini istega projekta teksti v različnih jezikih.

8.24.18 Export bloka v Clipboard (odložišče)
Grafični blok s trenutno vsebino fokusiranega okna lahko prenesete v “Clipboard”
zaradi kasnejše uporabe v nekem drugem programu. Za ta namen je predviden
ukaz “Export bloka v Clipboard”, ki se v modulu za obdelavo rezultatov nahaja v
meniju “Pomožne funkcije”. Prav tako se ukaz lahko aktivira z ikono, kot tudi
istočasnim pritiskom na tipke “Ctrl” in “F2”. Trenutno stanje zooma ne bo vplivalo
na vsebino bloka, ampak se bo izvozila kompletna vsebina okna.
Blok se v “Clipboard”-u pomni kot BMP slika. Velikost in resolucija BMP se poda v dialogu, ki se
odpre z desnim klikom miške na ikono.
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Dialog, ki se odpre z desnim klikom miške na ikono
To je enak dialog kot dialog, ki se odpre z desnim klikom miške na ikono “Export bloka”.
Velikost BMP se poda z vnosom vrednosti v polja “Vrstice/Stolpci” ali z vnosom želenega merila
v polju “Merilo”, resolucija BMP pa se poda z vnosom v polje “Resolucija”.
Uporaba tega ukaza je velika. Recimo, če v “Word”-u izvajate urejanje
dokumentacije, lahko preko “Clipboard”-a v dokument vnesete želeni grafični blok.

projektne

Izvoz bloka v “Clipboard” se lahko vršiti tudi iz editorja papirja, z aktiviranjem
prikazane ikone. Ta ukaz funkcionira na enak način kot tudi ukaz, ki se nahaja v
modulu za obdelavo rezultatov, s tem, da se s pomočjo njega namesto vsebine
okna v “Clipboard” izvozi izbrani grafični blok.

8.24.19 Export vidnega dela bloka v Clipboard
V “Clipboard” se lahko prenese tudi grafični blok z delom modela, ki je trenutno
prikazan v fokusiranem oknu. Izvoz v “Clipboard” povečanega dela modela se
naredi z izborom ukaza “Export vidnega dela bloka v Clipboard” iz menija
“Pomožne funkcije” ali s klikom miške na prikazano ikono. Ta ukaz se lahko aktivira
tudi z istočasnim pritiskom na tipke “Ctrl”, “Shift” in “F2”.
Vsa pravila, ki veljajo za izvoz v “Clipboard” kompletne vsebine okna s pomočjo ukaza “Export
bloka v Clipboard”, veljajo tudi za ta ukaz.

8.24.20 Export bloka v Bitmap ali AutoCAD .DXF
S pomočjo ukaza “Export bloka v Bitmap ali AutoCAD .DXF” lahko trenutni
prikaz v fokusiranem oknu shranite v DXF format ali kot BMP določene resolucije.
Izvoz bloka bo mogoč v vsakem trenutku dela s programom, ne glede na to, ali so
trenutno prikazani rezultati preračuna ali vhodni podatki. Po izboru tega ukaza iz
menija “Pomožne funkcije” ali s klikom miške na ikono, se odpre dialog:
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Dialog za izvoz bloka v “.DXF” format ali BMP
S pomočjo stikal “Export v BMP” ali “Export v DXF” se določa vrsta izvoza.
V polju se vnese ime datoteke in položaj na disku. Ti podatki se lahko podajo tudi s pomočjo
standardnega “Windows” dialoga za shranjevanje datotek, ki se odprejo z aktiviranjem gumba
“
”.
Export bloka v Bitmap ali AutoCAD.DXF se lahko vrši s parametri, ki so definirani s pomočjo
ukaza “Setup ► Parametri” za prikaz modela na ekranu, kot tudi s parametri, ki so definirani
za prikaz risbe na papirju. Kateri parametri se bodo uporabili pri exportu, se določa z izborom
enega od dveh ponujenih stikal: “Export s parametri za tisk” ali “Export s parametri za
ekran”.

Stikala za izbor parametrov za export
Če je izbrano stikalo “Export v DXF”, bo dostopna tudi zaprta lista “Dolžina ACU”, iz katere
se izbirajo merske enote za export bloka.
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Zaprta lista za izbor merskih enot
pri exportu v DXF
Pri tej vrsti izvoza se datoteka shrani s končnico “.dxf”, vsak tip elementa pa se izvozi v
poseben “layer”. Konstruktivni elementi se izvozijo v layer “CONSTRUCTION”, mreža končnih
elementov v “FENET”, legenda v “LEGEND” in rezultati v layer “RESULTS”.
Export bloka v DXF format se lahko vrši tudi iz editorja papirja z aktiviranjem
prikazane ikone. Ta ukaz funkcionira na enak način kot ukaz, ki se nahaja v
modulu za obdelavo rezultatov, s tem, da se s pomočjo njega namesto vsebine
okna v DXF format exportira izbrani grafični blok.
Ko je izbrano stikalo “Export v BMP”, spodnji del dialoga dobi nov izgled:

Dialog za izvoz bloka v BMP
V poljih “Širina” in “Višina” se vnaša širina in višina slike v pikah. Če so podane dimenzije
slike prevelike, jih lahko razdelite na poljubno število delov z vnosom vrednosti v polji
“Število kolon” in “Število vrstic”. Vsak del se shrani v posebno datoteko.
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Slika, razdeljena na štiri dele (dve koloni i dve vrsti), pri čemer je vsaka
shranjena v posebno datoteko
Pri tej vrsti izvoza se datoteka shrani s podanim imenom in končnico “.bmp”. Če je slika
razdeljena, se naziv vsake datoteke formira tako, da se podanemu imenu doda številka vrste
in kolone dela celotne slike.

8.24.21 Export tekstualnih rezultatov v datoteko s končnico
“*.txt”
Vsa tekstualna poročila, generirana v programu, se lahko izvozijo v posebno
datoteko, ki ima končnico “*.txt”. Poročila se izvozijo v enaki obliki kot so prikazana v
programu (npr. v obliki tabele), tako da so primerni za vnos v druge programe, ki podpirajo
isti format datotek, predvsem v “Excel”.
Export v “*.txt” se lahko izvrši iz vsakega dialoga, v katerem je omogočeno
kreiranje tekstualnih poročil, oziroma v katerem se nahaja ukazno polje s
prikazano ikono. Z aktiviranjem tega gumba se odpre standardni dialog za
shranjevanje datotek.
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Dialog za shranjevanje datotek
Sedaj je potrebno podati želeno ime datoteke in aktivirati gumb “Shrani”, da izvršite
shranjevanje v izbrano mapo.
Poleg posameznega izvoza tekstualnih poročil je omogočeno tudi shranjevanje v “*.txt”
datoteko poročil, ki so predhodno izvožene v projektno dokumentacijo. Za ta namen je
predviden gumb“
”, ki je v editorju papirja postavljen na desnem robu ekrana. Nujno je, da
se najprej izbere tekstualni blok, ki se izvaža in zatem aktivira gumb za shranjevanje v “*.txt”
datoteko.

8.24.22 Direktni tisk posameznih risb
V tem poglavju bomo pojasnili način posameznega tiska, oziroma postopek
tiskanja samo enega grafičnega bloka brez kreiranja projektne dokumentacije. Pri delu imate
lahko tudi potrebo, da natiskate samo eno risbo in to izven okolja projektne dokumentacije. Za
take primere je predviden ukaz “Print”, ki se nahaja v okviru menija “Datoteka”. Tudi pri tem
ukazu je pomembno, da je okno, katerega vsebina se tiska, aktivno. Po izboru ukaza se odpre
okno, podobno oknu za delo s projektno dokumentacijo.

Izgled okna za posamezni tisk
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Praktično se s to proceduro exportira grafični blok, katerega vsebina odgovarja vsebini
aktivnega okna. Velikost in orientacija bloka se prevzame iz parametrov za “default”
karakteristike grafičnih blokov, a format papirja popolnoma odgovarja izbranemu formatu za
projektno dokumentacijo. Tak režim dela odgovarja stanju projekta, v katerem je vsebovan
samo en grafični blok. Jasno da ukazi za delo z drevesom ne bodo dostopni, dokler je način
dela z ostalimi ukazi enak kot pri postopku kreiranja kompletne projektne dokumentacije.
Program omogoča direkten tisk in blokov, ki se generirajo v dialogih posameznih ukazov.
V večini dialogov je prisotna tudi ta ikona, ki izvrši direkten tisk vsebine, ne glede,
ali je vsebina dialoga grafična ali pa tekstualna.

8.25

Direktna dinamična analiza

8.25.1 Vplivi v celem modelu
Z izborom ukaza “Vplivi v celem modelu”, ki se nahaja v okviru menija “Vplivi
► Direktna dinamična analiza”, se odpre dialog:

Dialog za definiranje prikaza vplivov v celem modelu
Potrebno je poudariti, da je ta ukaz aktiven samo v primeru, če je v listi za izbor obtežnih
primerov izbran DDA obtežni primer ali kombinacija z njim.
V zgornjem delu dialoga se nahaja zaprta lista iz katere se izbira, ali se bodo vplivi v modelu
prikazovali v določenem časovnem trenutku, ali se bodo prikazovali ekstremni vplivi za izbrani
interval časa.
Vplivi v izbranem trenutku časa
Od uporabnika se pričakuje vnos želenega časovnega trenutka, ki mora biti v okviru
računskega obsega časa, ki se izpisuje desno od polja.
Ekstremni vplivi med izbranim intervalom časa
Od uporabnika se pričakuje vnos intervala časa, ki mora biti v okviru računskega
obsega časa, ki se izpisuje desno od polja.
Izhod iz dialoga z aktiviranjem gumba “OK” bo v listi za izbor obtežnih primerov pri DDA jasno
označil, ali se bodo vplivi v modelu prikazovali v določenem časovnem trenutku, ali pa se bodo
prikazovali ekstremni vplivi za izbrani interval časa.
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8.25.2 Zgodovina vplivov v izbranih entitetah
Z izborom ukaza “Zgodovina vplivov v izbranih entitetah”, ki se nahaja v
meniju “Vplivi ► Direktna dinamična analiza”, se odpre dialog:

Dialog za prikaz zgodovine vpliva v izbranih entitetah
Potrebno je poudariti, da je ta ukaz aktiven samo v primeru, če je v listi za izbor obtežnih
primerov izbran DDA obtežni primer ili kombinacija z njim.
V zgornjem delu dialoga se nahaja grafična interpretacija zapisa pospeškov, oziroma pomikov
tal v okviru preračunskega obsega časa.
Vidnost

Uporabniku je omogočeno da sam nastavi, kateri diagram želi prikazati v dialogu:
X Stikalo za vidnost podatkov X diagrama (rdeče).
Y Stikalo za vidnost podatkov Y diagrama (zeleno).
Z Stikalo za vidnost podatkov Z diagrama (modro).

Interval

Edit polje za vnos intervala časa, za katerega se vrši prikaz rezultatov in ki mora
biti v okviru računskega obsega časa, ki se izpisuje desno od polja.

V tabelo, ki se nahaja v dialogu, se vnašajo entitete za katere uporabnik želi prikazati
zgodovino vpliva.
Dodaj entiteto
Gumb ki zapre dialog in aktivira proceduro izbora entitet, za katere se bo
prikazovala zgodovina vpliva. Ukazna linija dobi obliko:
<0 sel.> Plošča ali greda - Selektiranje (<Konec>):
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Po selekciji plošče ali grede je potrebno izbrati tudi točko z izbrane entitete, ukazna
linija dobi novi izgled:
Točka z entitete:
Po izboru točke se dialog ponovno odpre in izbrana entiteta se prikazuje v tabeli.
Entiteta

Kolona z nazivi entitet za prikaz zgodovine vpliva: plošča, zid, greda ali steber. Pred
to kolono se prikazujejo števci entitet. Če za neko entiteto ni izvršen preračun, se
zraven števca nahaja oznaka “!!!”.

Opis pozicije
Kolona z opisi pozicij entitet za prikaz zgodovine vpliva. Če neka entiteta nima
definiranega opisa pozicije, bo ta celica prazna.
X[m]

Kolona z X koordinatami točk na entitetah za prikaz zgodovine vpliva.

Y[m]

Kolona z Y koordinatami točk na entitetah za prikaz zgodovine vpliva.

Z[m]

Kolona z Z koordinatami točk na entitetah za prikaz zgodovine vpliva.

Briši

Gumb za brisanje izbrane entitete iz tabele.

Preračun Gumb za preračun zgodovine vpliva v podanem intervalu časa. Simbol “!!!”, ki se
nahaja pri števcu entitete v tabeli, daje uporabniku informacijo, da za to entiteto ni
izvršen preračun.
Vplivi

Ker se za grede in plošče ne prikazujejo iste vrste vpliva, bodo v tem delu dialoga
prikazani vplivi, ki ustrezajo trenutno izbrani entiteti v tabeli. Z menjanjem
trenutno izbrane entitete se menjajo tudi vplivi v tem delu dialoga. Izbor vpliva se
vrši z vklopom ustreznega stikala.

Poročilo
Za vse entitete, za katere je narejen preračun zgodovine vpliva, se lahko kreira
poročilo. Ker se vplivi v enem časovnem intervalu lahko gledajo samo za en tip
entitet (plošče ali grede), bo izbor trenutno izbrane entitete v tabeli določil za
katere entitete je možno kreirati poročilo. Če želite kreirati poročilo za grede in
stebre, tedaj je potrebno v tabeli trenutno izbrati eno gredo ali steber. Program bo
glede na tip entitete v tabeli odprl ustrezni dialog:
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Dialog za poročilo zgodovine vpliva v gredah in stebrih
Z vklopom stikal na levi strani naziva vpliva se določa ali gre v poročilo.
Narediti poročilo za vse grede in stebre
Stikalo za kreiranje poročila za vse grede in stebre, ki so v tabeli. Če je izklopljeno,
se bo poročilo naredilo samo za trenutno izbrano gredo oziroma steber.
Uvrstiti diagram pospeškov
Stikalo za prikaz diagramov pospeškov tal v X, Y in Z smeri v poročilu.
Uvrstiti diagram pomikov
Stikalo za prikaz diagramov pomikov tal v X, Y in Z smeri v poročilu.
Način dela s tem ukazom je popolnoma enak kot tedaj, ko je v tabeli izbrana plošča
oziroma zid, edina razlika je v vrsti vpliva, ki lahko gre v poročilo:

Dialog za poročilo zgodovine vpliva v ploščah in zidovih
Narediti poročilo za vse plošče in zidove
Stikalo za kreiranje poročila za vse plošče in zidove, ki so v tabeli. Če je izklopljeno,
se bo poročilo naredilo samo za trenutno izbrano ploščo oziroma zid.
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Velikost bloka
Da bi projektna dokumentacija izgledala kar preglednejše, se velikost grafičnih
blokov določa z velikostjo prostora na papirju, ki se dobi z njegovo delitvijo na
podano število vrstic in kolon.
Vrstice

Podatek deli prosto površino papirja za tisk po horizontali na enake dele.

Stolpci

Podatek deli prosto površino papirja za tisk po vertikali na enake dele.

Generiraj celotno poročilo
Gumb za export v projektno dokumentacijo.
Generiraj celotno poročilo
Gumb za direktno tiskanje poročila.

Z ukazom “OK” se program vrne na osnovni izgled dialoga za ta ukaz.
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9. Dimenzioniranje betonskih
prerezov
Ena zelo pomembnih možnosti tega programa je avtomatsko dimenzioniranje
betonskih prerezov, na osnovi izračunanih vplivov v konstrukciji in izbranega standarda. S
programom je predvideno tako dimenzioniranje površinskih elementov konstrukcije (plošče,
zidovi), kot tudi dimenzioniranje linijskih elementov (stebri in grede). Vsekakor da bodo v
proceduri dimenzioniranja obravnavani samo elementi konstrukcije, katerim je v okviru
vhodnih podatkov pridružen tip materiala “Beton” (glej poglavje “3.1.1.”). Ukazi za
spremembo predpisa in definiranje sheme obtežnih kombinacij, so skupne za vse betonske
elemente v konstrukciji, dokler je sam postopek definiranja vhodnih podatkov, postopek
dimenzioniranja in prikaza potrebne armature ločen po tipih konstruktivnih elementov.
Opomba:
Rezultati dimenzioniranja, kot tudi podatki o osvojeni armaturi se avtomatsko shranjujejo šele
pri izhodu iz programa in pri prehodu v druge module programa. Iz toga razloga se priporoča,
da občasno aktivirate ukaz “Shrani”, da ne bi prišlo do neželene izgube rezultatov
dimenzioniranja zaradi prekinitve toka ali kakega drugega nepredvidenega dogodka.
Opomba:
V primeru ponovnega statičnega preračuna celega modela elementi, ki so dimenzionirani
(grede, stebri plošče in zidovi), ne bodo izgubili vhodnih podatkov kombiniranja,
dimenzioniranja in osvajanja armature, v kolikor niso imeli spremembe geometrije ali prečnega
prereza.

9.1

Izbor predpisa za dimenzioniranje (Predpisi)

Pri zagonu postopka dimenzioniranja je potrebno izbrati standard, po katerem se bo
vršil preračun potrebne armature. Z izborom ukaza “Predpisi”, ki se nahaja v modulu za
obdelavo rezultatov v okviru zavesnega menija “Dimenzioniranje ► Beton”, se odpre dialog
naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za izbor aktivnega predpisa
Sprememba aktivnega standarda se vrši z enostavnim izborom iz zaprte liste, ki se nahaja v
levom delu dialoga. Z aktiviranjem polja “OK”, bo dialog izginil z ekrana, a izbrani predpisi
bodo postali aktivni. V primeru da za posamezne dele modela že obstajajo rezultati
dimenzioniranja po nekem drugem standardu, bo program izdal opozorilo.
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Z aktiviranjem polja “OK” bodo vsi obstoječi rezultati dimenzioniranja izgubljeni. Torej so
lahko vsi betonski prerezi na modelu dimenzionirajo samo po istem standardu.
Zraven izbora želenega standarda je v tem dialogu možno definirati še globalne parametre,
katere bo program uporabljal pri svojem delu. Nanašajo se predvsem na karakteristike
materiala (polja “Beton” in “Jeklo za armiranje”) in se vodijo ločeno za vsaki ponujeni
standard. Tako lahko za vsaki ponujeni standard definirate različne vrste betona in jekla. Z
izborom polja “Beton” se odpre dialog za definiranje karakteristik betona.

V prikazani listi se nahajajo podatki za različne marke betona, a na sliki v desnem delu dialoga
je prikazan delovni diagram betona za izbrani standard. Karakteristike betona so določene z
njegovo računsko trdnostjo pri pritisku “fck” in računsko trdnostjo pri strigu “rd” (podatek
“rd” se koristi samo v delu preračuna armature za prevzem strižnih napetosti v gredah in
stebrih). Katerikoli ponujeni podatek lahko spremenite, a s pomočjo ukaznih polj “
Dodaj” in
“
Briši” lahko to listo uredite po svoji želji.
Z izborom ukaznega polja “Jeklo za armiranje”, se odpre dialog za definiranje karakteristik
armature.

“Naziv”
“fyk”
“γ”

kolona z vrstami armature
meja tečenja jekla
spec. teža jekla

Ta dialog funkcionira popolnoma enako kot dialog za definiranje kvalitete betona.
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EUROCODE

V edit poljih se podajo parcialni koeficienti varnosti za material “γC” in “γS”. Lahko se podajo
različni koeficienti za tri tipe obtežnih kombinacij “Stalne in prehodne kombinacije”,
“Seizmične kombinacije” in “Nezgodne kombinacije”.
Uporabiti računsko ovojnico sil za dimenzioniranje – to stikalo se pojavi samo v
predpisih, ki bazirajo na Eurocode, stanje pa določa ali se bo za dimenzioniranje niza zidov
uporabila računska ovojnica sil ali ne. Ker ima stikalo globalni karakter, se z njim vklopi v
dialogu za dimenzioniranje niza zidov tudi
stikalo “Uporabiti računsko ovojnico sil za
dimenzioniranje”. Izklopljeno stikalo označuje, da bo v dialogu za dimenzioniranje niza zidov
istoimensko stikalo tudi
izklopljeno. Uporabnik seveda lahko tudi v samem dialogu za
dimenzioniranje niza zidov to stikalo posebej vklopi.

9.2

Definiranje sheme kombiniranja obtežb

Zraven vseh ostalih vhodnih podatkov, katere je nujno podati pred samim
dimenzioniranjem, je vsekakor potrebno določiti še merodajne statične vplive za preračun
armature. V opciji dimenzioniranja betonskih elementov konstrukcije nudi program dve
možnosti. Ali da sami po svoji želji za aktivni obtežni primer postavite merodajno kombinacijo
za dimenzioniranje, oziroma ovojnico izbranih kombinacij, ali pa da programu prepustite opcijo
avtomatskih obtežnih kombinacij. Opcija avtomatskih obtežnih kombinacij je vsekakor precej
boljša in lagodnejša, ker v tem primeru ne morate voditi računa o parcialnih koeficientih
varnosti, kot ne o številu možnih kombinacij istočasnega delovanja osnovnih obtežnih
primerov. Ker je v programu omogočeno, da lahko vsak betonski element konstrukcije
dimenzionirate ali za aktivni obtežni primer ali pa za definirano shemo kombinacij, bomo v
nadaljevanju teksta prikazali oba postopka.
Dimenzioniranje za aktivni obtežni primer
Ta način določevanja merodajnih statičnih vplivov razumeva, da pred dimenzioniranjem
danega betonskega elementa konstrukcije, s pomočjo ukaza “Obtežni primeri”, ki se nahaja
v okviru menija “Vplivi”, aktivirate merodajno kombinacijo. Običajno je, da se pri takem
definiranju statičnih vplivov za dimenzioniranje, vrednosti koeficientov varnosti regulirajo z
vnosom multiplikatorja v kombinacijah obtežb.
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S pomočjo ukaza “Obtežni primeri” se za aktivni obtežni primer
postavi kombinacija: 1.35xI+1.5xII
Zraven možnosti preračuna armature za aktivni obtežni primer, program lahko vrši
dimenzioniranje tudi za več izbranih obtežnih primerov. Namreč v tem primeru je s pomočjo
ukaza ”Obtežni primeri” potrebno vklopiti stikalo “Ovojnice” in v koloni “A” postaviti simbol
“√” za vse obtežne primere, oziroma kombinacije, za katere želite izvesti dimenzioniranje.

S pomočjo ukaza “Obtežni primeri” se za aktivni obtežni primer
vklopi ovojnica za vse kreirane kombinacije
V tem režimu dela bo program izvedel preračun potrebne armature za vse izbrane obtežbe, a
rezultat bo maksimalna potrebna armatura.
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Avtomatsko definiranje sheme obtežnih kombinacij
Ukaz “Shema obtežnih kombinacij”, ki se nahaja v okviru menija “Dimenzioniranje ►
Beton”, bo dostopna samo v primeru, da je za aktivni predpis izbran standard, za katerega je
predvideno avtomatsko definiranje sheme kombinacij osnovnih obtežnih primerov. Z njenim
izborom se odpre dialog z izgledom:

Izgled dialoga za definiranje sheme obtežnih kombinacij
V zgornjem levem delu dialoga se nahaja lista z vsemi osnovnimi obtežnimi primeri, za katere
je konstrukcija preračunana (eventualno kreirane kombinacije se ne upoštevajo). Ostali
podatki, ki so prikazani v tem dialogu se vedno nanašajo na trenutno aktivni obtežni primer,
oziroma na vrstico v tem list box-u, ki je označena s posebno barvo.
Pri prvem vhodu v ta dialog, program avtomatsko vsem osnovnim obtežnim primerom pridruži
karakter “Nedefinirana obtežba”, kar praktično pomeni, da se preračunani vplivi od tega
primera ne bodo upoštevali pri preračunu potrebne armature.
S klikom miške na puščico na desni strani zaprte liste, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
dialoga, se odpre lista z vsemi tipi obtežb, katere so predvidene za aktivni standard.
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Zaprta lista za izbor tipa obtežbe
Ko ste podali ustrezen karakter za trenutno aktivni osnovni obtežni primer, je potrebno še, da
z izborom stikala v delu dialoga “Alternativno delovanje” definirate, ali ima ta obtežba
alternativni karakter ali ne (program po default-u edino za seizmično obtežbo vklopi stikalo
“Da”, v vseh ostalih primerih je aktivno stikalo “Ne”).

Stikala, ki določajo ali je obtežba alternativna ali ne
V primeru, da zraven preračuna potrebne armature želite narediti tudi preračun razpok in
pomikov, tedaj je nujno, da vsem osnovnim obtežnim primerom daste karakter glede dolžine
njihovega trajanja.
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Zaprta lista za izbor dolžine trajanja obtežbe
Obtežbe, katere ne želite obravnavati pri preračunu razpok in pomikov, je potrebno označiti
kot “Nedefinirana”.
Uporabiti podatke tipov obtežb v shemi kombinacij in domenzioniranje aktivnega
obtežnega primera, da bi se tudi za tako dimenzioniranje uporabili ustrezni parcialni
koeficienti za material – vklop tega stikala pomeni, da se bo dimenzioniranje aktivnega
obtežnega primera izvajalo po tipu obtežbe, ki je definiran v dialogu za shemo obtežnih
klombinacij z ustreznimi parcialnimi koeficienti za material, ki so podani v dialogu za izbor
predpisa za dimenzioniranje.

Ko se obtežnemu primeru dodeli karakter občasne obtežbe, postanejo dostopna tudi edit polja
za vnos vrednosti Ψ faktorjev kombinacij:
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Edit polja za vnos Ψ faktorjev kombinacij
Na tak način je uporabniku omogočeno, da za Ψ faktorje poda poljubno vrednost in s tem
definira obtežbo s katero želi izvršiti dimenzioniranje betona, kot tudi preračun razpok in
pomikov. Zraven vseh občasnih obtežb se bodo v listi obtežnih primerov v poročilu za shemo
obtežnih kombinacij zraven prikazovali ustrezni Ψ faktorji kombinacij.
V primeru, da podana osnovna obtežbe ima tak karakter, da nekatere od njih ne morejo
istočasno delovati z drugimi, tedaj lahko s pomočjo polja “Ne kombiniraj z” dodatno
definirate tudi take pogoje kombiniranja (tipičen primer je, če se v enem primeru obtežbe
analizira delovanje vetra z leve na desno, a v drugem z desne na levo). Tedaj je potrebno
izbrati eno od teh obtežb in aktivirati polje “Ne kombiniraj z ”.

Dialog za definiranje obtežnih primerov,
ki ne morejo delovati istočasno
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V prikazani listi so vsebovani vsi osnovni obtežni primeri (aktivna obtežba ima spredaj “
”)
ter je dovolj s klikom miške označiti vse obtežbe, ki ne morejo delovati istočasno z aktivno. S
klikom miške na obtežbo v listi, ki ne more istočasno delovati, se postavi simbol “
”. Deselektiranje iste obtežbe simbol “
” umakne.
Ko ste izbrali vse obtežbe, ki ne morejo istočasno delovati z aktivno obtežbo, aktivirajte polje
“OK”, nakar se bo ta dialog zaprl. Omenimo naj, da za seizmične obtežne primere ni potrebno
definiranje takih podatkov, ker je programsko rešeno, da več seizmičnih obtežb ne more
delovati istočasno.
Z aktiviranjem ukaza “Vedno kombiniraj z” se odpre dialog za izbor obtežb brez katerih se
aktvni obtežni primer ne more pojaviti v kombinaciji.

Delo s tem dialogom je enako kot pri ukazu “Kombinacije obtežb” (glej poglavje 3.2.2).
V dialogu za definiranje sheme obtežnih kombinacij je mogoče istočasno izbrati več obtežnih
primerov, da se jim lahko dodeli isti kriterij za kombiniranje: vrsta obtežbe, trajnost,
alternativnost, kot tudi kriteriji “Vedno kombiniraj z” in “Ne kombiniraj z”. Izbor se vrši enako
kot v vseh ostalih ukazih, s pomočjo tipk Shift in Ctrl s tipkovnice in leve tipke miške.
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Večkraten izbor obtežnih primerov v dialogu za shemo kombinacij
Z izborom polja “Poročilo”, se od programa lahko zahteva prikaz liste vseh kombinacij, za
katere bo izvršeno dimenzioniranje.

Dialog za generiranje poročila sheme kombinacij
Vklop ustreznih stikal določa tekstualna poročila za prikaz:
Kombinacije obtežb iz sheme kombinacij
Omogočeno je generiranje tekstualnega poročila s kombinacijami definirane v
dialogu za shemo obtežnih kombinacij. Pred kombinacijami obtežb se prikazuje tudi
njihov tip obtežbe:
- [SP]
- [SE]
- [IN]

stalne in prehodne/občasne kombinacije
seizmične kombinacije
incidentne kombinacije
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Uporabniško podane kombinacije obtežb s prikazanim tipom obtežbe prevzete iz
sheme kombinacij
Omogočeno je generiranje tekstualnega poročila s prikazom kombinacij obtežb
podane od uporabnika in njihovim tipom obtežbe iz sheme kombinacij:
- [SP]
- [SE]
- [IN]

stalne in prehodne/občasne kombinacije
seizmične kombinacije
incidentne kombinacije

V poročilu sheme kombinacij je omogočen tudi prikaz kombinacij za preračun razpok in
upogiba:
karakteristične kombinacije
Omogočeno je generiranje tekstualnega poročila s prikazom
kombinacije za preračun razpok in upogiba.

karakteristične

pogoste kombinacije
Omogočeno je generiranje tekstualnega poročila s prikazom pogoste kombinacije za
preračun razpok in upogiba.
kvazi-stalne kombinacije
Omogočeno je generiranje tekstualnega
kombinacije za preračun razpok in upogiba.

poročila

s

prikazom

kvazi-stalne

Ko ste izbrali tekstualna poročila, bo ukaz “OK” odprl dialog z vsebino poročila:

Dialog za prikaz poročila sheme kombinacij
Kot tudi v večini ostalih dialogov, lahko tudi tukaj z izborom ustreznih ikon, to tekstualno
poročilo exportirate v projektno dokumentacijo, direktno tiskate ali pa exportirate v TXT
poročilo.
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Z ukazom “
Kombinacije” se vrši pretvarjanje kombinacij, katere program avtomatsko
generira na osnovi podanih podatkov, v obtežne primere. Če predhodno že niso kreirane
kombinacije, se po aktiviranju tega ukaza pojavi obvestilo:

Z izborom gumba “OK” se naredi pretvarjanje, dokler gumb “Prekliči” služi za preklic.
Če obstajajo že kreirane kombinacije, se z aktiviranjem ukaza “

Kombinacije” odpre dialog:

Z izborom ukaza “Zamenjaj” se naredi pretvarjanje sheme kombinacij v obtežne primere z
brisanjem obstoječih kombinacij, dokler se z izborom ukaza “Dodaj” izvrši pretvarjanje brez
brisanja.
Ko ste vsem osnovnim obtežnim primerom pridružili ustrezne vhodne podatke, greste iz
dialoga za definiranje sheme obtežnih kombinacij z aktiviranjem polja “OK”. Ker se sedaj točno
ve karakter vsakega osnovnega obtežnega primera, bo program vedel pri dimenzioniranju sam
kreirati vse možne kombinacije istočasnega delovanja osnovnih obtežnih primerov.
Avtomatsko bo tudi vedel pridružiti ustrezne parcialne koeficiente varnosti.
V primeru, da na modelu obstajajo elementi konstrukcije, ki so že dimenzionirani s prej
definirano shemo kombinacij, se bo prikazalo opozorilo.

Z aktiviranjem polja “OK” bodo rezultati dimenzioniranja izgubljeni na vseh delih modela, ki so
dimenzionirani s staro shemo kombinacij.
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Opomba:
Dimenzioniranje za aktivni obtežni primer je treba uporabljati samo v primeru, da za izbrani
standard ni predvideno avtomatsko kreiranje sheme obtežnih kombinacij. Za standarde, za
katere je predvideno avtomatsko definiranje sheme kombinacij obtežb, je potrebno uporabiti
shemo kombinacij za vse konstruktivne elemente, razen za medetažne plošče. Ker so ti
konstruktivni elementi obremenjeni v glavnem na čisti upogib zaradi vertikalne obtežbe, je za
njih lahko predvideti merodajno kombinacijo obtežb. Na tak način boste precej časa za
dimenzioniranje plošč prihranili. Namreč pri dimenzioniranju plošč se preračun potrebne
armature vrši v vseh točkah mreže končnih elementov in lahko preveliko število kombinacij v
vsaki dimenzionirani točki z mreže končnih elementov zelo upočasni delo.

9.3

Dimenzioniranje plošč

Avtomatsko dimenzioniranje ploskovnih elementov konstrukcije se izraža v tem, da
se v vsaki točki plošče, oziroma zidu za podano smer postavitve armature, določi računsko
potrebna površina armature. Ukazi za dimenzioniranje ploskovnih delov modela (plošč, zidov)
se nahajajo v okviru menija “Dimenzioniranje ► Beton ► Plošče”. Da bi se olajšal izbor ukazov
iz tega menija, je predvidena ikona “Beton: Dimenzioniranje plošč”, ki odpre meni s to
skupino ukazov.

Ikona za hiter izbor ukazov iz menija “Dimenzioniranje ► Beton ► Plošče”
V nadaljevanju teh navodil bomo uporabljali samo termin plošča, pri čemer bo to veljalo za
plošče in zidove.

9.3.1

Vhodni podatki

Da bi naloga dimenzioniranja bila popolnoma določena, se zraven izbora predpisa in
merodajne obtežbe, morajo podati še drugi vhodni podatki, kot so: kvaliteta betona, vrsta
armature, razmak težišča natezne armature od roba prereza, način armiranja, itd. Vsi ti vhodni
podatki bodo določili način preračuna potrebne armature v ploščah. Ker je s programom
omogočen vnos različnih vhodnih podatkov za vsako ploščo posebej, so na razpolago dva
ukaza. En je za dodelitev istih vhodnih podatkov vsem ploščam (Vhodni podatki – Globalni), a
drug samo izbrani skupini plošč (Vhodni podatki – Lokalni).
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9.3.1.1 Vhodni podatki – Globalni
Z izborom tega ukaza se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za definiranje globalnih vhodnih podatkov
V levem delu dialoga se podajo vhodni podatki, ki definirajo karakteristike materiala in razmak
težišča armature od roba prereza. Izbor betona in armature se vrši iz zaprtih list, katere
vsebina je določena z definiranimi nazivi materiala za izbrani aktivni predpis. Kot smo že na
začetku teh navodil rekli, se lahko za vsak standard v ukazu “Predpisi” ti podatki definirajo.
Vrsta jekla za armiranje, kot tudi razmak armature od roba prereza, se določa posebej za
zgornjo in posebej za spodnjo cono armiranja. Torej lahko v spodnji coni postavite mrežno, a v
zgornji coni recimo rebrasto armaturo. Omenimo naj, da pri zidovih termin zgornja cona
ustreza strani zidu, ki je bližja očesu opazovalca, ko je zid prikazan v oknu ”2D pogled”
S pomočjo stikal na desnem delu dialoga lahko vplivate na način določevanja merodajnih
upogibnih momentov v ploščah. Stikala imajo naslednji pomen.
“Cone podpor” – vklop zahteva, da vse vrhe upogibnih momentov v ploščah, na mestih
podpiranja, parabolično zaokroži glede na dimenzije teh podpor.
“Mxy” – vklop zahteva, da pri preračunu upogibnih momentov upošteva tudi vplive od
upogibnih momentov “Mxy”.
Sedaj je uporabljen algoritem, ki je predstavljen v EuroCod-u 2. Temelji na povečanju
merodajnih upogibnih momentov Mx in My za preračun potrebne armature glede na njihov
medsebojni odnos, kot tudi velikosti momenta Mxy, ki deluje v opazovani točki plošče.
Posledica tega algoritma je tako povečanje upogibnega momenta na natezni strani plošče, kot
tudi pridobitev računsko potrebne armature na nasprotni strani plošče. Za določitev računskih
mejnih upogibnih momentov nosilnosti je uporabljen sledeči algoritem.
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V prikazani blok shemi je v opazovani točki My  Mx osvojena konvencija, da pozitiven moment
nateguje spodnjo stran plošče, kot tudi da se smeri armiranja pokrivajo s smermi globalnih
koordinatnih osi. Algoritem vsekakor velja tudi v ostalih primerih, pri čemer tedaj oznake
vplivov Mx in My zamenjajo svoja mesta in se generalno nanašajo na upogibne momente, ki
delujejo v podani smeri armiranja 1, oziroma smeri armiranja 2.
Uporabljene oznake v algoritmu imajo naslednji pomen.
Mx –
My –
Mxy –
Mdx –

računsko dobljeni upogibni moment v opazovani točki plošče v smeri globalne X osi
računsko dobljeni upogibni moment v opazovani točki plošče v smeri globalne Y osi
računsko dobljeni upogibni moment v opazovani točki plošče
merodajen upogibni moment za preračun potrebne armature v smeri globalne X osi
natezni strani plošče
Mdy – merodajen upogibni moment za preračun potrebne armature v smeri globalne Y osi
natezni strani plošče
M’dx – merodajen upogibni moment za preračun potrebne armature v smeri globalne X osi
tlačni strani plošče
M’dy – merodajen upogibni moment za preračun potrebne armature v smeri globalne Y osi
tlačni strani plošče

na
na
na
na

Tak način določevanja statičnih vplivov ne priporočamo, razen v primeru specialnih
konstrukcij, pri katerih bi zanemarjanje tega momenta privedlo do občutne napake. V vsakem
primeru je na uporabniku, da se odloči ali bo te momente v preračunu upošteval ali ne.
“LKS plošče določa razumevano smer armiranja” - Dimenzioniranje plošče se bo izvedlo
glede na lokalni koordinatni sistem vsake plošče (podan v ukazu “Vplivi v plošči v podanem
LKS”). Na tak način se tudi brez vnosa območja armiranja dobi prikaz računsko potrebne
armature v želeni smeri.
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Z aktiviranjem polja “OK” bodo vhodni podatki pridruženi vsem ploščam na modelu. Ker je v
programu dovoljen vnos različnih vhodnih podatkov na vsaki plošči, se Vam lahko zgodi
primer, da bodo posamezna polja prazna, oziroma bodo stikala neaktivna.

Prazno polje za “Beton” kaže, da ni vsem ploščam
pridružena ista kvaliteta betona

Neaktivno stikalo “Cone podpor” kaže, da je na nekih
ploščah zahtevana ublažitev podpornih momentov, a na nekaterih ne
V takih primerih bo aktiviranje polja “OK” spremenilo samo vhodne podatke, ki so jasno
izpisani v dialogu.
V primeru, da na modelu že obstajajo dimenzionirane plošče, bo naknadna sprememba
vhodnih podatkov pri aktiviranju polja“OK” prikazala opozorilo.
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Izbor polja “OK” privede
dimenzioniranih ploščah.

do

izgube

rezultatov

dimenzioniranja

na

vseh

predhodno

9.3.1.2 Vhodni podatki – Lokalni
Z izborom tega ukaza program preide v standardno proceduro izbora.
<0 sel.> Vhodni podatki za plošče - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj je potrebno izbrati vse plošče, kateri je potrebno spremeniti vhodne podatke. Po končani
selekciji bo program odprl dialog z izgledom.

Izgled dialoga za definiranje lokalnih vhodnih podatkov
Ta dialog je skoraj enak kot dialog za definiranje globalnih vhodnih podatkov, samo da sta
dodani 3 novi stikali:
Simetrično armiranje –

vklop zahteva simetrično armiranje. Ta opcija ima smisel samo pri
zidovih, tako program po deafult-u to stikalo vklopi samo pri
vertikalnih zidovih.

Čisti upogib –

vklop zahtevati hitrejši algoritem preračuna potrebne armature. V
tem režimu dela programa se upoštevajo samo upogibni momenti,
dokler bodo normalne sile popolnoma ignorirane. Jasno da ima vklop
tega stikala smisel samo pri horizontalnih ploščah, katere so
obremenjene z vertikalno obtežbo.

Uporabi za vse plošče istega seta
Stikalo, ki omogoča dodelitev enakih vhodnih podatkov vsem ploščam
istega seta.
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Ker sprememba vhodnih podatkov avtomatski privede do izgube predhodnih rezultatov
dimenzioniranja, se v spodnjem desnem kotu dialoga izpisuje informacija, ali so izbrane plošče
dimenzionirane ali ne.

Del dialoga, kjer se izpisuje informacija
ali so izbrane plošče dimenzionirane ali ne
V primeru, da so izbrane plošče že dimenzionirane, se po aktiviranju polja “OK” prikaže
opozorilo.

Izbor polja “OK” privede do izgube rezultatov dimenzioniranja na vseh predhodno izbranih
ploščah, katerim so spremenjeni vhodni podatki.
Opomba:
“Default” vhodne podatke program postavi po naslednjih pravilih:
- stikalo “Cone podpor” je za vse plošče in zidove na modelu po “default”-u vklopljeno
- stikalo “Mxy” je za vse plošče in zidove na modelu po “default”-u izklopljeno
- stikalo “Simetrično armiranje” je samo za vertikalne zidove na modelu po “default”-u
vklopljeno
- stikalo “Čisti upogib ” je samo za horizontalne plošče na modelu, po “default”-u vklopljeno
- kvaliteta materiala se pri vsaki novi postavitvi zapisuje v “Registry”, tako se pri
dimenzioniranju novih modelov po “default”-u postavijo zadnji podani podatki za dani
standard.
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9.3.2

Preračun potrebne armature
Ko ste definirali vse vhodne podatke se najprej preide v

standardno proceduro

izbora.
<0 sel.> Dimenzioniranje plošč - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se pričakuje izbor vseh plošč, za katere želite preračun potrebne armature. Po koncu
izbora bo program najprej preveril ali so izbrane plošče že prej bile dimenzionirane in v tem
primeru izdal opozorilo.

Opozorilo o statusu izbranih plošč
Sedaj morate izbrati merodajno obtežbo za vse izbrane plošče za dimenzioniranje. Torej
morate imeti izbrane plošče, za katere želite dimenzionirati isto merodajno obtežbo. Ponuja se
vam dimenzioniranje za aktivni obtežni primer ali pa za definirano shemo obtežnih kombinacij.
V primeru, da imajo v okviru ukaza “Shema obtežnih kombinacij” vse obtežbe karakter
“Nedefinirana obtežba”, bo to stikalo neaktivno. Tudi polje “OK” bo neaktivno, dokler s klikom
miške jasno ne določite načina za izbor merodajne obtežbe. Z aktiviranjem polja “OK” se bo
začel postopek dimenzioniranja v vseh točkah z mreže končnih elementov predhodno izbranih
plošč. Po končanju dimenzioniranja bo program pripravljen za obdelavo rezultatov preračuna,
o čemer bo več besed v naslednjem poglavju.
Opomba:
Omenimo še enkrat, da je v primeru medetažnih konstrukcij priporočljivo da neposredno pred
dimenzioniranjem za aktivni obtežni primer postavite kombinacijo istočasnega delovanja
vertikalnih obtežb z ustreznimi parcialnimi koeficienti varnosti. V okviru vhodnih podatkov za
način preračuna izberete čisti upogib in zahtevate dimenzioniranje za aktivni obtežni primer.
Na tak način boste prihranili precej časa nujnega za preračun potrebne armature. Zraven tega
lahko v primeru velikih modelov z opcijo dimenzioniranja samo izbranih delov modela, prav
tako prihranite precej časa. Če vzamemo za primer veliko zgradbo, v kateri se geometrija
tipske etaže ponavlja, lahko za prihranek časa, dimenzionirate samo izbrano eno tipsko etažo.

9.3.3

Prikaz rezultatov dimenzioniranja

Z izborom ukaza “Prikaz rezultatov” program takoj v oknu “2D prikaz“ prikaže
potrebno površino armature v dimenzioniranih ploščah in zidovih. V zgornji orodni vrstici se
nahaja zaprta lista, s katero se lahko vrši hitra sprememba vrste armature za prikaz.
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Lista za hiter izbor vrste armature
V zaprti listi se nahaja samo tista armatura, ki se najpogosteje uporablja. Ostale opcije se
lahko izberejo iz dialoga, ki se odpre z opcijo “Ostali”, ali pa z izborom podopcije “prIkaz” v
ukazni liniji.

Zaradi preglednosti rezultatov preračuna in tudi zaradi možnosti dvojnega armiranja, oziroma
možnosti da v eni točki plošče obstaja armatura in v zgornji in v spodnji coni, se v enem
koraku vrši prikaz potrebne armature ali samo v zgornji, ali samo v spodnji coni (stikali
“Zgornja” in “Spodnja”).
V delu dialoga “Smer armiranja” lahko za izbrano cono zahtevate prikaz rezultatov za eno od
dveh možnih smeri (stikali “Smer 1” in “Smer 2”), ali pa da zahtevate istočasni prikaz
potrebne armature za obe smeri (stikalo “Obe smeri”). Program po “default”-u smeri
armiranja postavi v smeri lokalnih osi dane plošče, tako, da smer 1 odgovarja lokalni X osi, a
smer 2 lokalni Y osi. V primeru, da za smer armiranja želite osvojiti neko drug smer, je
potrebno aktivirati ukaz “Osvajanje armature” (glej naslednje poglavje “9.3.4”).
Pomen edit box-a “Število delitev”, kot tudi zaprte liste za izbor shranjenih konfiguracij, ima
enak pomen in vlogo kot pri ukazu “Legenda”, o čemer bo več besed malo kasneje. Torej,
vloga teh dveh parametrov je, da se izolinije potrebne armature lahko prikazujejo v želenem
formatu in brez klicanja ukaza “Legenda”.
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Če se zahteva prikaz samo ene smeri armiranja, tedaj se rezultati prikazujejo z izolinijami, ter
v delu dialoga “Vrsta izolinij” lahko izberete tip izolinij (stikali “Prazno” in “Polno”).
“3D” - Stikalo, ki je aktivno samo v primeru, ko so izbrana stikala “Polno” ali “Prazno”. Vklop
omogoča reliefni prikaz izolinij v 3D pogledu.
“Risanje simbola LKS” - Stikalo, ki je aktivno samo v primeru, ko je v globalnih vhodnih
podatkih vklopljeno stikalo “LKS plošče določa razumevano smer armiranja”. Določa ali se bo
risal simbol orientacije LKS plošč.

Simbol za orientacijo LKS plošče
Z aktiviranjem polja “OK” se dialog zapre, a na ekranu boste dobiti prikaz rezultatov
dimenzioniranja na zahtevani način. Jasno da bodo rezultati dimenzioniranja prikazani samo za
predhodno dimenzionirane dele modela.

Prikaz potrebne armature v spod coni za “Smer 1”s praznimi izolinijami
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Prikaz potrebne armature v spodnji coni za “Smer 1”s polnimi izolinijami

Prikaz potrebne armature v spodnji coni za “Smer 1”,
reliefno prikazovanje izolinij v 3D pogledu
V primeru, da želite istočasni prikaz potrebne armature za obe smeri, tedaj je potrebno vklopiti
stikalo “Obe smeri”. Ker se za tak prikaz ne uporabljajo izolinije, ampak šrafirana območja z
ustrezno barvo, bosta stikali “Polno” neaktivni.
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Istočasni prikaz potrebne armature v spodnji coni za obe smeri
Postavljene linije šrafure ustrezajo smerem armiranja in se postavljajo samo na mestih, na
katerih je računsko potrebna armatura v dani smeri. Na delih plošče, kjer se te šrafure
prekrivajo, pomeni da je potrebna armatura v obeh smereh. Barva postavljenih linij šrafure
ustreza intenziteti računsko potrebne armature v opazovani točki, a prikazana maksimalna
vrednost v legendi ustreza večji računski potrebni armaturi v eni od smereh (če je na primer,
maksimalno potrebna armature za smer 1: 3.60 cm2/m, a za smer 2: 6.72 cm2/m, tedaj bo za
ekstremno vrednost v legendi postavljeno: 6.72 cm2/m).
Ne glede na to, ali je izbran prikaz potrebne armature z izolinijami, ali pa s šrafuro, bo
dostopna tudi opcija branja vrednosti potrebne armature s premikanjem miške. To informacijo
program izpisuje v spodnjem desnem kotu ekrana in je namenjena hitremu pregledu
rezultatov dimenzioniranja.

Prostor predviden za prikaz računsko potrebne armature,
na mestu kjer se nahaja miška
V primeru, da je zahtevan prikaz samo ene smeri armiranja, bo program izpisoval samo eno
vrednost, v drugem primeru bo prvo število predstavljalo potrebno armaturo za smer 1, a
drugo za smer 2.
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V proceduri obdelave rezultatov preračunane potrebne armature, ima zelo važno
vlogo ukaz “Legenda”.
Deluje popolnoma enako kot pri analizi statičnih vplivov v ploskovnih elementih konstrukcije. Z
njenim izborom lahko, ko so na ekranu prikazani rezultati dimenzioniranja, izberete vse plošče
za katere želite editirati listo možnih vrednosti računsko potrebne armature.
<0 sel.> Legenda za armaturo – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Možnost izbora več plošč na modelu ima posebej uporabo, ko želite poenotiti prikaz računsko
potrebne armature na sorodnih delih konstrukcije (tipska nadstropja, zidovi itd.). Tedaj bodo
na vseh predhodno izbranih ploščah, vplivi prikazani v istih intervalih izolinij. Omenimo naj, da
boste v tej proceduri lahko izbrali samo plošče, ki so že dimenzionirane. Po končanem izboru,
se bo odprl dialog, v katerem bodo namesto statičnih vplivov prikazane vrednosti računsko
potrebne armature.

Izgled dialoga za editiranje vrednosti
računsko potrebne armature
Torej s pomočjo ukaza “Legenda” lahko interval izolinij razdelite na segmente, katerih
vrednosti odgovarjajo točni osvojeni armaturi. Če želite, da povsod v spodnji coni postavite
recimo neko minimalno armaturo 8/20 (Aa=2.50 cm2), a z močnejšo armaturo pokrijete
samo mesta, kjer je to zares potrebno, tedaj boste interval izolinij razdelili na naslednji način:
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Z aktiviranjem polja “OK” bo program s posebnimi barvami označil vsa mesta na modelu, na
katerih je osvojena minimalna armatura 8/20, malo močnejša armatura recimo  8/10
(Aa=5.00 cm2) in končno armatura za pokrivanje ekstremnih vrednosti  10/10 (Aa=7.90
cm2).
V Tower je omogočeno kreiranje in shranjevanje konfiguracij s podanimi možnimi vrednostmi
izolinij računsko potrebne armature in opisom za vsako od njih.

Dialog za editiranje vrednosti
računsko potrebne armature
Za ta namen je predviden gumb “

Knjižnica ”, ki odpre dialog:
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Dialog za kreiranje konfiguracij legend
Dialog je razdeljen na dva dela. V levem se podajo možne vrednosti izolinij računsko potrebne
armature v spodnji coni (pozitivne vrednosti), v desnem delu pa se podajo možne vrednosti
izolinij v zgornji coni (negativne vrednosti).
Dodajanje nove vrstice v listo se vrši z aktiviranjem gumba
. Nova vrstica se vnese
neposredno za trenutno aktivno vrstico, dodajanje je mogoče, dokler se ne doseže maksimalno
število 20 delitev.

S pomočjo gumba

je v listo dodana nova vrstica

Izbrana vrstica se iz liste umakne z gumbom

.

V koloni “[cm2/m]” se poda vrednost izolinije računsko potrebne armature, v koloni “Opis” se
vnese želeni opis. Glede na to, da morajo vrednosti izolinij biti v rastočem vrstnem redu, bo
program po vsaki spremembi avtomatsko ažuriral tudi njihov vrstni red v tabeli.
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Podane so vrednosti izolinij in opisi, ki
odgovarjajo “Q” mrežam
V polju “Opis” je omogočen enostaven način vnosa grške črke “Ø”, ki se pogosto uporablja za
označevanje prerezov armature. Da bi se v polju pojavil omenjeni simbol, je potrebno vnesti
“%f” in program bo avtomatsko ta znaka zamenjal z grško črko.
V primeru, da je kreirana ena tabela, druga pa mora vsebovati enake ali podobne podatke, je
za hitrejše delo v programu omogočeno njihovo kopiranje iz ene v drugo tabelo. Za ta namen
so predvideni gumbi
in

S pomočjo gumba
se podatki iz levega dela
kopirajo v desni del dialoga
Ker se bodo v praksi pogosto koristile enake vrednosti izolinij, je predvidena tudi možnost
njihovega shranjevanja v bazo. Z aktiviranjem gumba “
Shrani” se odpre dialog, v katerem
se poda ime kreirane konfiguracije:

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

792

Z izborom gumba “OK” program dialog zapre in shrani konfiguracijo v bazo. Od tega trenutka
dalje se bo v zaprti listi pojavil podan naziv in z njegovim izborom se lahko v vsakem trenutku
preberejo podatki.

Zaprta lista za izbor shranjenih konfiguracij
S pomočjo gumba “

Briši” se aktivna konfiguracija umakne iz liste.

Z aktiviranjem gumba “OK” se vrnemo v glavni dialog tega ukaza z novimi podatki. Če
konfiguracija ni shranjena, se bo pri izhodu iz dialoga pojavilo opozorilo in konfiguracija bo
aktivna samo do izhoda iz programa.

V zaprti listi v glavnem dialogu ukaza je sedaj prikazan naziv aktivne konfiguracije, v levem
delu dialoga pa se prikazujejo možne vrednosti za izolinije računsko potrebne armature. Če je
v izbranih ploščah prikazana armatura iz spodnje cone, se te vrednosti prevzamejo iz leve
tabele, če pa je prikazana armatura v zgornji coni se prevzamejo iz desne tabele.
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Prikazane so vrednosti izolinij, ki so
shranjene v aktivni konfiguraciji
Omenimo naj, da se v listi ne bodo prikazovale vse podane vrednosti izolinij, ampak samo
tiste, ki so manjše od maksimalne vrednosti računsko potrebne armature v izbranih ploščah.
Maksimalna vrednost računsko potrebne armature je prikazana v zadnji vrsti v listi, kjer se
prikazuje armatura v spodnji coni, oziroma v prvi vrsti, če se prikazuje armatura v zgornji coni
izbranih plošč.
Stikala “Prikaz vrednosti” in “Prikaz opisa” so dostopna za spremembo samo, ko je iz liste
izbrana neka shranjena konfiguracija. Z njimi se nastavlja prikaz tabele legende na ekranu.
Stanje stikala “Prikaz vrednosti” določa, ali se bodo v tabeli prikazovale vrednosti računsko
potrebne armature, stikalo “Prikaz opisa” pa določa prikaz podanega opisa. Važno je omeniti,
da mora biti vsaj eno od obeh vedno vklopljeno.
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Stikala za določitev prikaza tabele
legende na ekranu
Z aktiviranjem gumba “OK” se dialog zapre in na ekranu se prikazuje računsko potrebna
armatura v skladu s podanimi parametri.

Prikazana je armatura v spodnji coni plošče za obe smeri

Tabela legende na ekranu
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Zaprta lista za izbor shranjenih konfiguracij se nahaja tudi v dialogu ukaza “Prikaz rezultatov”,
tako da se potrebna armatura lahko prikaže v želenem formatu tudi brez klica ukaza
“Legenda”.

Zaprta lista za izbor shranjenih konfiguracij
v dialogu ukaza “Prikaz rezultatov”
V primeru, da Vam prikaz potrebne armature ni dovolj jasen in pregleden z
izolinijami, tedaj imate možnost, da s pomočjo ukaza “Presek”, razporeditev
potrebne preračunane armature prikažete z diagrami v poljubno podanih presekih.
Poudarjamo, da bo ukaz “Presek” dostopen za aktiviranje samo, če je v izbrani coni armiranja
zahtevan prikaz računsko potrebne armature samo za eno od dveh smeri. Če je zahtevan
istočasen prikaz potrebne armatura za obe smeri, tedaj ukaz “Presek” ne bo dostopen.

Prikaz potrebne armature v spodnji coni za
smer armiranja 2, z diagrama preseka
Pri risanju diagrama potrebne armature program prikazuje samo računsko potrebno armaturo
v ustrezni coni, oziroma vse ordinate na diagramu se nahajajo na isti strani. V okviru ukaza
“Presek” bo dostopna tudi opcija vnosa širine preseka, ki bo privedla do povprečne računske
potrebne armature na podani širini traku.
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V primeru, da ste s pomočjo ukaza “Osvajanje armature” v posameznih conah modela podali
smeri armiranja, ki se ne prekrivajo s smerjo lokalnih osi dane plošče, tedaj bo program v
notranjosti teh območij postavil simbole puščic, ki kažejo na osvojene smeri armiranja v
danem območju. Na ostalih delih modela se razumeva osvojena “default” smer armiranja, ki
odgovarja smeri lokalnih osi dane plošče.

Postavljeni simboli puščic jasno kažejo na osvojeno
smer armiranja na označenih delih modela
Če je zahtevan istočasen prikaz rezultatov za obe smeri armiranja, tedaj bodo tudi postavljene
linije šrafure v teh območjih spremljale osvojene smeri armiranja. V vsakem primeru, ne glede
ali je zahtevan prikaz samo enega ali pa istočasnega prikaza za obe smeri armiranja, vrednosti
potrebne armature v vsaki točki modela odgovarjajo izvedenemu dimenzioniranju za podane
smeri armiranja
Opomba:
V okviru dialoga za prikaz rezultatov preračuna se nahaja tudi stikalo “Osvojena armatura”.
Z njegovim vklopom bodo na ekranu postavljena območja osvojene armature, a izolinije bodo
predstavljale razliko med potrebno in osvojeno armaturo. To stikalo ima vlogo, da privede
program v stanje, ki odgovarja prikazu na ekranu, ko je zagnan ukaz za osvajanje armature. O
načinu osvajanja armature bo več besed v naslednjem poglavju.

9.3.4

Osvajanje armature

Ukaz “Osvajanje armature” ima dve uporabi. Ena je, da se na osnovi rezultatov
dimenzioniranja osvoji konkretna armatura, a druga je, ko želite na posameznih delih modela
spremeniti “default” postavljene smeri armiranja. Opcija osvajanja armature vsekakor ni
nujna, vendar v primeru, ko je geometrija modela taka, da je nujno podati drugačne kote
armiranja od prednastavljenih, boste vsekakor morali s tem ukazom definirati dele modela, na
katerih se ti koti razlikujejo. Območja, katera se podajo s pomočjo tega ukaza, so skupne za
obe uporabi. Ona se namreč določajo tako za osvojeno armaturo, kot za izbrane smeri
armiranja. Z izborom tega ukaza se pojavi izgled ukazne vrstice.
<_> Prva točka območja armiranja – Spodnja cona (Kontura / Prav. / kRož. / Offset /
<koNec> / Set / prIkaz / Radialno):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da poda območje v katerem bo postavil isto armaturo v
izbranih smereh. Procedura risanja zaprte polilinije popolnoma odgovarja postopku risanja
ostalih ploskovnih entitet v programu. Ker se armatura lahko osvaja ali v zgornji ali v spodnji
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coni, je v ukazni liniji izpisan komentar, ki jasno kaže, ali se trenutno dela s zgornjo ali s
spodnjo cono. Sprememba aktivne cone se vrši z izborom podopcije “prIkaz”, ki je stalno
prisotna. Z njenim izborom se odpre dialog z izgledom.

Ta dialog popolnoma odgovarja dialogu, ki se odpre v okviru ukaza za prikaz rezultatov
dimenzioniranja. Razlika je edino v tem, da je tukaj še stikalo “Nič”. Z izborom tega stikala, za
izbrano cono armiranja, rezultati računsko potrebne armature ne bodo sploh prikazani. Torej z
izborom podopcije “Prikaz” vršite spremembo aktivne cone, za katero osvajate območja
armiranja in regulirate način prikaza armature na ekranu. Z aktiviranjem polja “OK” se bo
program vrnil na proceduro vnosa območja, a na ekranu bodo prikazani rezultati
dimenzioniranja za izbrani način.
Po vnosu geometrije območja za osvajanje armature, bo program zahteval določitev smeri
postavljanja armature v danem območju.
Smer 1 – Kot (Prevzemi LKS)<0>:
“Prevzemi LKS” - Podopcija, ki se pojavi samo v primeru, ko je v globalnih vhodnih podatkih
vklopljeno stikalo“LKS plošče določa razumevano smer armiranja”. Z njenim aktiviranjem
program avtomatsko postavi smeri armiranja v smeri lokalnih koordinatnih sistemov plošč.
Zatem se odpre dialog za osvajanje armature:
Kot se lahko poda ali s tipkovnice v stopinjah ali z izborom dveh točk z risbe. Klik na desno
tipko miške bo označil potrditev ponujene vrednosti 0. Po izboru smeri 1 armiranja, bo
program zahteval še vnos smeri armiranja 2.
Smer 2 – Kot <90>:
Ne glede nato, ali so smeri armiranja določene z opcijo “Prevzemi LKS” ali vnosom kotov, se
po njihovem definiranju odpre dialog.
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Izgled dialoga za osvajanje armature v postavljenem območju na modelu
S pomočjo tega dialoga se podanemu območju določi točna osvojena armatura. Prikazana lista
v dialogu funkcionira na enak način kot katerakoli druga lista v programu za dajanje setov
numeričnih podatkov. V vrhu dialoga program prikazuje ekstremne vrednosti računsko
potrebne armature, ki jo je našel v podanem območju. Podatek “potr. A1=” se nanaša na
smer 1, a podatek “potr. A2=” na smer 2 armiranja. V vrstici pod temi podatki se prikazujejo
površine “osv. A1=” in “osv. A2=”, ki odgovarjajo aktivnemu setu podatkov in se
preračunavajo iz podatkov v kolonah: “1”, “e1”, “2” in “e2”.
1 e1 2 e2 n-

premer osvojene armature za smer 1 armiranja
razmak palic osvojene armature za smer 1 armiranja
premer osvojene armature za smer 2 armiranja
razmak palic osvojene armature za smer 2 armiranja
multiplikator obmoćja armiranja - vrednost s katero se množi količina osvojene
armature in katera gre v vsebino kote, če je različna od 1

V koloni “Naziv” lahko podate tudi tekstualni opis danega podatka, ki bo kasneje izpisan v koti
danega območja kot informacija o osvojeni armaturi. Ker se v praksi v glavnem uporabljajo ali
varjene mreže ali pa vedno enako število istih profilov, si lahko, da ne bi morali vedno podajati
iste podatke, kreirate svojo knjižnico tipskih armatur. Z izborom ukaznega polja “Knjižnica”
se odpre dialog za definiranje želenih tipov armatur.

Izgled dialoga za editiranje knjižnice tipskih armatur
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S pomočjo polj “
Dodaj” in “
Briši” lahko uredite to knjižnico po svoji želji in potrebah.
Ker je v programu omogočen obstoj več knjižnic armature, se v glavi tega dialoga izpisuje še
naziv trenutno aktivne knjižnice: “Tower.$net”. Za kreiranje nove knjižnice tipskih armatur je
potrebno najprej s pomočjo polja “
Shrani kot” kreirati kopijo obstoječe.

V edit box-u “Ime datoteke” se poda novo ime knjižnice ter aktivira polje “Shrani”. Po vrnitvi
v osnovni dialog za editiranje knjižnic tipskih armatur naredite vse potrebne spremembe in
dobili boste želeno vsebino nove knjižnice. S pomočjo polja “
Odpri” se odpre dialog za
branje ene že prej kreirane knjižnice armatur.

Postavljeno aktivno knjižnico tipskih armatur bo program upošteval pri delu, tako da bo v
listah za izbor tipske armature ponudil vse armature iz aktivne knjižnice.
Pri izboru tipske armature je uporabljena praktično enaka logika kot pri knjižnicah materiala, ki
se uporabljajo za konstruktivne elemente. Z izborom polja “OK” se dialog zapre, a podatki iz
aktivne vrstice se pridružijo aktivnemu setu armature.
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Aktivnemu setu podatkov so pridružene karakteristike
izbrane tipske armature iz knjižnice
Ko ste izbrali set armature, katerega boste pridružiti podanemu območju na modelu, aktivirajte
polje “OK”, nakar bo program postavil diagonalo med dvema naj oddaljenima točkama s
konture območja in na njej izpisal informacijo o osvojeni armaturi in o podani smeri
postavljene armature.

Postavljena kota na območju armiranja
V primeru da se v okviru izbranega seta armature v koloni “Naziv” poda neki tekst, bo program
namesto premera in razmaka armature izpisal samo dani naziv. Položaj kote lahko naknadno
menjate s pomočjo ukaza “Kota”, o katerem bo več besed v poglavju “9.3.6”.
Če ste na tem delu osvojili večjo armaturo od maksimalno potrebne, tedaj bo šrafura
popolnoma izginila iz tega območja, kar bo pomenilo, da znotraj nje več ni potrebna nikakršna
armatura. Če ste osvojili manjšo armaturo od maksimalne potrebne, kar bo v praksi sigurno
bolj pogosto, bo program z odgovarjajočimi šrafurami pod podanim kotom armiranja označil
samo nepokrite dele na katerih tako osvojena armatura ne zadovoljuje. S premikanjem miške
po delih novo postavljene šrafure bo program v statusni liniji za potrebno površino armature
prikazoval vrednosti, ki predstavljajo razliko med maksimalno potrebno in postavljeno
armaturo na tem mestu.
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Novo postavljena šrafura jasno kaže da osvojena
armatura ne zadošča na vseh delih danega območja
Isto velja, če je za prikaz izbrana samo ena smer armiranja, oziroma če je zahtevan prikaz
potrebne armature z izolinijami. Postavljene izolinije bodo predstavljale razliko med računsko
potrebno in osvojeno armaturo.

Postavljene izolinije predstavljajo razliko med računsko
potrebno in osvojeno armaturo v območju
Ko ste v območju osvojili potrebno armaturo, bo program še dalje zahtevati vnos novega
območja armiranja, dokler s klikom na desni gumb miške ne označite konec tega ukaza. Torej
je predhodno opisani postopek potrebno ponavljati, dokler na vseh delih modela v obeh conah
ne osvojite potrebne armature.
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Prikaz kompletno osvojene armature v spodnji coni

Prikaz kompletne osvojene armature v zgornji coni.
V primeru, da ta ukaz uporabljate samo za spremembo “default” osvojenih smeri armiranja, je
tedaj potrebno podati samo območja v katerih so smeri armiranja drugačne. V tako podanih
območjih , je popolnoma vseeno katero armaturo boste osvojili, ker ta ukaz koristite samo za
prikaz računsko potrebne armature v podanih smereh.
Če ste v proceduri osvajanja armature s pomočjo podopcije “Prikaz”, izključili stikalo “Nič”,
tedaj program ne bo avtomatsko odprl dialog s seti osvojene armature, ampak bo podanemu
območju pridružil aktivni set podatkov. Podatek o aktivnem setu osvojene armature je vedno
izpisan na začetku ukazne linije, a z izborom podopcije “Set”, lahko pokličete dialog za izbor
aktivnega seta osvojene armature. Program se bo na tak način obnašal tudi, če ste ukaz za
osvajanje armature aktivirali pred samim postopkom dimenzioniranja.
Pri določanju območja armiranja, katere se popolnoma ali delno prekrivajo, velja princip
superpozicije. Oziroma na preklopljenih delih se armatura iz obeh območij superponira in
sodeluje v pokrivanju računsko potrebne armature na tem delu modela. Tipičen primer
opravičenosti superpozicije je pri postavljanju armature v zgornji coni nad stebri.
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Prikaz potrebne armature v zgornji coni
Na osnovi postavljenih šrafur se jasno vidi, da je edino nad srednjimi stebri potrebna armatura
v obeh smereh, dokler je na ostalih delih modela potrebna armatura samo v odgovarjajoči
nosilni smeri. Iz tega razloga je nad horizontalnimi gredami osvojena armatura samo v smeri
globalne Y osi, a nad vertikalnimi gredami, samo armatura v smeri globalne X osi. Na tak način
je računsko potrebna armatura nad srednjimi stebri pokrita z osvojeno armaturo v obeh
smereh.

Prikaz osvojene armature v zgornji coni
Če želite postaviti območje preko že prej podane, ali tako, da ne velja princip superpozicije,
ampak da naj bo na preklopljenem delu samo osvojena armatura iz novega območja, tedaj
morate najprej s pomočjo ukaza “Odprtina” v obstoječem območju narediti odprtino in nato
po konturi odprtine definirati območje z novo osvojeno armaturo. O ukazu “Odprtina” bo več
besed v naslednjem poglavju.
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Opomba:
Pri risanju območja so dostopne vse opcije kot pri risanju poljubne polilinije. Bodite pozorni na
podopcijo “Trak”, ki se pojavi kot opcija risanja pravokotnega območja. Tak način risanja je
lahko zelo primeren, ko se armatura postavlja v zgornji coni nad linijskimi podporami in
gredami. Prav tako upoštevajte, da se območje lahko poda izven gabarita plošče, oziroma tudi
preko odprtin v plošči, a program bo sam avtomatsko umaknil vse tako odvečne dele in
korigiral geometrijo podanega območja. Na tak način lahko precej pospešite risanje območja,
ker se ne ubadate s točno geometrijo konture plošče.
Radialno osvajanje armature v ploščah
Z izborom podopcije “Radialno“, ki se nahaja v ukazni liniji, se po izboru ukaza “Osvajanje
armature“, pride v proceduro radialnega armiranja.
<-> Prva točka območja armiranja – Spodnja cona – Radialno (Kontura / Prav. / kRož. / Offset
/ <koNec> / Set / prIkaz /Paralelno):
Izbor podopcije “Paralelno” privede do vrnitve v osnovno obliko ukazne linije za osvajanje
armature, oziroma na proceduro osvajanja običajne (ne radialne) armature. Postopek
osvajanja radialne armature se odvija tako, da se najprej definira območje v kateri se
postavlja ista površina armature v centralni in radialni smeri. Ko je definirana kontura želenega
območja armiranja, bo program zahteval vnos centralne točke iz katere izhaja radialno
armiranje.
Center armature:
Če je izvršeno dimenzioniranje plošč po lokalnem koordinatnem sistemu z radialnim LKS,
program omogoča postavitev centra radialnega LKS za centralno točko iz katere izhaja radialno
armiranje. Po vnosu geometrije območja osvajanja armature, se v ukazni liniji pojavi
sporočilo:
Center armature (Prevzemi center LKS-ja):
“Prevzemi center LKS-ja” - Podopcija, ki se pojavi samo v primeru, ko je v globalnih
vhodnih podatkih vklopljeno stikalo“LKS plošče določa razumevano smer armiranja”. Z njenim
aktiviranjem program avtomatsko postavi center na LKS iz katerega izhaja radialno armiranje.
Zatem se odpre dialog za osvajanje armature:
Po izboru centralne točke bo program lahko preračunal maksimalno potrebno armaturo v
tangencialni in v radialni smeri znotraj izbranega območja.
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Izgled dialoga za osvajanje radialne armature
Ta dialog je zelo podoben dialogu za osvajanje običajne armature, pri čemer je potrebno
vedeti, da so seti osvojene radialne armature popolnoma neodvisni od setov osvojene običajne
armature.
Potrebna tangencialna armatura se izraža s potrebno površino na enoto dolžine v radialni
smeri, dokler se radialna armatura ne more izraziti na tak način, ker njena površina na enoto
dolžine v tangencialni smeri varira z oddaljenostjo od centra kroga. Zaradi tega se potrebna
radialna armatura izraža s skupno potrebno površino na celem krogu.

Na vrhu dialoga se izpisujejo podatki o potrebni površini
tangencialne (potr. A1) in radialne (potr. A2) armature
Potrebna tangencialna armatura se osvaja z izborom premera palic (kolona “1”) in vnosom
njihovega medsebojnega razmaka (kolona “e1”). Radialna armatura se osvaja z izbranim
premerom palic (kolona “2”) in številom palic na polnem krogu (kolona “n/2”).

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

806

V tangencialni smeri je osvojena armatura 16/15cm a v radialni 5016
Z izborom polja “OK” bo program v podanem območju postavil osvojeno radialno armaturo.

V vsebini kote se za armaturo v radialni smeri zraven števila kosov izpisuje
še podatek o centralnem kotu, ki formira radialne palice.
V primeru ko območje za radialno armiranje ne predstavlja poln krog, tedaj se v dialogu prav
tako osvaja število kosov palic radialne armature za celi krog, s tem da bo v koti izpisano
točno število palic, katero je potrebno na tem delu kroga.
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Za podano območje polovice kroga bo program v kotni liniji izpisal, da je osvojeno 2616
čeprav je v danem setu podatkov podano za polni krog 5016

9.3.5

Avtomatsko generiranje območja z osvojeno
armaturo v ploščah

Ker je lahko procedura definiranja območja za osvajanje tipa armature zamudna,
smo naredili ukaz s pomočjo katerega se ta procedura lahko popolnoma avtomatizira. Ukaz
“Generiranje območja armiranja” v ukazni liniji od uporabnika pričakuje, da izbere plošče,
za katere se želi avtomatsko generiranje območja.
<0 sel.> Generiranje območja armiranja – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras
/ Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Po koncu izbora se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za avtomatsko generiranje območja za
osvojeno armaturo v izbrani plošči
S pomočjo stikal “Zgornja cona” in “Spodnja cona”, se vrši izbor cone, za katero želite
avtomatsko generirati območja. Torej, od programa lahko zahtevate generiranje območja ali v
obeh conah, ali pa samo v eni od njih.
Podana vrednost v edit box-u “Širina” predstavlja širino trakastega območja v zgornji coni z
ene strani podpore. Z vnosom decimalnega števila v edit box-u “2 x Lo x”, lahko širino
območja za generiranje povečate za del razpona z dane strani podpore. Omenimo še, da bo
podano decimalno število pomnožilo svetlo odprtino razpona “Lo”, oziroma dani razpon
zmanjšalo za dimenzijo podpore, ki definira dano polje.
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S pomočjo stikal “Temelji” regulirate ali se gre o medetažni konstrukciji ali o temeljni plošči.
Namreč, če je to stikalo vklopljeno, bodo pojmi zgornja in spodnja cona dobili obratni smisel.
To je zelo pomembno, ker se osvojena pravila za generiranje območja nanašajo posebej na
zgornjo in posebej na spodnjo cono. Z aktiviranjem polja “OK” se začne proces generiranja
območja po naslednjih pravilih:
- V primeru, da v izbranih ploščah že obstaja neko prej postavljeno območje armiranja, jih bo
program najprej umaknil in zatem zgeneriral nova območja. Razlog tega je v dejstvu, da pri
osvajanju armature v ploščah velja princip superpozicije ter se na tak način izognemo
neželenim napakam, oziroma podvajanju območij z osvojeno armaturo.
- Pri generiranju območja v spodnji coni velja pravilo, da so omejene z gredami in podporami,
oziroma da cona ni presekana niti z eno tako linijsko entiteto. Za smeri armiranja se vedno
osvajajo koti 0 in 90.
- Območja v zgornji coni so vedno pravokotne oblike in se postavljajo nad vsemi gredami in
linijskimi podporami, oziroma zidovi. Smer teh linijskih entitet določa srednja linija
trakastega pravokotnega območja, a njena širina je določena s podatkom “Širina” v dialogu.
Za glavno smer armiranja se osvaja smer, ki je pravokotna na smer linijske entitete nad
katero se pokrivajo vplivi, dokler je smer 2 vedno pravokotna na smer 1.

Prikaz avtomatsko generiranih območij armiranja v spodnji coni
Vsem takim območjem program avtomatski pridruži armaturo, ki je definirana z aktivnim
setom podatkov. Naknadno z ukazom “Sprememba setov” lahko tem območjem pridružite
armaturo, ki je potrebna za popolno pokrivanje računsko potrebne.
Ker je precej težko avtomatsko postaviti pričakovana območja armiranja v zgornji coni, zraven
tega pa v tej proceduri niso zajeti niti vplivi nad točkovnimi podporami, oziroma stebri,
priporočamo da ta ukaz uporabljate za postavljanje območja samo v spodnji coni. Vsekakor
lahko zahtevate tudi generiranje območja v zgornji coni, če je geometrija taka, da se lahko
pričakuje dober rezultat tega ukaza.

9.3.6

Manipulacija z območji armiranja

Ko so na ekranu prikazana osvojena območja armiranja, a ni aktiven niti en ukaz,
program nudi niz opcij za njihovo manipulacijo. Da bi program privedli v tak režim dela, je
potrebno ali aktiviranje ukaza “Osvajanje armature” in nato izhod iz ukaza, ali pa da s
pomočjo ukaza “Prikaz rezultatov” vklopite stikalo “Osvojena armatura”.
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Stanje programa, ko so dostopni ukazi za
manipulacijo z območji osvojene armature
Program bo v tem režimu dela dokler ne aktivirate ukaz “Reset” ali nek drug ukaz za obdelavo
rezultatov, ki bo z ekrana umaknil postavljena območja osvojene armature.
Vsi ukazi iz menija “Korekcija” delajo na enak način kot v modulu za vnos podatkov, s tem da
se tukaj lahko za manipulacijo izberejo samo postavljena območja armiranja. Torej namesto
risanja vsakega območja armiranja posebej, imate možnost, da s pomočjo ukazov za
manipulacijo (kopiranje, zrcalo, rotacija, brisanje, itd.) precej lažje in hitreje osvojite armaturo
na vseh delih modela.

S pomočjo ukaza “Kopiranje”, je predhodno podano območje
postavljeno tudi na ostale dele modela
Omenimo še, da se ukaz “Sprememba setov” nahaja tudi v meniju “Korekcija” in v meniju
“Dimenzioniranje ► Beton ► plošče”. To je en in isti ukaz, vendar je zaradi pogoste uporabe
postavljen v oba menija.
Zraven ukazov iz menija “Korekcija”, bo v tem režimu dela programa za aktiviranje dostopen
še ukaz “Odprtina”. On deluje popolnoma enako kot v modulu za vnos podatkov, s tem da se
tukaj odprtine postavljajo samo znotraj podanih območij in to v trenutno prikazani coni
armiranja (zgornja/spodnja). Ker pri postavljanju območja z osvojeno armaturo velja princip
superpozicije, je obstoj takega ukaz nujen, ko želite znotraj prej podanega območja zamenjavo
in ne superpozicijo armature.
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Če so na ekranu zraven območij z osvojeno armaturo prikazane tudi izolinije manjkajoče
armature, jih program zaradi hitrosti dela ne bo avtomatsko ažuriral vedno po vsakem ukazu
za manipulacijo z območji, ampak samo na izrecno zahtevo uporabnika.
Klik na desni gumb miške na ikoni “Beton: Dimenzioniranje plošč”, privede do
ažuriranja prikazanih izolinij, tako da one ustrezajo trenutnemu stanju območja
armiranja na modelu. Avtomatsko ažuriranje izolinij potrebne armature se vrši samo
z aktiviranjem ukaza “Osvajanje armature” in “Prikaz rezultatov”.
Ker se pri postavljanju območja armiranja položaj njene kote avtomatsko določa, jih lahko z
izborom ukaza “Kota” spremenite. Tedaj dobi ukazna linija izgled.
<0 sel.> Kota – Selektiranje (<Konec>):
Sedaj se pričakuje izbor območja za spremembo kote. Po končanem izboru bo program
zahteval izbor dveh točk, ki bosta določili novi položaj kote.
Prva točka:
Druga točka:
Izbor teh točk je popolnoma prost, s tem da se novo postavljena kota mora nahajati znotraj
danega območja in se vedno razprostira do krajnih gabaritov območja v dani smeri. Tekst kote
se vedno izpisuje na sredini tako postavljene linije kote.

9.3.7

Kreiranje tekstualnega poročila

Zraven grafičnega prikaza rezultatov dimenzioniranja z izolinijami, oziroma šrafurami,
je v programu predvideno tudi kreiranje tekstualnih poročili. Ker se dimenzioniranje izvaja v
vseh vozliščih mreže končnih elementov, vsekakor ne bi bilo sprejemljivo, da se generirajo
poročila za vsa vozlišča. Iz tega razloga se z izborom ukaza “Poročilo”, preide v proceduro
izbora točk, za katere se želi kreiranje tekstualnega poročila.
Točke za poročilo – potrebna armatura (Deselektiranje / <Konec> / Ekstremi / prIkaz):
Da bi se lažje odločili za izbor merodajnih točk za poročilo , lahko s pomočjo podopcije
“Prikaz” zahtevate enega od programsko predvidenih načinov za prikaz rezultatov
dimenzioniranja.
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Ta del dialog je popolnoma enak kot v okviru ukaza za prikaz rezultatov dimenzioniranja, s
tem, da je v delu “ TXT Poročilo“ dodano še stikalo “Osvojena armatura“. Namreč s pomočjo
tega stikala izbirate vsebino tekstualnega poročila, ali bo v okviru njega prikazana tudi
osvojena armatura ali pa samo potrebna. Če to stikalo vklopite, bo v poročilu zraven potrebne
prikazana tudi osvojena armatura.
Omenimo še, da je v primeru prikaza rezultatov z izolinijami, s pomočjo OSNAP kriterija,
možno izbrati točke, katere predstavljajo lokalne ekstreme potrebne armature.

Prikazani lokalni ekstremi se lahko izberejo s pomočjo OSNAP kriterija
Da bi Vam kar bolj olajšali delo pri izboru merodajnih točk, je prisotna še podopcija
“Ekstremi”. Z njenim izborom dobi ukazna linija naslednji izgled.
<0 sel.> Selekcija plošč – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje izbor vseh plošč, v katerih želi da mu program sam izbere
točke z ekstremnimi vrednostmi potrebne armature. Po končanem izboru bo program s simboli
malih krogcev, na vsaki predhodno izbrani plošči, označil točke, v katerih se nahajajo
ekstremne vrednosti potrebne armature in se vrnil v osnovno obliko ukazne linije v okviru tega
ukaza. Za vsako cono armiranja najde program mesto maksimalne potrebne armature v obeh
smereh armiranja, tako da se v splošnem lahko za vsako izbrano ploščo najdejo maksimalno
štiri različne točke.
Vsi predhodno prikazani načini za izbor točk se lahko medsebojno kombinirajo, pri čemer je
vsekakor najlažje, da s pomočjo podopcije “Ekstremi” zahtevate, da sam obeleži mesta z
največjo računsko potrebno armaturo v obeh conah in za obe smeri armiranja. Omenimo še,
da lahko v primeru napačno izbrane točke za poročilo, s pomočjo podopcije “Deselektiranje”,
deselektirate že prej izbrano točko.
Vsako točko, ki je izbrana za kreiranje poročila, program označuje s simbolom kroga s križcem
v sredini in ustreznim števcem.
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Vse izbrane točke so označene s simboli in števci
Ko ste izbrali vse točke za poročilo, bo klik na desni gumb miške označil konec procedure
izbora točk in na ekranu se bo pojavil dialog s tekstualnim poročilom za vse predhodno izbrane
točke.

Izgled dialoga za tekstualni prikaz
rezultatov dimenzioniranja
Ker je v proceduri izbora točk možno izbrati točke z različnih plošč, program tekstualno
poročilo sortira po ploščah. Na začetku poročila se za vsako ploščo izpisujejo vhodni podatki, a
zatem še rezultati dimenzioniranja za vse točke, ki ji pripadajo. Položaj vsake podane točke je
določen s tremi koordinatami, ki nedvoumno določajo njen položaj. V splošnem primeru za
vsako točko obstajajo štirje rezultati potrebne armature: Zgornja cona – Smer1, Zgornja cona
– Smer2, Spodnja cona – Smer1, Spodnja cona – Smer2. Če neki od teh štirih rezultatov daje,
da računsko ni potrebna armatura, tedaj se zaradi preglednosti ta rezultat ne bo izpisoval.
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Ikone za direkten tisk in export bloka
v projektno dokumentacijo
Zraven direktnega tiska je v programu predviden še export tega poročila v projektno
dokumentacijo. Vse točke izbrane v eni obdelavi pripadajo enemu tekstualnemu poročilu, tako
da je na vas, da določite kako boste izbrane točke grupirali.

Prikaz tekstualnega poročila z rezultati dimenzioniranja
plošč v sklopu projektne dokumentacije
Ker so tekstualna poročila lahko precej obširna, se le-ta kreirajo v več kolonah, pri čemer
število kolon zavisi izključno od izbranega fonta in njegove velikosti.
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9.3.8

Export osvojene armature v ArmCAD

Zraven velike lahkotnosti s katero se lahko načrti armature in ustrezne specifikacije
kreirajo, je velika ugodnost programa “ArmCAD” tudi zmožnost branja exportiranih datotek iz
programa “Tower”. Namreč osvojeno armaturo v programu “Tower” je “ArmCAD” zmožen sam
pozicionirati in kreirati tako opažne načrte kot tudi armaturne načrte. Pravila po katerih se
kreirajo načrti so navedena v navodilih za delo s programom “ArmCAD”.
Ko je v oknu “2D pogled” aktiven prikaz plošč z osvojeno armaturo, tedaj se od programa
lahko zahteva export osvojene armature v dani plošči. Z izborom ukaza “Export v ArmCAD”
se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za export osvojene armature v ploščah
V edit box-u “Datoteka” je potrebno podati ime datoteke, v katero bodo shranjeni vsi potrebni
podatki o osvojeni armaturi v plošči, a z aktiviranjem polja “
” imate možnost, da se hitro
postavite na želeno mesto na disku vašega računalnika. Ime datoteke je lahko popolnoma
poljubno, dokler je za tip datoteke predviden naziv “*.pa3”, oziroma “*.pa4” katerega lahko
tudi po želji spremenite.
V edit box-u “Komentar” lahko v datoteko vpišete tudi poljuben komentar, ki bo pri
kasnejšem branju v “ArmCAD” lažje določil njeno vsebino.
S pomočjo stikal v levem delu dialoga se vrši izbor elementov risbe, katere je potrebno
exportirati. Ta stikala imajo naslednji pomen:
Opaž –

exportira se opaž, oziroma izgled vseh konstruktivnih elementov v svoji pravi
velikosti in se namestijo v “layer”, ki ima programsko podano ime “A3_OP”.
Opaž se exportira s pomočjo entitet, ki se v “AutoCAD”-u imenujejo “region”i
in v primeru, da želite te regione pretvoriti v običajne linije, je potrebno
aktivirati “AutoCAD”-ov ukaz “Explode”. Omenimo naj, da bo program
konstruktivnim elementom. ki nimajo izbran prečni prerez, sam osvojil
“default” dimenzije.

Spodnja cona – exportira se osvojena armatura v spodnji coni in se namesti na “layer”, ki ima
programsko podano ime “A3_DZ”.
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Zgornja cona – exportira se osvojena armatura v zgornji coni in se namesti na “layer”, ki ima
programsko podano ime “A3_GZ”.
S poljubnim stanjem teh stikal lahko sami regulirate ali boste v isti datoteki imeli zgornjo in
spodnjo cono ali ne. V vsakem primeru, bo program nudil eno in drugo možnost. V primeru, da
exportirano armaturo želite dati v že prej narisan opaž, katerega ste recimo dobili iz
arhitektonske osnove narisane v “AutoCAD”-u, tedaj lahko z izklopom stikala “Opaž”
exportirate samo osvojeno armaturo brez opaža.
Ker se na osnovi seta osvojene armature v ploščah ne more eksplicitno zaključiti ali se gre o
mrežni ali običajni armaturi, lahko s pomočjo stikala “Mreža” v okviru obeh con armiranja,
programu jasno označite da se gre o mrežni armaturi.
V primeru, da exportirate mrežno armaturo v spodnji coni, tedaj je potrebno v edit box-u
“da=” podati velikost naleganja mrežne armature v spodnji coni preko podpor.
Omenimo še, da ta edit box ne bo prikazan v dialogu, če je v okviru ukaza “Funkcionalnost“
izbrano, da se export vrši tudi v program “ArmCAD 2005“ (glej poglavje 3.5.2).
V edit box-u “a0=” je potrebno podati velikost zaščitnega sloja (po “defalt”-u program za to
vrednost osvaja 1.5 cm), a s pomočjo stikala “Temelji” regulirate ali se gre o medetažni
konstrukciji ali o temeljni plošči. Namreč to stikalo pomeni, da pojma zgornja in spodnja cona
dobita obrnjen smisel. To je zelo važno, ker se osvojena pravila za oblikovanje armature
posebej nanašajo na zgornjo in posebej na spodnjo cono.
Del dialoga “Delilna armatura” se nanaša izključno na plošče, pri katerih je osvojena običajna
armatura. Ker imate možnost, da v setu osvojene armature za drugo smer ne postavite
armature, kar je posebej primerno, ko se osvaja armatura v zgornji coni na delih, kjer se
območja križajo pod pravim kotom, bo program na vseh delih osvojenih območij armiranja, na
katerih ni osvojena armatura v drugi smeri, kot delilno postavil armaturo, ki je definirana v
tem delu dialoga. Program bo vsekakor preveril ali tako podana delilna armatura zadovoljuje
pogoj, da je površina delilne armature najmanj 20 % površine glavne in če ta pogoj ni
izpolnjen, bo namesto podane armature v tem dialogu osvojil ali manjši razmak palic ali večji
premer, tako da bo ta pogoj izpolnjen.
Izbor polja “OK” bo končal ta ukaz, oziroma osvojena armatura bo exportirana v datoteko pod
podanim imenom. V primeru, da ste izbrali datoteko, ki že obstaja, bo program izdal opozorilo.

Potrditev bo shranila nove podatke, v nasprotnem primeru se bo shranjevanje preklicalo.
Opomba:
Ali bo export osvojene armature v formatu programa “ArmCAD 2000” (*.pa3) ali pa v formatu
programa “ArmCAD 2005” (*.pa4), zavisi od stanja stikal v okviru ukaza “Funkcionalnost” (glej
poglavje 3.5.2). Če se odločite za export v program ArmCAD 2005, tedaj ne bo prisoten edit
box “da=”
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9.3.9

Preračun razpok v ploščah

Sam postopek preračuna razpok v ploščah kot tudi prikaz rezultatov, je skoraj enak
kot pri preračunu potrebne armature. Z izborom ukaza “Preračun razpok”, ki se nahaja v
okviru menija “Dimenzioniranje ► Beton ► Plošče”, se najprej preide v standardno proceduro
izbora.
<0 sel.>Preračun razpok plošč - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se pričakuje izbor vseh plošč, za katere želite izvršiti preračun razpok. Na koncu izbora
se bo na ekranu pojavil dialog z izgledom.

V zgornjem delu dialoga se nahajajo edit box-i, v katerih se podajajo vhodni podatki nujni za
preračun razpok.
xs -

koeficient staranja betona
koeficient tečenja betona
koeficient krčenja betona

Z vklopom enega od dveh ponujenih stikal v spodnjem delu dialoga, se določa merodajna
obtežba za preračun razpok. V primeru, da se odločite za kompletno shemo, tedaj bodo
vrednosti dolgotrajnih in kratkotrajnih vplivov enolično določeni na osnovi vhodnih podatkov,
katere ste podali v okviru ukaza "Shema obtežnih kombinacij ". Ker se preračun razpok izvaja
za eksploatacijsko obtežbo, bodo vrednosti parcialnih koeficientov vsekakor ignorirane.
V primeru, da se odločite za preračun razpok za aktivni obtežni primer, tedaj bo za spremembo
dostopen tudi edit box, v katerem lahko podate procent sodelovanja kratkotrajne obtežbe.
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Vrednost edit box-a določa odnos kratkotrajne
proti skupni eksploatacijski obtežbi
Če je dimenzioniranje narejeno po predpisu EC2 (EN 1992-1-1:2004), se bo po izboru plošč za
preračun razpok odprl dialog:

V tem dialogu se podajo vhodni podatki, ki so nujni za preračun razpok:
 - koeficient tečenja betona
s - koeficient krčenja betona
t0 starost betona v trenutku nastanka razpok
Skoeficient tipa cementa
k3 in k4 - koeficienti za preračun razmaka razpok
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V spodnjem delu dialoga se nahajajo stikala “Kompletna shema” in “Aktivni obtežni
primer”. Vklop enega izmed njih vrši izbor merodajne obtežbe za preračun razpok. Če se
odločite za kompletno shemo, je nujno izbrati tudi vrsto kombinacij, ki se bodo uporabile za
preračun razpok. Ponujene so naslednje opcije:
- karakteristične kombinacije
- čiste kombinacije
- kvazi-stalne kombinacije
Če izberete preračun razpok za aktivni obtežni primer, bo za spremembo še dostopno edit
polje za vnos procenta udeležbe kratkotrajne obtežbe.
Z aktiviranjem polja “OK” se bo začel postopek preračuna razpok v vseh točkah z mreže
končnih elementov v predhodno izbranih ploščah. Po končanem preračunu bo program
pripravljen za obdelavo rezultatov.
Z izborom ukaza “Prikaz razpok”, se na ekranu v obliki izolinij pojavijo prikazani rezultati, a
ukazna linija bo dobila naslednji izgled.
Točke za poročilo (Deselektiranje / <Konec> / Ekstremi / prIkaz):
Z izborom podopcije “Prikaz” se odpre dialog za izbor vplivov, ki se prikazujejo na ekranu.

Ta dialog je zelo podoben dialogu za prikaz rezultatov dimenzioniranja v ploščah. Ker se
izolinije prikazujejo istočasno za obe coni armiranja, se v tem dialogu vrši samo izbor vplivov,
oziroma vrednosti razpok v trenutku T=0 in T=. Pomen ostalih parametrov je popolnoma
enak kot v dialog-u za prikaz rezultatov dimenzioniranja. Z aktiviranjem polja “OK” se bo ta
dialog zaprl in na ekranu boste dobili prikaz rezultatov preračuna razpok na zahtevani način.
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Prikaz razpok v T= za smer 1 s polnimi izolinijami
Vsekakor bosta v tem režima dela dostopna tudi ukaza “Presek” in “Legenda”. S pomočjo
ukaza “Legenda” in editiranjem liste preračunanih vrednosti, lahko locirate vsa mesta na
modelu, v katerih je vrednost razpok večja od dopustne.

Program je lociral vsa mesta na modelu, na katerih je
vrednost razpok večja od mejne vrednosti a=0.2 mm
Zraven grafičnega prikaza rezultatov vrednosti razpok z izolinijami oziroma šrafurami, je v
programu predvideno tudi kreiranje tekstualnih poročil. Tudi ta postopek je praktično enak kot
prikaz rezultatov izvedenega preračuna potrebne armature. Torej imate možnost izbora
poljubnih točk, ali pa od programa zahtevate, s pomočjo podopcije “Ekstremi”, da sam določi
merodajne točke za prilaganje v projekt.
Ko ste izbrali vse točke za poročilo, bo klik na desni gumb miške označil konec procedure
izbora točk in na ekranu se bo pojavil dialog s tekstualnim poročilom za vse predhodno izbrane
točke.
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Izgled tekstualnega poročila za izvedeni preračun razpok

9.3.10 Preračun pomikov v ploščah
Ker se preračun pomikov ne more neodvisno narediti za vsak presek, kot pri
preračunu razpok, prikaz rezultatov z izolinijami ni možen. Namreč pri preračunu se
obravnavajo relativni pomiki, oziroma nujno je izvršiti integracijo krivulje preseka vzdolž
podane linije. Z izborom ukaza “Preračun pomikov”, ki se nahaja v okviru menija
“Dimenzioniranje ► Beton ► Plošče”, bo program zahteval določitev linije vzdolž katere želite
dobiti diagram pomikov.
Začetna točka (Brisanje / Poročilo / prIkaz / <Konec>):
Po izboru začetne točke bo program zahteval še izbor končne točke želene linije.
Končna točka:

Izbor točk 1 in 2 določi linijo vzdolž katere bo prikazan diagram pomikov
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Sedaj se pričakuje, da določite vse podporne točke vzdolž podane linije, oziroma vse točke v
katerih je vrednost pomika nič.
Točka podpora (Izbor):
Program bo vedno zahteval vnos novih podpornih točk, dokler s klikom na desni gumb miške
ne označite konec te procedure. Zraven posameznega izbora podpornih točk, lahko s pomočjo
podopcije “Izbor” preidete tudi v proceduro izbora točk (glej poglavje “2.5.6”). Zatem bo
program odprl dialog za definiranje vhodnih podatkov, ki bodo določili način preračuna
pomikov vzdolž podane linije.

Če je dimenzioniranje narejeno po predpisu EC2 (EN 1992-1-1:2004), se bo po izboru plošč za
preračun pomikov odprl dialog:
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Ta dialog je popolnoma enak kot pri preračunu razpok in vse predhodno rečeno velja tudi
tukaj. Z aktiviranjem polja "OK", se bo na ekranu vzdolž linije pojavil diagram pomikov.

Diagram pomikov v trenutku T=0 vzdolž podane linije
V tem trenutku ukazna linija dobi svojo osnovno obliko v okviru tega ukaza, oziroma pričakuje
se vnos začetne točke nove linije preseka.
Začetna točka (Brisanje / Poročilo / prIkaz / <Konec>):
Program bo še dalje zahteval vnos naslednje linije preseka, dokler s klikom na desni gumb
miške ne označite izbor podopcije "Konec".
Z izborom podopcije "Prikaz" se odpre dialog za izbor vplivov, ki se bodo prikazali na ekranu.

Z vklopom enega od dveh stikal, lahko od programa zahtevate prikaz pomikov v trenutku T=0,
ali pa v trenutku T= .
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Diagram pomikov v trenutku T= vzdolž podane linije
Podopcija "Brisanje" služi za brisanje neke že predhodno podane linije preseka, a podopcija
"Poročilo", za kreiranje tekstualnih poročil o izvedenem preračunu pomikov. Z izborom
podopcije “Poročilo” bo program zahteval izbor točk vzdolž že prej podanih linij, na katerih je
prikazan diagram pomikov.
Točke za poročilo (prIkaz / Ekstremi / kOmpleten presek / <Konec>):
Ta procedura popolnoma odgovarja prej opisani za kreiranje tekstualnega poročila s
preračunano potrebno armaturo v gredah (glej poglavje 9.4.5). Analogija je popolnoma enaka,
s tem da se tukaj ukaz ne nanaša na grede, ampak na podane linije preseka.
Ko ste izbrali vse točke za poročilo, bo klik na desni gumb miške označil konec procedure
izbora točk in na ekranu se bo pojaviti dialog s tekstualnim poročilom za vse predhodno
izbrane točke.

Izgled tekstualnega poročila za izvedeni preračun razpok
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Omenimo naj, da se rezultati preračuna pomikov vzdolž podanih linij preseka ne shranjujejo v
datoteko, ampak se uporabljajo enkratno, dokler ste v modulu za obdelavo rezultatov
preračuna.
Opomba:
Glede na to, da na vrednost preračunanih pomikov vpliva tudi količina osvojene armature, a
pomiki se preračunavajo vzdolž podane linije preseka, se Vam lahko zgodi situacija, da dobite
v isti točki plošče za različne smeri armiranja različne vrednosti pomika. Ta pojav bomo
pojasnili na primeru kvadratne plošče, ki je simetrično obtežena.

V smeri X osi je osvojeno 8/10, a v Y smeri 8/20
Preračun pomikov v dveh ortogonalnih smereh dobi v tem primeru različne velikosti pomikov v
srednji točki plošče.

To deluje paradoksalno, vendar je to pričakovano glede na uporabljeni algoritem in veljavne
standarde.
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9.3.11 Kontrola plošče proti preboju
Za plošče neposredno podprte na stebre brez kapitlov kot tudi za plošče
obremenjene s koncentrirano silo, se mora izvršiti varnost proti preboju. V programu je
omogočena izvedba preračuna s katerim se potrjuje odpornost plošče na preboj kot tudi
količina armature potrebne za varnost plošče proti preboju. Ta preračun se lahko izvrši po
naslednjih predpisih: EUROCODE (EN 1992), PBAB 87 in TPBK.
Ukaz “Kontrola plošče proti preboju” se nahaja v meniju “Dimenzioniranje ►
Beton” in po aktiviranju dobi ukazna linija naslednji izgled:
<0 sel.> Indirektna Greda – Selektiranje (Brisanje / Poročilo / Kalkulator / <Konec>):
Od uporabnika se sedaj pričakuje, da za kontrolo preboja izbere točko v kateri plošča nalega
na gredo (indirektna greda), točkovno podporo ali kratki zid (zid z dimenzijami stebra), ali
izbere eno od ponujenih podopcij v ukazni liniji. Izbor se vrši v 2D pogledu in to samo, ko je
plošča, za katero se izvaja kontrola preboja, prikazana v pogledu. S tem so grede in kratki
zidovi na katere plošča nalega, prikazani v prerezu kot indirektni elementi, dokler se točkovne
podpore vidijo v tlorisu. Ker je tok ukaza popolnoma enak za vse tri entitete, ga bomo objasnili
samo na primeru, kjer se kontrola preboja vrši v točki naleganja plošče na gredo.

Izbor indirektne grede
Sama procedura izbora se odvija tako, da se kazalec privede nad simbol grede v prečnem
prerezu in pritisne levi gumb miške. Omenimo še, da mora biti v setu numeričnih podatkov
plošče za material izbran beton, kot tudi, da izbrana greda ne sme imeti poljubni prečni prerez.
Če ti pogoji niso izpolnjeni, bo program izdal ustrezno opozorilo, v nasprotnem primeru se bo
pa prikazal dialog z izgledom:
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Izgled dialoga za kontrolo preboja plošč
Iz zaprte liste “Predpisi” se izbere predpis, na podlagi katerega se bo izvedla kontrola preboja
plošč. Izbrani predpis ne mora biti nujno v skladnosti s trenutno aktivnim predpisom za
dimenzioniranje betona. Za razliko od tega bo marka betona in vrsta armature, ki se bo
uporabila pri kontroli preboja plošče, vedno odgovarjala trenutno aktivnemu predpisu za
dimenzioniranje betona.
V zgornjem levem kotu dialoga se nahaja polje, v katerem se prikazuje kompletno poročilo
kontrole preboja plošče. Pri spremembi kateregakoli parametra se poročilo ne ažurira
avtomatsko, ampak je nujno, da se aktivira polje “Preračun”, kar privede do ponovitve
preračuna in generiranja novega poročila.
V spodnjem levem kotu dialoga se nahajajo parametri, ki definirajo obstoječo armaturo v
plošči na mestu, kjer se vrši kontrola preboja. Z vklopom ustreznega stikala se izbere eden od
treh predvidenih načinov za definiranje te armature:
 “Prevzemi trenutno osvojeno armaturo” - za potrebe preračuna program iz območja
armiranja, ki je postavljeno na mestu kontrole preboja plošče, prevzame podatek o osvojeni
armaturi.
 “Znana armatura” – z izborom iz baze mrež, uporabnik osvaja armaturo v zgornji in
spodnji coni plošče, a v prikazanih edit box-ih “Kot” vnese smer poteka izbrane armature.
 “Znani procenti armiranja” – uporabnik za obe smeri poda procente armiranja plošče, ki
bodo uporabljeni pri preračunu odpornosti plošče proti preboju.
“Vrsta armature” - Iz zaprte liste je omogočen izbor vrste armature za prevzem upogiba, pri
čemer so ponujene vrste v skladu s trenutno aktivnim predpisom za dimenzioniranje betona.
Omenimo še, da je za predpis PBAB 87 minimalni procent armiranja =0.5%, dokler za predpis
EUROCODE in TPBK ne obstajajo omejitve.
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“Usmeritev oboda” – to edit polje se pojavi v dialogu samo, ko je za kontrolo plošče na
preboj izbran predpis SNIP. V njem se poda kot, ki jo lokalna os 3 stebra zaklepa z globalno X
osjo.
V centralnem delu dialoga se podajo podatki o plošči, ki so potrebni za preračun:
“Beton” - iz te zaprte liste se izbere marka betona plošče. Ponujene marke so v skladu s
trenutno aktivnim predpisom za dimenzioniranje betona in ne v skladu z aktivnim predpisom
za kontrolo preboja plošč.
“Razmak od roba plošče do težišča armature” - podatek se nanaša na natezno cono.
“Položaj kritičnega prereza” - definira položaj “kritičnega” prereza in zavisi od predpisa,
vendar je s programom omogočena tudi njegova menjava. Default vrednost za EUROCODE je
2.0, za TPBK 1.5, a za PBAB 87 je 0.5. Razmak “kritičnega” prereza od roba stebra se računa
kot produkt tega koeficienta in statične višine plošče (hs). Vrednost za predpis SNIP je 0.5xh0
in se ne more menjati (kjer je h0 statična višina plošče).
“Temeljna plošča” - omogoča razlikovanje preboja plošče “navzgor” in “navzdol”, oziroma na
osnovi tega podatka program predpostavi, katera cona plošče na mestu preboja je natezna. V
primeru, da je stikalo vklopljeno, se predpostavlja, da je natezna spodnja cona plošče in
obratno, ko je izklopljeno je natezna zgornja cona plošče.
“Model nadomestnega krožnega stebra” – uporabniku je omogočeno, da izbira med dvema
načinoma določitve oblike kontrolnega prereza. Model nadomestnega krožnega stebra je
default model za predpis PBAB 87. Za pravokotne pa tudi za vse ostale ne-krožne prečne
prereze se premer nadomestnega krožnega stebra računa po formuli:

d s  1.13 b  d
“ds”
- premer nadomestnega krožnega prereza
“b” i “d” - stranice gabarita prečnega prereza stebra
Če je ena stranica gabarita prečnega prereza več kot 1.5x večja od druge stranice, se bo za
preračun namesto njene prave vrednosti uporabila dolžina krajše stranice, pomnožena z 1.5.
Tako bi se pri pravokotnem prerezu b/d=40/80cm za daljšo stranico uporabila vrednost
d=1.5b=60cm.
Če se ne uporabi model nadomestnega krožnega stebra, program določi kontrolni prerez na
osnovi prave geometrije prečnega prereza stebra z minimizacijo dolžine kontrolnega prereza
na določenem razmaku od roba stebra. Tak način je default za EUROCODE.
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Kritični prerez za model nadomestnega
krožnega stebra (PBAB 87, b/d=40/50cm)

Kritični prerez na osnovi prave geometrije
prečnega prereza stebra (PBAB 87,
b/d=40/50cm)

Pri predpisu SNIP je kontrolni prerez vedno pravokotne oblike, ne glede na obliko prečnega
prereza stebra, stikalo “Model nadomestnega krožnega stebra ” je nedostopno.
V delu dialoga “Parametri” se podajo koeficienti, ki so nujni za preračun po EUROCODE-u.
Podatki o armaturi, ki se bo uporabila za varnost proti preboju, so v delu dialoga “Armatura
za varnost proti preboju plošče”. Iz zaprte liste se izbere vrsta armature proti preboju, pri
čemer so ponujene vrste v skladu s trenutno aktivnim predpisom za dimenzioniranje betona.
Ta podatek se uporabi pri preračunu po vseh predpisih, dokler se podatka “Kot proti glavni
armaturi” in “Razmak med palicami v radialni smeri” pri nekaterih predpisih ne
uporabljata.
Kontrola preboja plošč
se lahko izvede na osnovi dveh izvorov podatkov za notranje
sile/napetosti. Prvi izvor podatkov so transverzalne sile plošče na mestih kontrolnih prerezov,
dokler drugi izvor predstavlja osne sile v stebru na mestu kontrole preboja. Iz zaprte liste, ki
se nahaja v delu dialoga “Izvor podatkov za določitev obremenitev”, lahko uporabnik sam
izbere na osnovi katerih podatkov se bo izvršil preračun.
Pomembno:
Metoda s transverzalnimi silami v plošči (prečna sila v plošči)
Ta metoda na osnovi strižne napetosti v vsaki točki plošče na mestu kontrolnega prereza
določa ali je prišlo do prekoračitve napetosti in če je, ali je potrebna armatura za varnost proti
preboju. S to metodo bo avtomatsko vzeta v obzir tudi eventualna ekscentričnost sile zaradi
prisotnosti upogibnega momenta, vendar tudi ugodni efekti obremenitve znotraj kontrolnega
prereza. Pomanjkljivost je v tem, da je natančnost precej odvisna od gostote (velikosti) mreže
končnih elementov in da se za element mreže večji od dimenzije stebra dobi manj natančen
rezultat.
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Metoda z osnimi silami v stebru
Ta metoda določa strižne napetosti v kontrolnem prerezu na osnovi normalne sile v stebru na
mestu prereza (če se steber nahaja na zgornji in na spodnji strani plošče se upošteva razlika
osnih sil teh dveh stebrov). Ta metoda ne upošteva ekscentričnosti sile v stebru in ugodnega
delovanja obtežbe znotraj kontrolnega prereza. Vpliv nesimetrične obremenitve plošče se
vnese ročno, z vnosom “faktorja ekscentricitete ” (EUROCODE) oziroma z vnosom
“faktorja povečanja napetosti zaradi ekscentričnosti” (PBAB 87 in TPBK). Za ugodno
lastnost te metode se lahko smatra to, da njena natančnost ni preveč odvisna od gostote
mreže končnih elementov.
Metoda s poljubno podano silo
Ta metoda določa strižne napetosti v kontrolnem prerezu na osnovi sile, katero uporabnik sam
poda z vnosom intenzitete v edit box “Sila v stebru”. Ta metoda ne upošteva ekscentričnost
sile v stebru in ugodno delovanje obtežbe znotraj kontrolnega prereza. Vpliv nesimetrične
obremenitve plošče se vnaša ročno s “faktorjem ekscentričnosti ” (EUROCODE), oziroma z
vnosom “faktorja povečanja napetosti zaradi ekscentričnosti” (PBAB 87 in TPBK).
Pri predpisu SNIP se zraven sile lahko podajo tudi momenti:
(M2,g+M2,d)/2 - Srednja vrednost momenta z zgornje in spodnje strani prereza v smeri
osi 2
(M3,g+M3,d)/2 - Srednja vrednost momenta z zgornje in spodnje strani prereza v smeri
osi 3

“Razmerje obsega kritičnega prereza proti obsegu kritičnega prereza notranjega
stebra” – s pomočjo koeficienta, ki se nanaša na ta edit box, se lahko izvrši korekcija obsega
kritičnega prereza stebra, ki se nahaja na robu ali vogalu plošče. V primeru, da je izključeno
stikalo “Model nadomestnega krožnega stebra”, ali da se za izvor podatkov uporabi metoda s
transverzalnimi silami v plošči, bo ta edit box nedostopen. Za preostali dve metodi je potrebno,
da se za editiranje vklopita stikali zraven edit box-ov.
S predpisom PBAB 87 je definirano, da se glede na položaj stebra vrši korekcija obsega
kritičnega prereza Okp na naslednji način:
-

pri srednjh stebrih 1.0xOkp

-

pri krajnjih stebrih 0.6xOkp

-

pri vogalnih stebrih 0.3xOkp

S pomočjo stikal “Aktivni obtežni primer” in “Kompletna shema” se vrši izbor obtežnih
primerov, ki se bodo upoštevali. Seveda ta stikala nimajo smisla in s tem tudi ne obstajajo v
dialogu, če je za “Izvor podatkov za določitev obremenitve” izbrana opcija “poljubno podana
sila”.
V zgornjem desnem kotu dialoga se nahaja lista kontrolnih prerezov (obsegov), na katerih
želimo izvršiti kontrolo preboja plošče. S predpisi je definirano, da se ta kontrola mora vedno
izvajati na 2 mestih in to: neposredno pri robu stebra in v “kritičnem” prerezu.
Zraven “kritičnega” prereza, ki je obvezen, se z aktiviranjem polja “
Dodaj” v listo lahko
doda poljubno število novih prerezov, v katerih se izvaja kontrola. Oddaljenost kontrolnega
prereza od zunanjega roba prečnega prereza grede se podaja direktno v listi v koloni “Lh
[m]”. Če je podano več kontrolnih prerezov, bo v listi “kritični” prerez vidno označen.
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Zraven “kritičnega” prereza, ki je definiran s predpisom,
so v listo dodani še trije kontrolni prerezi
Za umik izbranega kontrolnega prereza iz liste je predviden ukaz“

Briši”.

Če je s postopkom potrjeno, da je potrebna armatura za varnost proti preboju v enem
kontrolnem prerezu, je potrebno najti oddaljeni kontrolni prerez, za katerega ni potrebna
armatura proti preboju. Na tak način se določa oddaljenost od roba prečnega prereza grede do
katerega se postavlja armatura proti preboju.
V programu je predvidena tudi grafična predstavitev kontrole preboja plošče. Po izhodu iz
dialoga se prečni prerez stebra na ekranu izrisuje s pravimi dimenzijami, dokler se s stikalom
“Risanje offset” vpliva na izgled grafičnega simbola kontrole preboja plošč.
Ko je stikalo “Risanje offseta” izključeno, je zraven risbe prečnega prereza grede lahko
izpisano:
–
–

–

nič - če so vsi pogoji izpolnjeni in če je plošča varna proti preboju brez dodatne
armature.
površina dodatne armature - če so vsi pogoji izpolnjeni, vendar je potrebna dodatna
armatura proti preboju. Prikazana vrednost za površino armature proti preboju plošče
se nanaša na skupno površino armature, katero je potrebno enakomerno razporediti po
obsegu kontrolnega prereza.
znaki “!!!” - če je nekateri od predvidenih pogojev prekoračen.
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Grafična predstavitev kontrole preboja plošč,
stikalo “Risanje offseta” je izklopljeno
Ko je stikalo “risanje offseta” vklopljeno, se zraven risbe prečnega prereza grede izrisuje tudi
kontrolni prerez. Pri vsakem kontrolnem prerezu je lahko izpisano:
–
–

–

nič - če so vsi pogoji izpolnjeni in če je plošča varna proti preboju brez dodatne
armature. V tem primeru se bo kontrolni prerez izrisal s črtkano linijo.
površina dodatne armature - če so vsi pogoji izpolnjeni, vendar je potrebna dodatna
armatura proti preboju. Prikazana vrednost za površino armature proti preboju plošče
se nanaša na skupno površino armature, katero je potrebno enakomerno razporediti po
obsegu kontrolnega prereza.
znaki “!!!” - če je nekateri od predvidenih pogojev prekoračen.

Grafična predstavitev kontrole preboja plošč,
stikalo “Risanje offseta” je vklopljeno
Zraven vsakega simbola kontrole preboja plošče program izpisuje tudi njegov števec. Ta
števec se izpisuje tudi v tekstualnem poročilu kontrole preboja. Če se v projektno
dokumentacijo zraven tekstualnih poročil exportira tudi grafični blok s temi simboli, se lahko s
pomočjo števcev vidi kateri točki plošče pripada katero poročilo.
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Kot smo že omenili, preračun se ne izvaja avtomatsko po spremembi nekega parametra v
dialogu, ampak je za njegovo izvršitev nujno aktivirati polje “Preračun”.
Postopek preračuna – EUROCODE
Do preboja plošče ne bo prišlo, če je karakteristična strižna sila manjša ali enaka projektirani
odpornosti plošče v kontrolnem prerezu:

vEd vRd,max
in če je manjša od projektirane odpornosti plošče z armaturo proti preboju:

vEd vRd,cs
vEd
vRd,max
vRd,cs

- projektna vrednost karakteristične strižne sile
- projektna vrednost maksimalne sile preboja vzdolž kontrolnega prereza
- projektna vrednost odpornosti plošče proti preboju skupaj z armaturo proti
preboju

vEd  β

VEd
ui d

 - faktor s katerim se v preračun uvede dodatna napetost zaradi ekscentrične obremenitve
EUROCODE predpostavlja, da se kritičen prerez nahaja na oddaljenosti 2hs od roba stebra.

hs – statična višina plošče
Projektna vrednost odpornosti plošče proti preboju brez armature proti preboju je dana kot:

vRd ,c  CRd ,c k (100 f ck )1 / 3  k1 cp  (vmin  k1 cp )
Če je

vEd  vRd ,c

, tedaj je potrebno razporediti armaturo proti preboju vzdolž kontrolnega

prereza. Količina potrebne armature se izračunava po naslednjem izrazu:

vRd ,cs  0.75  vRd ,c  1.5

d Asw f ywd ,ef
sin 
sr
u1d
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Postopek preračuna – PBAB
Napetost striga v kritičnem prerezu se izračuna kot:

Tmax
Okp  hs


kjer je:

Tmax
Okp
hs

največja transverzalna sila v kritičnem prerezu pri eksploatacijski obtežbi
obseg kritičnega krožnega prereza
srednja statična višina plošče za dve osvojeni smeri armature v kritičnem prerezu

Če ima prečni prerez stebra obliko pravokotnika s stranicami b in d, se v račun uvaja
nadomestni krožni steber premera

d s  1.13 b  d

, z omejitvijo, da je daljša stranica lahko

največ 1.5x večja od krajše.
Vpliv ekscentričnega podpiranja plošče na velikost strižne napetosti se ne mora posebej
določevati, če se napetosti striga



povečajo najmanj za 40%.

Če v kritičnem prerezu strižna napetost



zadovoljuje pogoj:



2
 1  a 
3

ni potrebna posebna računska armatura za prevzem nateznih sil zaradi transverzalnih sil
Če se strižna napetost



Tmax.

nahaja na meji:

2
 1  a     2 b
3
se za prevzem nateznih sil zaradi transverzalne sile
armatura.
Ni dovoljeno stanje pri katerem je:

Koeficienti



Koeficient

mora dodati posebna prečna

   2 b .

1 in 2 se določajo iz izraza:
 1  1.3   a 

Kjer je

Tmax

;

 2  0.45   a 

srednja vrednost procenta armiranja natezne armature iz dveh pravokotnih smeri.

a

je 1.0 za GA 240/360, 1.3 za RA 400/500 in 1.4 za MA 500/600.
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Potrebna količina armature

Aak

, ki se postavlja pod kotom

45    90 glede na srednjo

ravnino plošče, se izračuna iz izraza:

Aak 

0.75  Tmax
T
 1.35 max
 v / 1.8
v

Postopek preračuna – TPBK
Pogoj nosilnosti na preboj:

vSd  vRd
vSd  VSd 

vSd
vRd
VSd
ucr
p

p
ucr

- računska prečna sila po enoti kritičnega obsega
- računska nosilnost na preboj po enoti kritičnega obsega
- računska sila preboja od zunanje obtežbe
- obseg kritičnega prereza
- faktor korekcije, s katerim se upošteva ekscentrično delovanje sile preboja glede
na kritični prerez

 p  1.0

- za simetrično obremenjene stebre

 p  1.15 - za notranje stebre nesimetrično obremenjene
 p  1.4 - za stebre na robu
 p  1.5 - za stebre v vogalu
Armatura proti preboju ne bo potrebna, če je zadoščeno pogoju:

vSd  vRd1   Rd  k  (1.2  40  l )  d

 Rd
k
d

- računska trdnost za delovanje glavnih poševnih napetosti
- koeficient višine prereza plošče
- srednja statična višina prereza plošče

d  (d x  d y ) / 2

l

- koeficient armiranja plošče

l  lx  ly

;

0.5%  l  1.5%
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Če zgornji pogoj ni zadovoljen, je potrebno kontrolirati nosilnost na tlak in preračunati prečno
armaturo:

vSd  vRd 2  1.6  vRd1

- nosilnost “tlačnih palic” v plošči

vSd  v Rd 3  v Rd 1  ASw  f yd 

ASw



sin 
u cr

- nosilnost prečne armature proti preboju

- skupna prečna armatura
- kot nagiba prečne armature proti ravnini plošče

Minimalna prečna armatura se preračunava po izrazu:

ASw,min 

 w, min  0.6   min
Acrit
Aload

(

 w,min  ( Acrit  Aload )
sin 

 min - minimalni koef. armiranja na prečne sile)

- površina znotraj kritičnega prereza
- površina delovanja obtežbe

Postopek preračuna – SNIP (SP 52-101-2003.)
Pogoj nosilnosti na preboj brez prečne armature:

F

koncentrirana sila od zunanje obtežbe

Fb,ult

nosilnost betona

Rbt

računska natezna trdnost betona

Pogoj nosilnosti na preboj s prečno armaturo:

qsw

nosilnost armature

u

obseg kritičnega prereza
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Rsw

računska trdnost

Asw

potrebna površina armature

sw

razmak med palicami

Pogoj nosilnosti na preboj brez prečne armature pri skupnem delovanju koncentrirane sile in
momenta:

Če moment deluje v dveh smereh velja naslednji pogoj:

Pogoj nosilnosti na preboj s prečno armaturo pri skupnem delovanju koncentrirane sile in
momenta:

Če moment deluje v dveh smereh velja naslednji pogoj:

Ikone, ki se nahajajo v spodnjem desnem delu dialoga, so namenjene, kot pri vseh ostalih
ukazih, za export poročila v projektno dokumentacijo, direktno za tisk ali v TXT dokument.
Če so podatki v dialogu menjani in ni zagnan preračun, bo program po aktiviranju polja “OK”
najprej izvršil preračun za trenutno stanje parametrov in šele zatem zaprl dialog.
Po izhodu iz dialoga bodo na ekranu prikazani grafični simboli v vseh točkah plošče, v katerih
je izvršena kontrola preboja,
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Prikaz kontrole preboja plošč na ekranu
a program se bo še dalje nahajal v proceduri izbora indirektnih gred.
<0 sel.> Indirektna Greda – Selektiranje (Brisanje / Poročilo / Kalkulator / <Konec>):
S pomočjo podopcije “Poročilo” se izvrši generiranje poročila kontrole preboja plošč v vseh
točkah, kjer je kontrola bila že izvršena. Z izborom tega ukaza, se poročilo generira in prikaže
v novem dialogu.

Dialog za export poročila
V tem dialogu se nahajajo samo polja, s katerimi lahko vršimo export generiranega poročila v
projektno dokumentacijo, direktno v tisk ali v TXT dokument.
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Podopcija “Brisanje” je namenjena za umik grafičnih simbolov kontrole preboja plošč. Z
izborom te podopcije se preide v standardno proceduro izbora:
<0 sel.> Brisanje - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Z aktiviranjem podopcije “Konec” ali s klikom na desni gumb miške, bodo vsi izbrani simboli
zbrisani z ekrana in program se bo vrnil v osnovno obliko ukazne linije v tem ukazu.
<0 sel.> Indirektna Greda – Selektiranje (Brisanje / Poročilo / Kalkulator / <Konec>):
S klicem podopcije “Kalkulator” se odpre dialog, v katerem lahko uporabnik naredi kontrolo
preboja plošč za poljubni prečni prerez stebra in poljubno podano silo v stebru:

Dialog, ki se odpre z izborom podopcije “Kalkulator”
V tem dialogu se morajo zraven podatkov, ki se podajo v standardnem dialogu ukaza “Kontrola
preboja plošč ”, definirati tudi podatki, ki bi se drugače prevzeli iz stvarne entitete v
konstrukciji.
Z aktiviranjem ukaza “Izbor prereza” se odpre dialog, v katerem lahko definirate želeno
obliko dimenzij prečnega prereza stebra:
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Dialog za izbor prereza
Ta dialog funkcionira praktično enako kot dialog za definiranje prečnega prereza gred v modelu
za vnos podatkov. Za vsak izbrani tip prečnega prereza iz liste, se v edit box-ih podajo njegove
ustrezne dimenzije. Ker se težišče prečnega prereza avtomatsko postavi v koordinatno
izhodišče, ki je določeno s prerezom lokalne osi “2” in “3” grede, se z vnosom vrednosti v edit
box-e“3” (odmik težišča prereza od lokalnega koordinatnega izhodišča-LKI v smeri lokalne osi
“3”) in “2” (odmik težišča prereza od LKI v smeri lokalne osi “2”), lahko prerez translatorno
premakne glede na LKI grede. Po aktiviranju ukaza “OK”, program prevzame vse podane
podatke o prečnem prerezu in se vrne na osnovni dialog tega ukaza.
V edit box-u “Sila v stebru” uporabnik poda intenziteto sile, s katero se bo šlo v preračun
kontrole preboja plošč.
Debelina plošče, izražena v metrih, se poda v edit box-u “Debelina plošče”, a uporabniku je
omogočeno tudi da z izborom enega od devetih ponujenih stikal definira položaj stebra na
plošči. Steber se lahko postavi v sredino, na rob ali v vogal plošče.

Simbol rdečega kvadrata na izbranem stikalu označuje,
da je steber postavljen na levem robu plošče
Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

840

Z aktiviranjem ukaza “Preračun” se za podane podatke izvede kontrola preboja plošč in se
generira poročilo.
Z izborom ukazov
,
in
se kreirano poročilo lahko izvozi v projektno dokumentacijo,
direktno natisne ali shrani v tekstualno datoteko.

9.4

Dimenzioniranje gred

Avtomatsko dimenzioniranje gred se izraža v preračunu potrebne armature v vseh
linijskih elementih konstrukcije. Preračun se na splošno izvaja za popolnoma poljubno
obremenitev in zajema preračun potrebne vzdolžne in prečne armature. Da bi se izvedlo
dimenzioniranje, se razume da je linijskim elementom v modulu za vnos podatkov pridružen
odgovarjajoč prečni prerez. Program dimenzioniranje izvaja samo za enotne prereze naslednjih
oblik: pravokotni, T-prerez, I-prerez, krožni, cevasti, škatlasti in odprti. Dimenzioniranje bo
dostopno tudi za vse masivne prereze, če jim je definiran način armiranja (glej poglavje
3.1.8). Zraven enodelnih in masivnih prerezov se lahko dimenzionirajo tudi gredni elementi, ki
imajo večdelni prečni prerez iz različnih materialov (sovprežni materiali), kot tudi večdelni
prečni prerez iz betona, kateremu je pri vhodnih podatkih vklopljeno, da se obnaša kot
sovprežen. Pomembno je omeniti, da za ti dve vrsti prerezov osvajanje armature ni možno.
Ostale vrste prečnih prerezov bodo v tem delu programa ignorirane.
Ukaz za dimenzioniranje gred in stebrov se nahaja v okviru menija “Dimenzioniranje ► Beton
► Grede”. Da bi se olajšal izbor ukazov iz tega menija, je predvidena ikona “Beton:
Dimenzioniranje gred”, ki odpre meni s to skupino ukazov.

Ikona za hiter izbor ukazov iz menija “Dimenzioniranje ► Beton ► Grede”

9.4.1

Vhodni podatki

Da bi dimenzioniranje bilo popolnoma določeno, je zraven izbora predpisa in
merodajne obtežbe, potrebno podati tudi niz drugih vhodnih podatkov kot so: kvaliteta betona,
vrsta armature, razmak težišča natezne armature od roba prereza, način armiranja, itd. Vsi ti
vhodni podatki bodo določili način preračuna potrebne armature v gredah. Ker je v programu
omogočen vnos različnih vhodnih podatkov za vsako gredo posebej, sta na razpolago dva
ukaza. En služi za dodelitev enakih vhodnih podatkov vsem gredam (Vhodni podatki –
Globalni), a drugi samo izbrani skupini gred (Vhodni podatki – Lokalni).
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9.4.1.1 Vhodni podatki – Globalni
Z izborom tega ukaza se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za definiranje globalnih vhodnih podatkov
Z zgornjem delu dialoga se podajo vhodni podatki, ki definirajo karakteristike materiala. Izbor
betona in armature se vrši iz zaprte liste, katere vsebina je določena z nazivi materiala za
izbran aktivni predpis. Z aktiviranjem polja “OK” bodo vhodni podatki o kvaliteti materiala
pridruženi vsem gredam na modelu. Ker je v programu dovoljen vnos različnih karakteristik
materiala za vsako gredo, se lahko zgodi, da bodo pri zagonu tega ukaza v primeru, ko ste
prej s pomočjo ukaza “Vhodni podatki – Lokalni” nekaterim gredam dali druge karakteristike
materiala, posamezna polja prazna.

Prazno polje za “Beton” kaže, da ni vsem gredam
na modelu pridružena ista kvaliteta betona
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V takih primerih bo aktiviranje polja “OK” privedlo do spremembe samo vhodnih podatkov, ki
so jasno izpisani v dialogu.
V primeru, da na modelu obstajajo že dimenzionirane grede, bo naknadna sprememba vhodnih
podatkov pri aktiviranju polja“OK” prikazala opozorilo.

Izbor polja “OK” bo privedlo do izgube rezultatov dimenzioniranja na vseh predhodno
dimenzioniranih gredah.
V delu dialoga “Način prikaza površine stremen” se vrši izbor enega od dveh načinov
prikazovanja površine stremen v programu.
Prvi način, “Klasičen – nominalna površina dvostrižnega stremena ” je običajen in
uporabljen v vseh predhodnih verzijah programa. V tem primeru se površina stremen izraža
kot nominalna površina dvostrižnih stremen. Na primer, površina dvostrižnih stremen  8 / 20
bi se računala na naslednji način:

8 / 20(m  2)  (0.82   / 4)  (100 / 20)  2.513cm2
Ko se uporabi tak prikaz površine stremen, se zraven vrednosti za računsko potrebno površino
stremen izpisuje še “(m=2)”.
Drugi način, “Skupna površina v prerezu” prikazuje površino stremen kot skupno površino
presekanih palic na segmentu dolžine 1 m. Na primer, površina dvostrižnih stremen  8 / 20 bi
se izračunala:

8 / 20(m  2)  (0.82   / 4)  (100 / 20)  2  5.027cm2
Ko se uporabi tak prikaz površine stremen , se zraven vrednosti za računsko potrebno površino
stremen izpisuje “(m=1)”
Kot se vidi, bo površina stremen izražena na tak način, vedno 2 krat večja od klasičnega
prikaza. Pri osvajanju armature na osnovi računsko potrebne površine bo rezultat na koncu
vedno enak in bo ustrezal fizično isti osvojeni armaturi.
Ilustracija dveh načinov prikazovanja
osvajanjem armature:

površine stremen

–

poročilo dimenzioniranja z
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(način 1 - “Klasičen”)
T2u =
160.00 kN
T3u = -160.00 kN
M3u = -400.00 kNm
εb/εa = -3.500/3.266 ‰
Aa1 =
10.23 cm2
Aa2 =
26.96 cm2
Aa3 =
0.00 cm2
Aa4 =
0.00 cm2
Aa,uz =
7.17 cm2/m (m=2)
[Osvojeno Aa,uz = Ø10/10(m=2) = 7.85
cm2/m]

(način 2 - “Skupna površina v prerezu ”)
T2u =
160.00 kN
T3u = -160.00 kN
M3u = -400.00 kNm
εb/εa = -3.500/3.266 ‰
Aa1 =
10.23 cm2
Aa2 =
26.96 cm2
Aa3 =
0.00 cm2
Aa4 =
0.00 cm2
Aa,uz = 14.34 cm2/m (m=1)
[Osvojeno Aa,uz = Ø10/10(m=2) = 15.71
cm2/m]

Kot se vidi je končni rezultat osvajanja armature enak, oziroma v obeh načinih so osvojene
dvostrižna stremena 10 / 10 , ki pokrivajo računsko potrebno površino. Na mestu izpisa
osvojenih stremen “(m=2)” se označuje osvojena strižnost in ne način prikaza površine
stremen.
S stikalom “Vodenje vzdolžne armature po liniji nateznih sil” se lahko od programa
zahteva, da formira linije nateznih sil s premikom linije M/z vzdolž osi nosilca za podano
velikost, ki je odvisna od statične višine nosilca. Pri tem program avtomatsko računa in
prikazuje dodatno armaturo za prevzem glavnih nateznih napetosti. Prav tako, ko je to stikalo
vklopljeno, se osvajanje armature in razporeditev iteracij vzdolžne armature vrši po razširjeni
liniji nateznih sil (momentni liniji) .

Vodenje armature vzdolž nosilca po razširjeni liniji nateznih sil
Razume se, da se premikanje linije nateznih sil izvaja za grede, a vrednost premika je 0.75 x
hs (hs – statična višina nosilca). Vrednost premika za poljubno gredo se lahko spremeni v
dialogu za definiranje lokalnih vhodnih podatkov (glej poglavje “9.4.1.2”).
“Razmak delitve” - Polje za vnos gostote točk, v katerih se vrši dimenzioniranje gred.
Ostali podatki, ki se določijo v tem dialogu, se nanašajo na način preračuna vseh vitkih
elementov na modelu in dejansko predstavljajo globalne vhodne podatke. Vsekakor bodo ti
podatki vplivali na način dimenzioniranja samo pri gredah, ki imajo lokalne podatke za uklon.
Kontrola stabilnosti vitkih elementov je primarno pogojena s podatkom o horizontalni
premičnosti konstrukcije. Še več, tudi računske procedure se bistveno razlikujejo. Ker ne
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obstaja možnost programske kontrole premičnosti konstrukcije za splošen primer, je
deklaracija konstrukcije kot pomične (konstrukcija s pomičnimi vozlišči) ali nepomične
(konstrukcija z nepomičnimi vozlišči) prepuščena uporabniku. Pri tem se uporabnik opira na
priporočila za projektiranje določenih vrst konstrukcij, definiranih z aktualno tehniško
regulativo in njenimi komentarji.

Stikala, ki določajo ali je konstrukcija pomična ali ne
Pod nepomično konstrukcijo se razume konstrukcija, ki ima horizontalno nepomična vozlišča v
obeh smereh. V situacijah, ko se konstrukcija glede pomikov vozlišč obnaša različno v dveh
smereh, se konstrukcija deklarira kot pomična.
Nepomične konstrukcije
Določitev armature tlačnih vitkih elementov v primeru nepomične konstrukcije bazira na analizi
izločenega stebra iz konstrukcije. Uklonska dolžina nepomičnega stebra je ali enaka dolžini
stebra, ali je njej blizu (pogosto se konzervativno za uklonsko dolžino nepomičnega stebra
osvaja kar dolžina stebra, ne glede na robne pogoje). Glede na te, relativno majhne razlike, je
uporabljena rešitev, ki uklonsko dolžino locira centrirano po višini stebra. Odstopanje od
stvarne lokacije uklonske dolžine je tako, da so napake v končnih rezultatih zanemarljive i so
na varni strani (zahvaljujoč postavitvi minimalne vrednosti faktorja uklonske dolžine na 0.85).
Varnost stabilnosti tlačnega vitkega elementa se izvede s povečanim upogibnim momentom
prvega reda zaradi netočnosti pri izvedbi (imperfekcija) in vplivi drugega reda. Prerezi
elementa se zatem dimenzionirajo na te povečane vplive. Pri tem se konzervativno, upogibni
momenti povečajo neodvisno v dveh ortogonalnih smereh – smeri definirane z lokalnimi osmi
prečnega prereza.
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Izbor metode preračuna povečanih upogibnih momentov
za srednje in izjemno vitke dele modela
Programsko so podprti naslednji postopki preračuna povečanih upogibnih momentov:
 Metoda dodatne ekscentričnosti
Metoda dodatne ekscentričnosti je predvidena za uporabo na elementih srednje vitkosti.
Vplivi drugega reda so predstavljeni kot direktne funkcije geometrije elementa in vpliva
prvega reda.
 Metoda model-steber, pri kateri se aproksimira krivulja prečnega prereza pri vpetju
Model-steber postopek zagotavlja večjo stopnjo točnosti, zaradi tega se lahko uporablja v
vseh območjih vitkosti elementov. Aproksimativna oblika te metode bazira na direktni oceni
krivulje prereza v funkciji geometrije prereza in nivoja osne obtežbe.
Prednastavljeni (default) način preračuna dodatnih vplivov je metoda dodatne ekscentričnosti v
območju srednje vitkih stebrov, oziroma model-steber postopek v območju izrazito vitkih
elementov. Vendar je uporabniku puščena možnost, da za obe območji vitkosti sam izbere eno
od ponujenih metoda preračuna. Meja med srednje vitkimi in izrazito vitkimi elementi se poda
v edit box-u “lambda,gr=”.
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Podatek, ki določa mejo med srednjo in izjemno vitkostjo
elementov konstrukcije
Torej tudi za srednje in za izjemno vitke elemente konstrukcije lahko poljubno izberete
katerikoli ponujen postopek preračuna. Na tak način je omogočen izbor tudi nelogičnih
postopkov preračuna, kot je izbor metode dodatne ekscentričnosti za preračun izrazito vitkih
elementov. Uporaba takega izbora nima opravičila v tehničnih standardih, ki definirajo kontrolo
stabilnosti elementov. Na drugi strani, izkušeni uporabniki lahko na tak način dobijo grobo
aproksimacijo obnašanja konstrukcije.
Omenimo še, da so razlike v rezultatih aproksimativne in "točne" model-steber metode
pogosto zanemarljive. Ker je preračun z aproksimativnim postopkom precej hitrejši, se
uporaba "točnega" postopka redko opravičuje, čeprav ima večjo točnost rezultatov.
Pomične konstrukcije
V primeru pomičnih konstrukcij, analiza izločenih stebrov iz konstrukcije ne daje dovolj točne
rezultate. Zaradi tega v tem primeru večina tehničnih standardov zahteva uporabo
kompleksnejših metod preračuna, ki zahtevajo analizo celotne konstrukcije za vplive drugega
reda. Odredbe tehničnih predpisov, ki regulirajo to področje, dajejo skromna navodila za
preračun teh konstrukcij, oziroma navodila so v obliki, ki jih ni možno algoritemsko predstaviti
za splošen primer neregularne prostorske konstrukcije. Zaradi tega so programsko
implementirani trije aproksimativni postopki preračuna.
1. Preračun statičnih vplivov po teoriji II. reda
Pred samim preračunom statičnih vplivov po teoriji II. reda je potrebno definirati vse
merodajne kombinacije za dimenzioniranje, ker naknadno kombiniranje rezultatov po teoriji
II. reda ni možno. V proceduri vnosa lokalnih vhodnih podatkov je potrebno vsem stebrom
izključiti upoštevanje vplivov uklona. Pred samim dimenzioniranjem, s pomočjo ukaza
“obtežni primeri”, je potrebno vklopiti ovojnico vseh predhodno definiranih kombinacij. Na
tak način bodo vitki elementi konstrukcije dimenzionirani brez dodatnega povečanja
dobljenih upogibnih momentov, torej samo na osnovi dobljenih rezultatov po teoriji II. reda.
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Omenimo naj, da so z opisanim postopkom stvarni upogibni momenti podcenjeni. Razlog
tega je ne zajeta materialna nelinearnost, niti imperfekcija konstrukcije. Uporabnik torej naj
to dejstvo upošteva pri osvajanju armature tlačnih elementov.
2. Preračun statičnih vplivov po teoriji II. reda + Analiza izločenega stebra
Ta postopek je popolnoma enak kot predhodni z vidika določitve statičnih vplivov po teoriji
drugega reda. Razlika je v tem, da tukaj v okviru lokalnih vhodnih podatkov za stebre ni
potrebno izključiti vpliva uklona. V tem primeru je potrebno izbrati, da je konstrukcija
nepomična, oziroma zahtevati dimenzioniranje kot za nepomične konstrukcije za nove,
manjše vrednosti vitkosti.
Omenimo naj, da opisana procedura nima opravičila v aktualnih tehničnim standardih,
zaradi česar je uporaba priporočljiva samo v primeru potrebe za grobo oceno realnega
obnašanja konstrukcije.
3. Preračun statičnih vplivov po teoriji I. reda + Analiza izločenega stebra
Ta postopek bazira na rezultatih po teoriji I. reda. Torej postopek je enak kot pri
nepomičnih konstrukcijah - izločitev stebra iz konstrukcije in njegova analiza, s tem, da je v
okviru globalnih vhodnih podatkov potrebno podati, da je konstrukcija pomična. Ker je
beseda o elementih s pomičnimi konci, so uklonske dolžine vseh stebrov večje od dolžine
stebra. Konzervativno se osvaja, da se cela dolžina stebra nahaja v srednjem delu uklonske
dolžine. S to predpostavko, se povečanje upogibnih momentov izvede skladno s prej
opisanim aproksimativnim model-steber postopkom.
Omenimo naj, da tudi ta procedura nima opravičila v aktualnih tehničnih standardih, zaradi
česar je priporočena njena uporaba samo v primeru potrebe grobe ocene realnega
obnašanja konstrukcije. Očitne prednosti tako definiranega postopka ležijo v hitrosti,
upoštevanje imperfekcije in možnost superpozicije vplivov. Dodatno na rešitev posredno
vplivajo tudi karakteristike materialne nelinearnosti armiranega betona.

9.4.1.2 Vhodni podatki – Lokalni
Z izborom tega ukaza program gre v standardno proceduro izbora.
<0 sel> Vhodni podatki za grede – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj je namreč potrebno izbrati vse grede, katerim dajemo iste vhodne podatke. Po končanju
izbora bo program odprl dialog naslednjega izgleda.
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Izgled dialoga za definiranje lokalnih vhodnih podatkov
Ker procedura izbora nima omejitev, oziroma možno je izbrati poljubno skupino gred, so
posamezni podatki v tem dialogu lahko izpisani kot neaktivni. To obenem označuje, da podatki
niso skupni za vse izbrane grede. V takih primerih bo aktiviranje polja “OK” spremenilo samo
vhodne podatke, ki so jasno izpisani v dialogu.

Prazno polje za “Kvaliteto betona” kaže, da vse predhodno
izbrane grede nimajo iste kvalitete betona
Ker se v tem dialogu podajo raznovrstni vhodni podatki (kvaliteta materiala, način armiranja,
uklonske dolžine), tak koncept omogoča lahko uporabo samo želene skupine vhodnih
podatkov. Torej, če želite posameznim gredam podati recimo samo nove uklonske dolžine, je
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potrebno, ne glede na ostale podatke v tem dialogu, izbrati vse grede, ki imajo isto dolžino.
Enako velja tudi za spremembo ostalih vhodnih podatkov.
V primeru, da ste za spremembo vhodnih podatkov izbrali grede različnih setov vhodnih
podatkov, tedaj v dialogu ne bo slike prečnega prereza, a zaprta lista za izbor sheme armiranja
bo nedostopna za spremembo, ker le-ta zavisi od oblike prečnega prereza.

Dialog brez slike prečnega prereza označuje, da imajo
izbrane grede različne oblike prečnega prereza
Razmak armature od roba prereza
V desnem delu dialoga se nahaja skica prečnega prereza na katerem so shematsko označene
armature, katerih vrednosti se bodo preračunavale v postopku dimenzioniranja, a v zgornjem
levem kotu dialoga se v štirih edit box-ih definira odmik težišča armature od odgovarjajočih
robov prereza. Program po “default-u” za vrednost tega odmika osvaja 10% od odgovarjajoče
dimenzije, katerega lahko po želji tudi spremenite.
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Del dialoga za definiranje razmaka armature od roba prereza
Material
V spodnjem levem kotu dialoga se nahajajo podatki, katere ste definirali s pomočjo ukaza
“Material” in oni so tu prisotni za primer, da želite posameznim gredam pridružiti različne
materiale. Namreč, z aktiviranjem ukaznega polja “OK” bodo vsi podani podatki v tem dialogu
pridruženi samo selektiranim gredam.

Del dialoga za definiranje kvalitete materiala
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Način armiranja
V središčnem levem delu dialoga se nahajata dve skupini stikal, ki so med seboj povezane in s
pomočjo katerih vršite izbor načina dimenzioniranja.

Del dialoga za definiranje načina dimenzioniranja
Ker program rešuje obremenitev več osnega upogiba (My, Mz, Nx) in obremenitev zaradi
strižnih napetosti (Ty, Tz in Mx), so za sprejem upogibnih not.stat.količin možne naslednje
opcije:
 “Obe smeri simetrično”. V tem primeru se prerez obojestransko simetrično armira s
štirimi linijami razporejene armature (Aa1=Aa2 in Aa3=Aa4). Pri tem se programsko išče
optimalen odnos količine armature Aa3/Aa1, ki rezultira k minimalni količini skupne
armature v prerezu.
 “Dominantni moment”, v tem načinu armiranja imate možnost s stikali spodaj definirati
kateri vpliv je dominanten (“Mz” ali “My”), oziroma ali boste vplive sprejemali z armaturama
“Aa1” in “Aa2” (stikalo: “okoli Z-osi (Aa1/Aa2)”) ali z armaturama “Aa3” in “Aa4” (stikalo:
“okoli Y-osi (Aa3/Aa4”)). Pod temi stikali, kateri se medsebojno izključujeta, se nahaja tudi
stikalo “Drugi moment se zanemari”, ki deluje kot “check box”, oziroma lahko je vklopljen
ali izklopljen. Če je to stikalo vklopljeno (v malem pravokotniku je simbol “√”), bo pri
preračunu armature moment iz druge smeri popolnoma ignoriran, če pa je izklopljen se
bosta oba vpliva obravnavala v preračunu, vendar jih bosta prevzeli samo dve armaturi, ki
sta izbrani. Tak način armiranja se priporoča za vse grede na modelu.
 “Poljubno”, ko je ta način armiranja izbran, imate možnost podati popolnoma poljubne
odnose za vsakega od štirih proti skupni armaturi v prerezu. Tukaj je edini pogoj, da je
vsota odnosov enaka “1.00”.
 “Moment torzije se zanemari”. Z vklopom tega stikala, lahko od programa zahtevate da
pri preračunu potrebne armature zanemarite vplive torzije. Ta opcija ima uporabo pri
dimenzioniranju gred v ploščah, ko te vplive objektivno prevzame sama plošča.
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Za vse grede program po ”default”-u osvaja način armiranja “Dominantni moment ► Okoli
osi 3 (Aa1,Aa2)”, a za vse stebre osvaja “Poljubno”, pri čemer se prisotnost posameznih
armatur določa iz pogoja, da je armatura razporejena po prerezu homogeno. Omenimo naj, da
se pri krožnih in cevastih prerezih ne more zbirati način armiranja, ampak je programsko
privzeto, da se v celem prerezu preračunava samo ena armatura “Aa1”, ki se razporeja
enakomerno po obsegu prereza.
Shema armiranja

Del dialoga za izbor sheme armiranja
Poslednji podatek, ki določa način armiranja, je izbor ene od ponujenih shem armiranja.
Sheme armiranja zavisijo od oblike prečnega prereza in so za: T-prereze, I-prereze, škatlaste
prereze, odprte prereze in nesimetrične I prereze predvideni dve shemi armiranja, ki varirajo
samo položaj bočnih armatur: Aa3 in Aa4. Za vse ostale prereze, razen pravokotnih, obstaja
samo ena shema armiranja, tako da ta podatek nima nikakršnega vpliva na način
dimenzioniranja. Za pravokotne prereze, ki se drugače tudi najpogosteje pojavljajo v praksi, je
zraven sheme armiranja z linijami armatur, predvidena možnost vnosa enega od definiranih
razporeditev palic armature v prerezu.

Shema 1

Shema 2

Shema 3

Shema 4

Shema 5

Izbor ene od ponujenih shem armiranja, ima posebej uporabo pri stebrih, ker se na tak način
računsko dobi manjša potrebna armatura, kot z linijami armature. Zraven tega se na ta način
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izognemo tudi problemu vogalnih palic. Namreč pri izboru sheme z linijami armature, vogalne
palice pripadajo izključno glavni armaturi: Aa1 in Aa2. Vsekakor, da je pri shemah armiranja s
točno osvojenim razporedom palic mišljeno tudi, da imajo vse palice isti premer. Pri obdelavi
rezultatov tako dimenzioniranih stebrov, bodo rezultati prav tako prikazani z diagrami
ustreznih linij armature (Aa1, Aa2, Aa3, Aa4), čeprav je rezultat dimenzioniranja dal skupno
potrebno površino armature: ”Aa,uk”. Ordinate na tako prikazanih diagramih bodo
preračunane na naslednji način:
Shema2:
Shema3:
Shema4:
Shema5:

Aa1=Aa2=2/4Aa,uk;
Aa1=Aa2=2/6Aa,uk;
Aa1=Aa2=3/6Aa,uk;
Aa1=Aa2=3/8Aa,uk;

Aa3=Aa4=0
Aa3=Aa4=1/6Aa,uk
Aa3=Aa4=0
Aa3=Aa4=1/8Aa,uk

Vplivi uklona

Del dialoga za definiranje vhodnih podatkov o vitkih elementih
S pomočjo stikala “Vpliv uklona” se določa, ali bodo izbrane grede obravnavane kot vitki
elementi ali ne. Programsko se vsem stebrom to stikalo vklopi, dokler je za ostale gredne
elemente na modelu po ”default”-u izklopljeno. Če je to stikalo vklopljeno, tedaj boste lahko v
edit box-ih “Koef. uklonske dolžine okoli osi 3” in “Koef uklonske dolžine okoli osi 2”
podali ustrezne koeficiente. Programsko se za te koeficiente osvaja vrednost “1”, a na
uporabniku je, da sam korigira te vrednosti.
Uklonska dolžina posameznih elementov se določa aproksimativno, soglasno s priporočili
večine tehničnih standardov, na način, ki v preračun uvaja geometrijo elementov in pogoje
njihovih zvez s sosednjimi elementi (pravzaprav stopnjo vpetosti koncev stebra v
konstrukcijo). Pri tem se bistveno razlikujejo izrazi za nepomične in za pomične stebre.
Uklonska dolžina elementov nepomične konstrukcije (razen konzol) je največkrat enaka dolžini
stebra, dokler je v primeru pomične konstrukcije ona najmanj enaka dolžini stebra.
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Uklonske dolžine stebrov s horizontalno nepomičnimi vozlišči

Uklonske dolžine stebrov s horizontalno pomičnimi vozlišči
S pomočjo stikal “S” (Start) in “E” (End), se določajo pogoji podpiranja na koncih stebra in to
v smeri obeh lokalnih osi. Namreč če je stikalo “S” vklopljeno, to označuje, da je začetek palice
bočno podprt v smeri dane lokalne osi, če pa je izklopljen, to označuje, da je konec palice
prost. Enako velja tudi za stikalo “E”. Stanje teh stikal praktično določa, ali je dani konec palice
v sredini uklonske dolžine stebra ali ne. Kaj je začetek in konec je najlažje videti, če s pomočjo
ukaza “Vidnost” vklopite lokalne osi gred. Namreč pozitivna smer lokalne osi 1 je vedno
usmerjena od začetka h koncu palice.
Premik linije nateznih sil (razširjena momentna linija)

Del dialoga za definiranje premika linije nateznih sil
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Omogočen je vnos vrednosti premika linije nateznih sil. Vrednost premika je enaka produktu
statične višine nosilca in koeficienta, ki se poda v edit polju. Premik linije nateznih sil se
neodvisno izračuna za vsako os upogiba. Če se za vrednost koeficienta vnese 0.0, tedaj
premika linij nateznih sil ne bo. To je tudi default vrednost za stebre, dokler je default
vrednost koeficienta za grede 0.75.
Uporabi za vse grede istega seta
Omogoča se dodelitev istih vhodnih podatkov vsem gredam, ki pripadajo istemu setu.
Sovprežni materiali
Če se izbere greda sovprežnega prečnega prereza, ki ima v sebi več prerezov iz betona, se bo
v dialogu nahajala tudi zaprta lista z nazivi teh prerezov.

Lista za izbor prerezov, kateremu se podajo vhodni podatki
Slika v dialogu, kot tudi vsi ostali prikazani podatki, ustrezajo aktivnemu prerezu v listi. Z
izborom prereza se prilagodijo tudi ustrezni vhodni podatki za dimenzioniranje. Če ima
sovprežen prerez samo en betonski prerez, bo ta lista nedostopna.
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Opomba:
V primeru prereza, pri katerih so v vhodnih podatkih zarotirane lokalne osi, se v modulu za
dimenzioniranje osi vedno tako postavijo, da se privedejo v položaj glavnih osi danega prereza
(prečni prerez je vedno pokončen). Pri tem se tudi statični vplivi v prerezu reducirajo na novo
postavljeni položaj lokalnih osi.

Zarotirani položaj prereza
v vhodnih podatkih

9.4.2

Reducirani položaj prereza
v modulu za dimenzioniranje

Preračun potrebne armature

Ko ste definirali vse vhodne podatke, se z izborom ukaza “Dimenzioniranje”
preide najprej v standardno proceduro izbora.
<0 sel.> Dimenzioniranje gred - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Namreč, sedaj se pričakuje, da izberete vse grede in stebre za katere želite izvršiti preračun
potrebne armature. Po končanju izbora bo program najprej preveril ali so izbrane grede že bile
dimenzionirane. V tem primeru bo izdal ustrezno opozorilo.

Del dialoga z opozorili
Ker se prej osvojena armatura v gredah ne umakne avtomatsko po ponovnem
dimenzioniranju, lahko to s stikalom “Brisati osvojeno armaturo v gredah, ki se ponovno
dimenzionirajo” od programa zahtevate.
Sedaj se pričakuje, da izberete merodajno obtežbo za vse izbrane grede in stebre, katere je
potrebno dimenzionirati. Pri tem je za dimenzioniranje potrebno izbrati samo grede in stebre,
katere dimenzionirate za isto merodajno obtežbo. Torej imate možnost ali dimenzioniranje
naredite za aktivni obtežni primer ali pa za definirano shemo obtežnih kombinacij. V primeru,
da imajo v okviru “Shema obtežnih kombinacij” vse obtežbe karakter “Nedefinirana obtežba”,
tedaj bo to stikalo neaktivno. Tudi polje “OK” bo neaktivno, dokler se s klikom miške jasno ne
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odločite za enega od dveh načinov izbora merodajne obtežbe. Z aktiviranjem polja “OK”, se bo
začel postopek dimenzioniranja vseh predhodno izbranih gred in stebrov. Po končanju
dimenzioniranja bo program pripravljen za obdelavo rezultatov preračuna, o čemer bo več
besed v naslednjem poglavju.
Opomba:
V proceduri dimenzioniranja gred in stebrov je zaželjeno, da koristite opcijo “Kompletna
shema”, ker je ta način precej lagodnejši, ker ne rabite voditi računa o parcialnih koeficientih
varnosti, kot tudi ne o številu možnih kombinacij istočasnega delovanja osnovnih obtežnih
primerov. Opcijo dimenzioniranja za aktivni obtežni primer je potrebno uporabiti samo za
standarde v katerih ni zajeta shema obtežnih kombinacij.

9.4.3

Prikaz rezultatov dimenzioniranja

Za prikaz rezultatov dimenzioniranja gred in stebrov je potrebno izbrati ukaz “Prikaz
rezultatov”. Način dela s tem ukazom je praktično enak kot z ukazom “Greda”, ki služi za
prikaz notranjih sil v gredah. Edina razlika je v tem, da se tukaj ne prikazujejo notranje sile,
ampak diagrami računsko potrebne armature vzdolž gred (ordinate se izračunajo v “cm2”
potrebne armature v danem prerezu).
V zgornji orodni vrstici se nahaja zaprta lista, s katero se lahko vrši hitra sprememba vrste
armature. Na prvem mestu te liste se nahaja opcija “Disp.”, ki zagotavlja prikaz numeracije
začetka i konca vseh gred v modelu.

Numeracija gred s številkami vozlišč z mreže
končnih elementov (dispozicija gred)
Ker se pri prikazu posameznih diagramov, kot tudi v tekstualnem poročilu dimenzioniranja,
program sklicuje na številko grede, bi bilo dobro, da poročilo dimenzioniranja začnete z
dispozicijo gred, na kateri so označene številke vozlišč na koncu in začetku. Prav export takega
bloka v projekt, ki bo nameščen v poglavje “Dimenzioniranje (beton)”, bo omogočil lažjo
razlago, kje na modelu se nahaja greda, za katero se prikazujejo rezultati dimenzioniranja. Z
izborom ukaza “Prikaz rezultatov” se v ukazni vrstici pojavi naslednje sporočilo:
<0 sel.> Izbor gred – Selektiranje (prIkaz/skrivanje Vpliva/<Konec>):
Z izborom podopcije “prIkaz” v ukazni liniji se odpre dialog:
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Izgled dialoga za izbor diagrama potrebne armature
Z vklopom enega od ponujenih stikal, se praktično vrši izbor diagrama, ki bo prikazan na risbi.
Aa2Aa1Aa2/Aa1Aa3Aa4Aa3/Aa4Au,st-

Aa-

prikaz samo armature Aa2
prikaz samo armature Aa1
istočasni prikaz armature Aa2 in Aa1
prikaz samo armature Aa3
prikaz samo armature Aa4
istočasni prikaz armature Aa3 in Aa4
prikaz potrebne površine stremena po vzdolžnem metru grede za prevzem strižnih
napetosti (s programom je predvideno, da se strižne napetosti pokrivajo samo s
stremeni brez poševnih palic). Rezultati se vedno prikazujejo za dvostrižna
stremena ter je na primer za pokrivanje preračunane vrednosti na diagramu za
“5,00 cm2/m” potrebno osvojiti dvostrižna stremena: 8/10 cm.
prikaz skupne vzdolžne armature v prerezu (Aa1+Aa2+Aa3+Aa4)

Ko je vklopljeno stikalo “Prikaz linije nateznih sil”, bo istočasno prikazan izbran diagram
računsko dobljene armature in diagram potrebne armature po razširjeni momentni liniji.
Z izborom enega od ponujenih stikal in aktiviranjem polja “OK”, bo program rezultate
preračunane armature prikazal v formi izbranega diagrama.

Prikaz diagrama potrebne armature “Aa2/Aa1”
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Omenimo naj, da se edino za grede krožnega in cevastega prereza ne prikazujejo vsi štirje
diagrami potrebne vzdolžne armature, ampak samo diagram “Aa1”, (za take oblike prečnega
prereza se za rezultat dobi samo ena armatura, ki se postavi simetrično v prečni prerez).
Ker se edino pri preračunu strižnih napetosti lahko zgodi, da se preračunani vplivi ne morejo
prevzeti z armaturo, je v takih primerih edina rešitev ali v spremembi kvalitete materiala ali v
povečanju prečnega prereza grede. Take grede bodo jasno označene z rdečo barvo.
Ostale opcije, ki se nudijo v tem ukazu, kot so skrivanje vplivov in prikaz posameznih
diagramov za izbrane grede, so popolnoma enake kot pri ukazu za prikaz notranjih sil v
gredah.
Posamezni diagrami pri gredah sovprežnega prečnega prereza
V primeru izbora gred sovprežnega prečnega prereza, bo dostopna tudi zaprta lista za izbor
posameznih delov prečnega prereza, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga.

Zaprta lista za izbor posameznih delov
sovprežnega prečnega prereza
Z izborom enega izmed njih, se bo na ekranu namesto diagrama potrebne armature za celi
prerez, pojavil diagram potrebne armature izbranega prereza.
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Diagrami potrebne armature, ki pripadajo pravokotnemu prerezu b/d=100/10,
v okviru definiranega sovprežnega prečnega prereza

9.4.4

Osvajanje armature

Ker so programi od “Radimpex”-a grafično orientirani in težijo za čim večjim
avtomatizmom, a končni cilj vsakega preračuna konstrukcije so delovne risbe, oziroma v
primeru betonskih konstrukcij risbe detajlov armiranja, smo za logično nadaljevanje postopka
dimenzioniranja predvideli tudi procedure osvajanja in polaganja armature vzdolž vseh linijskih
elementov. Po izboru ukaza “Osvajanje armature”, bo program zahteval izbor gred za katere
želite osvajati armaturo.
<0 sel.> Izbor gred – Selektiranje (prIkaz / skrivanje Vplivov / kopiraNje iteracij /
Izenačitev iteracij / <Konec>):
V tej proceduri je predvidena posamezna selekcija, pri čemer je po izboru prve grede dovoljen
izbor tudi ostalih gred, katere so povezane s predhodno izbrano in imajo isti set numeričnih
podatkov. Torej izbrane grede za osvajanje armature morajo imeti isti set numeričnih
podatkov in morajo biti med seboj povezane. Klik na desni gumb miške bo označil konec
procedure izbora, a na koncu se bo hitro pojavil dialog z naslednjim izgledom.
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Izgled dialoga za osvajanje armature v gredah
Diagrami
V spodnjem delu dialoga se prikazujejo diagrami preračunane armature vzdolž selektiranih
nosilcev. Da bi bili ti diagrami čim bolj pregledni in neobremenjeni z numeričnimi kotami, je
predvideno, da se z gibanjem miške po poljubnih delih diagrama v dialogu pod diagrami
prikazujejo ustrezne vrednosti: “x=” in “Aa=”.
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Del dialoga za branje vrednosti ordinat na diagramu potrebne armature
Podatek “x” predstavlja horizontalen odmik v metrih od začetka diagrama do trenutnega
položaja miške, a podatek “Aa” predstavlja ordinato na diagramu (cm2 potrebne armature), ki
je najbližja položaju miške. Ker ima diagram vrednosti na zgornji (armatura Aa2) in na spodnji
strani (armatura Aa1), se bo prikazovala vrednost zgornje oziroma spodnje ordinate v
odvisnosti od tega, ali se miška nahaja v zgornjem ali spodnjem delu diagrama. Glede na to,
da je prostor za prikaz diagrama fiksne velikosti in da je diagram lahko poljubnih dimenzij, je v
tem delu dialoga omogočeno zoomiranje s pritiskom na tipko “Ctrl” in ustrezni gumb miške.
V centralnem delu dialoga se nahaja tabela s prikazanimi podatki o osvojeni armaturi.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

863

Lista s prikazanimi podatki o osvojeni armaturi in delo z iteracijami
Uporabniku je sedaj omogočeno, da ima v vsakem trenutku prikazane podatke o osvojeni
armaturi v tabeli, ki se nahaja v dialogu. Ker za vsako gredo obstajajo tri vrste diagramov
potrebne armature (Aa2/Aa1, Aa3/Aa4 in Aa,uz), se z levim klikom miške na naziv v koloni
tabele le-ti označijo (oziroma, prikažejo z modro barvo). To jasno kaže, da je ta diagram
prikazan v dialogu. V zgornjem levem kotu nad diagrami računsko potrebne armature se
nahaja tudi naziv vrste diagrama, ki je trenutno prikazan.
“No”

Kolona s številko iteracije.

“Aa1”

Kolona s podatki o osvojeni armaturi “Aa1” v ustrezni iteraciji. Pri postavitvi
armature v prečnem prerezu se ta kolona avtomatsko ažurira. Z levim klikom
miške na naziv kolone bo v dialogu prikazan diagram potrebne armature
Aa2/Aa1.

“Aa2”

Kolona s podatki o osvojeni armaturi “Aa2” v ustrezni iteraciji. Pri postavitvi
armature v prečnem prerezu se ta kolona avtomatsko ažurira. Z levim klikom
miške na naziv kolone bo v dialogu prikazan diagram potrebne armature
Aa2/Aa1.

“Aa3”

Kolona s podatki o osvojeni armaturi “Aa3” v ustrezni iteraciji. Pri postavitvi
armature v prečnem prerezu se ta kolona avtomatsko ažurira. Z levim klikom
miške na naziv kolone bo v dialogu prikazan diagram potrebne armature
Aa3/Aa4.
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“Aa4”

Kolona s podatki o osvojeni armaturi “Aa4” v ustrezni iteraciji. Pri postavitvi
armature v prečnem prerezu se ta kolona avtomatsko ažurira. Z levim klikom
miške na naziv kolone bo v dialogu prikazan diagram potrebne armature
Aa3/Aa4.

“Aa,st”

Kolona s podatki o osvojeni prečni armaturi “Aa,st” v ustrezni iteraciji. Z levim
klikom miške na naziv kolone bo v dialogu prikazan diagram potrebne
armature Aa,st.

Prečni prerez
V zgornjem desnem delu dialoga je predviden prostor za prikaz prečnega prereza, za katerega
se osvaja armatura. Ker so tudi prečni prerezi lahko različnih oblik in poljubnih dimenzij, a
prostor predviden za njihov prikaz je fiksen, se tudi tukaj lahko slika poveča s pritiskom na
tipko “Ctrl” in gumbom miške.

Povečani del risbe prečnega prereza
Postavljanje vzdolžne armature v prečnemu prerezu
Vzdolžna armatura se postavlja v prečni prerez z enostavnim klikom miške v bližini malega
rdečega križca, ki določa možen položaj palice v prečnem prerezu.
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V zgornji coni sta postavljeni dve palici premera =16. Istočasno je
avtomatsko osvežena tudi vsebina tabele, natančneje podatek v koloni “Aa2”.
V delu dialoga “Postavitev palic” se nahaja edit box “=”, v katerem se poda premer palice, ki
jo vstavljate. Omenimo naj, da bodo vsi parametri v tem delu dialoga nedostopni, če je v tabeli
izbran naziv kolone “Aa,st”.
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Edit box za izbor premera palice, ki se trenutno postavlja v prečni prerez
Postopek umikanja napačno postavljene palice je popolnoma enak, oziroma klik miške v bližini
že postavljene palice bo privedel do njenega umikanja iz prečnega prereza, a na tem mestu se
bo ponovno pojavil rdeči križec. Program po deafult-u za možen položaj palic v prečnem
prerezu določi vse kote stremen, s tem da vsekakor lahko sami vplivate na njihovo
razporeditev. Namreč vzdolž vsakega segmenta stremena lahko postavite poljubno število
med-križcev. To se dela tako, da se z miško klikne na želeni segment stremena tako, da
postane rdeče barve, a v edit box-u “n=”, ki bo šele tedaj dostopen za editiranje, podate
želeno število palic. Po pritisku na gumb “Enter” ali “Tab” bo program sprejel podano število in
točno toliko križcev postavil vzdolž predhodno izbranega segmenta stremena.
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Na zgornjem segmentu stremen, so dodani 3 vmesni križci
Vsi križci bodo postavljeni na enakem odmiku, tako da v primeru ko želite da bodo palice
nesimetrično postavljene vzdolž danega segmenta stremena, boste morali podati večje število
delitev, a pri postavljanju palic jih boste dali samo na križce, ki odgovarjajo želenemu položaju
palice.
V primeru, da je potrebno osvojiti toliko armature, da ne more biti v eni vrsti, je omogočeno
armiranje v več vrstah . Za ta namen so predvideni deli dialoga “Aa1” in “Aa2”. Namreč tu je
v edit-box-u “n=” potrebno podati število željenih vrst armature in vnos potrditi s pritiskom na
tipke “Enter” ali “Tab”. V tem trenutku bo za editiranje dostopen tudi edit box “e=”, v katerem
lahko podate osni odmik med vrstami armature, a na sliki prečnega prereza se bo pojavila tudi
druga vrsta križcev, ki v vzdolžnem smislu odgovarja razporedu iz prve vrste.
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V zgornji coni je podano armiranje v 2 vrstah armature na
vmesni razdalji 3 cm
V primeru, da se z levim klikom miške na naziva kolon “Aa3” ali “Aa4” tabele izbere prikaz
diagrama bočne armature “Aa3/Aa4”, tedaj bodo predhodno opisani deli dialoga za definiranje
armiranja v več vrstah dobili nove nazive: “Aa3” oziroma “Aa4”. Ti podatki se bodo logično
nanašali na bočno armaturo “Aa3” in “Aa4”.
Simetrično postavljanje vzdolžne armature
V primeru, da imate simetrično armiranje, je tedaj dovolj da samo eni armaturi, recimo
armaturi “Aa2” definirate točen položaj palic, dokler lahko drugo, v tem primeru “Aa1”
avtomatsko preslikate.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

869

Ukaz za osno simetrično preslikanje osvojene armature
Ta postopek se izvaja tako, da se z miško izbere segment stremena vzdolž katerega je že
postavljena armatura, tako da on postane rdeč ter se zatem klikne na desni gumb miške. Iz
tako odprtega menija aktivirate ukaz “Simetrično” in program bo avtomatsko osno preslikal
prej postavljeno armaturo na odgovarjajoči segment stremena.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

870

S pomočjo opcije “Simetrično”, je predhodno osvojena armatura
v zgornji coni postavljena tudi v spodnji coni
Ker se na risbi prečnega prereza ne kotirajo postavljene palice, a sigurno je interes, da se med
delom v vsakem trenutku ve kateri premer palice je na katerem mestu postavljen, je razvita
posebna procedura identifikacije postavljenih palic. Namreč dovolj je da z miško pridete v
okolico palice, katere premer vas zanima in on se bo zapisal v polje “=”.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

871

Del dialoga v katerem se izpisuje premer palice,
katera je v bližini miške
Predhodno opisana procedura postavljanja vzdolžnih palic v prečnem prerezu velja za vse
oblike prečnih prerezov razen za krožni in cevasti prerez. Namreč, ko se za osvajanje armature
izbere nosilec krožnega ali cevastega prečnega prereza, se tedaj odpre enak dialog, s tem, da
se sedaj na risbi prečnega prereza ne pojavljajo rdeči križci, ki določajo možen položaj palic v
prečnem prerezu, ampak se takoj pojavi armatura, katero je program sam postavil po defaultu.
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Izgled dialoga za osvajanje armature v krožnem prečnem prerezu
Ker smo šli od predpostavke, da se bo armatura v takih oblikah prečnih prerezov postavljala
homogeno po obsegu, je tukaj predvideni način za postavitev armature precej hitrejši in
enostavnejši kot pri drugih oblikah prečnih prerezov. Namreč, dovolj je samo v edit box-ih
“n=” in “=” podati željeno število in premer palic in one bodo avtomatsko postavljene
homogeno po obsegu prereza.
Postavljanje stremen v prečnem prerezu
Da bi se osvojila stremena v izbrani gredi, se mora najprej z levim klikom miške na naziv
kolone “Aa,st” v tabeli vključiti prikaz diagrama potrebne prečne armature.
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Klik miške na naziv kolone “Aa,st” v tabeli,
aktivira proceduro osvajanja prečne armature
Šele tedaj bo za editiranje dostopen tudi del dialoga “Aa,st”. Namreč, s podajanjem željenih
vrednosti v edit box-ih “=”, “e=” in “m=” se osvaja premer stremen, razmik stremen in
njihova strižnost - sečnost, s čimer bodo poznani vsi nujni podatki za prečno armaturo.
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Edit box-i za izbor premera, razmaka in sečnosti osvojenih stremen
V edit box “a0=” lahko podate velikost zaščitnega sloja, oziroma odmik od roba prereza do
zunanjega roba stremena. Ta podatek je enoten za cel prerez in direktno vpliva na položaj
tako stremen kot tudi palic v prečnem prerezu.
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Edit box za vnos velikosti zaščitnega sloja
Naknadna sprememba tega podatka, kot tudi premera stremen bo brez kakršnih posledic
avtomatsko preračunala novi položaj prej postavljenih palic v prečnem prerezu.
Vodenje armature vzdolž grede
V dosedanjem delu navodil smo pojasnili kako se postavlja armatura v prečnem prerezu, pa se
sedaj postavlja vprašanje za katere prereze po dolžini izbranih nosilcev ona velja, oziroma do
kod po dolžini tako postavljena armatura sega. Ker vsaka od postavljenih palic v prečnem
prerezu (razen konstruktivnih) pripada eni od štirih možnih armatur (Aa1, Aa2, Aa3 ali Aa4),
bo njena površina šla v vsoto odgovarjajoče armature. V dialogu na levi strani risbe prečnega
prereza se prikazujejo trenutne vrednosti za te štiri armature.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

876

Prikaz površin osvojene armature v prerezu
Sigurno ste opazili, da se po postavljanja palic v prečnem prerezu na diagramu potrebne
armature pojavljajo horizontalne linije z njegove zgornje in spodnje strani, a oddaljenost od osi
diagrama odgovarja površini odgovarjajoče postavljene armature. Ta linija se razprostira
vzdolž celega diagrama in označuje, da postavljena armatura v prečnem prerezu velja po celi
dolžini vseh izbranih nosilcev. Ker sigurno nočete celi nosilec armirati z maksimalno potrebno
armaturo, se postopek osvajanja armature izvaja v iteracijah. Namreč, v prvi iteraciji se
običajno postavlja neka minimalna armatura, ki gre po celi dolžini nosilca, a v naslednjih
iteracijah se dodaja nova armatura, ki mora po pravilu biti večja od osvojene v predhodni
iteraciji. S koliko iteracijami bo pokrit diagram potrebne armature zavisi izključno od želje in
navad uporabnika.
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Prikaz osvojene vzdolžne armature v dveh iteracijah
Vse predhodno rečeno za vodenje vzdolžne armature vzdolž gred velja tudi za prečno
armaturo - stremena.
Delo z iteracijami
Ko ste postavili minimalno armaturo v prvi iteraciji, tedaj je v večini primerov potrebno dodati
novo iteracijo (jasno da pri izbranih neobremenjenih nosilcih, pri katerih so z armaturo iz prve
iteracije pokriti vsi diagrami potrebne armature, ni potrebe za dodajanjem nove iteracije). Z
desnim klikom miške na poljubno mesto znotraj območja predvidenega za izrisovanje
diagrama potrebne armature, se odpre meni, v katerem so vsebovani ukazi za delo z
iteracijami.
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Meni z ukazi za delo z iteracijami
Na razpolago so naslednji ukazi:
Naslednja iteracija -

s pomočjo tega ukaza se vrši sprememba tekoče iteracije, oziroma za
tekočo se postavlja naslednja iteracija (ukaz bo dostopen samo če
obstaja več kot ena iteracija)
Predhodna iteracija s pomočjo tega ukaza se vrši sprememba tekoče iteracije, oziroma za
tekočo se postavlja predhodna iteracija (ukaz bo dostopen samo če
obstaja več kot ena iteracija)
Prva iteracija s pomočjo tega ukaza se vrši sprememba tekoče iteracije, oziroma za
tekočo se postavlja prva iteracija (ukaz bo dostopen samo če obstaja
več kot ena iteracija)
Zadnja iteracija s pomočjo tega ukaza se vrši sprememba tekoče iteracije, oziroma za
tekočo se postavlja zadnja iteracija (ukaz bo dostopen samo če
obstaja več kot ena iteracija)
Dodaj iteracijo s pomočjo tega ukaza se dodaja nova iteracija, ki dobi števec za en
večji od do tedaj zadnjega (program avtomatsko prevzame že
postavljeno armaturo iz do tedaj postavljene iteracije in jo pridruži
novo formirani iteraciji)
Dodaj iteracijo za aktivno
S tem ukazom se doda nova iteracija za aktivno iteracijo, ki pri tem
dobi številko za eno večje od aktivne iteracije, ostale številke se
avtomatsko ažurirajo. Program avtomatsko prevzame že postavljeno
armaturo iz aktivne iteracije in jo da novi iteraciji.
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Briši tekočo iteracijo -

ker je ta ukaz destruktiven, program vedno izda opozorilo in zahteva
potrditev za njegovo izvršitev (tudi ta ukaz bo dostopen samo če
obstaja več kot ena iteracija)

Omenimo še, da so za spremembo aktivne iteracije, zraven predhodno opisanih ukazov,
predvidene tudi tipke: “PgUp”, “PgDn”, “Home” in “End”, ki bodo funkcionirali samo, ko je
fokus na delu dialoga predvidenem za prikaz diagrama potrebne armature (fokus se postavi z
običajnim klikom miške znotraj tega območja), ali na tabeli. Prav tako se sprememba aktivne
iteracije lahko vrši tudi z levim klikom miške na katerokoli polje v vrstici tabele s številko
iteracije, ki se želi izbrati. Aktivna iteracija je posebej označena v tabeli s posebno barvo
vrstice.
Informacija o tekoči iteraciji se prikazuje neposredno nad diagramom potrebne armature:
“Aktivna iteracija 1/2”. Prva številka označuje tekočo iteracijo, a druga skupno število
iteracij.

Osvojena armatura v prvi iteraciji
Poleg tega program na diagramu potrebne armature horizontalno linijo pokrivanja, ki
odgovarja tekoči iteraciji, izrisuje z rdečo barvo, a armatura na risbi prečnega prereza vedno
odgovarja tekoči iteraciji. S tem se tudi armatura, ki jo postavljate v prečnem prerezu, vedno
pridružuje tekoči iteraciji.
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Osvojena armatura v drugi iteraciji
Iz predhodne slike se jasno vidi, da armatura iz dodane iteracije v zgornji coni velja na vseh
delih izbranih nosilcev, na katerih ne velja armatura iz prve iteracije.
Ukazi za delo z iteracijami se nahajajo tudi v meniju, ki se odpre z desnim klikom miške na
naziv kolon ali poljubnega polja v tabeli.
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Meni z ukazi za delo z iteracijami
Dodeli vsem naslednjim –

s tem ukazom je omogočeno, da se armatura iz aktivne iteracije
dodeli vsem naslednjim iteracijam. Dodelitev armature se vrši
posamezno za vsako od pet vrst armature: Aa1, Aa2, Aa3, Aa4 in
Aa,st. Katera armatura se bo dodelila naslednjim iteracijam je
odvisno izključno od položaja miške v trenutku odpiranja menija z
ukazi. Če se na primer kazalec miške nahaja nad nekim poljem v
koloni “Aa1”, bo armatura prikazana v tem polju dodeljena vsem
poljem, ki se v koloni “Aa1” nahajajo pod njim. Ta ukaz ne bo
dostopen, če je meni odprt z desnim klikom miške na naziv kolon
ali preko polj v zadnji vrsti tabele.

Ostali ukazi iz tega menija imajo isti pomen kot istoimenski ukazi v meniju, ki se odpre z
desnim klikom miške znotraj območja predvidenega za izrisovanje diagrama potrebne
armature.
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Važno:
Poudarili bomo, da so iteracije enotne za vso armaturo in to tako po številu, kot tudi po njihovi
vsebini. Če ste recimo kreirali tri iteracije, bo to pomenilo, da bo tudi diagram “Aa1/Aa2”,
diagram “Aa3/Aa4” in diagram “Stremen” vseboval tri iteracije, ne glede ali je v nekem od teh
diagramov dovolj manjše število iteracij. Ker je za regularnost iteracij važno, da ima vsaka
iteracija večjo ali enako površino odgovarjajočo armaturo od predhodne iteracije, to pomeni da
bo površina armature, kjer je število potrebnih iteracij manjše od skupno kreiranih, v vseh
odvečnih iteracijah enaka. Iz tega razloga program pri dodajanju nove iteracije vedno kopira
vsebino armature iz predhodne iteracije. Vse iteracije v katerih je površina armature manjša
kot v predhodni iteraciji, program markira s prekinjeno linijo.

Prekinjena linija na diagramu potrebne armature jasno kaže,da je v okviru
druge iteracije v zgornji coni osvojena manjša armatura kot v prvi iteraciji
Preračun palic
Glede na to, da je pri osvajanju vzdolžne armature najpogosteje potreben podatek, kateri
premer in koliko število komadov neke armature odgovarja potrebni površini armature, smo
naredili ukaz “Preračun palic”, ki se aktivira iz menija, ki se odpre na desni klik miške v
diagramu potrebne armature. Za aktiviranje tega ukaza ni vseeno na katerem mestu boste
kliknili na desni gumb miške znotraj območja predvidenega za prikaz potrebne armature.
Namreč položaj miške bo določil tudi količino potrebne armature za osvajanje.
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Neposredno pred pritiskom na desni gumb miške, se ona nahaja v
položaju, da kaže na ekstremno vrednost potrebne armature v zgornji coni
Procedura deluje popolnoma enako kot že prej opisana za odčitavanje vrednosti iz diagrama
potrebne armature. Torej šele ko ste miško privedli v bližino željene ordinate na diagramu,
tako da je neposredno nad diagramom odčitana prava vrednost in izpisana informacija “Aa=”,
kliknite na desni gumb miške in aktivirajte ukaz “Preračun palic”.

Izgled dialoga v okviru ukaza “Preračun palic”
Prikazani dialog je razdeljen na levi in desni del. V dnu levega dela se prikazuje površina
armature, ki odgovarja podanim vrednostim v edit box-ih “=” (premer palice v “mm”) in
“n=” (število palic), a v dnu desnega dela se prikazuje površina odčitana z diagrama (določena
s položajem miške neposredno pred aktiviranjem tega ukaza). V primeru, da so na tem delu
diagrama že prej postavljene palice, tedaj bo to število predstavljalo razliko med odčitano
vrednostjo z diagrama in površino že osvojenih palic. Praktično to število označuje površino
potrebne armature, katero je potrebno dodati v tem prerezu, da bi bil popolnoma pokrit.
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Na osnovi podanega premera in števila komadov v edit box-ih “=” in “n=”, se v desnem delu
dialoga prikazujejo še neke koristne informacije, ki zavisijo od trenutnega stanja vrednosti v
teh edit box-ih. Namreč za dan premer se v desnem delu dialoga prikazujeta dve števili, od
katerih prvo predstavlja število palic, ki je potrebno da se z danim premerom doseže potrebna
površina, a drugo število, ki se nahaja v oklepaju, predstavlja maksimalno število palic v eni
vrsti za podan premer. To drugo število se preračunava iz geometrije prereza, podanega
premera in minimalnega čistega odmika med dvema sosednjima palicama v eni vrsti. Podatek
o minimalnem čistem odmiku med palicami se lahko poda prav tako v tem dialogu, v edit boxu “e=”.
Po isti analogiji potrebna je tudi obratna informacija, oziroma kateri premer palice je potreben
za podano število palic, da bi se dosegla potrebna površina armature. Ta podatek se prav tako
prikazuje v koloni “Potrebno”, vendar sedaj v okviru vrstice “=”. Katera od teh dveh skupin
podatkov bo prikazana v koloni “Potrebno”, zavisi od tega ali ste kot vhodni podatek podali
premer ali število palic.
Iz vsega predhodno rečenega se lahko zaključi, da je praktična vloga tega ukaza da se obnaša
kot inteligenten kalkulator, ki daje koristne informacije. Vendar se poleg te uporabe, ta ukaz
lahko koristi tudi za postavljanje palic v prečnem prerezu. Namreč z vklopom check box-a
“Skupna armatura” postane dostopno za aktiviranje tudi ukazno polje “Postavi palice”. Ko je
ta check box vklopljen, se v dnu desnega dela dialoga vedno prikazuje celotna potrebna
armatura, na glede nato, ali v tej iteraciji že obstaja armatura v prečnem prerezu ali ne. Iz
tega se lahko zasluti, kaj bo program naredil po aktiviranju ukaznega polja “Postavi palice”.
Namreč program bo prvo umaknil vse prej postavljene palice v dani iteraciji (jasno samo tiste,
ki pripadajo dani armaturi Aa1 ali Aa2, oziroma Aa3 ali Aa4 v odvisnosti od tega, katera
vrednost je odčitana iz diagrama neposredno pred pozivom tega ukaza) in bo na osnovi novo
podanih podatkov o premeru in številu palic dani iteraciji pridružil novo armaturo. Vsekakor se
na tak način lahko postavijo samo palice istega premera in na medsebojno istem odmiku. Če
podano število palic preseže maksimalno možno število palic v eni vrsti, jih bo program
namestil v dve vrsti.
Ukaz “Preračun palic” se lahko aktivira tudi ko je v dialogu prikazan diagram potrebne
površine stremen, oziroma ko je v delu “Diagram” vklopljen check box “Aa,st”. Logika
pozicioniranja miške je enaka kot pri predhodno opisanemu preračunu vzdolžne armature, s
tem, da se na desni klik miške sedaj lahko aktivira ukaz “Preračun stremen”.

Izgled dialoga v okviru ukaza “Preračun stremen”
Prikazana tabela funkcionira skoraj enako kot pri preračuna palic, s tem da v okviru nje
obstajajo tri vrstice: “=” (premer stremen v mm), “e=” (podatek o medsebojnem razmaku
stremen v cm) in “m=” (podatek o sečnosti osvojenih stremen). V koloni “Potrebno” se prav
tako prikazujejo pomožne informacije in to za potreben razmak stremen za dan premer in
strižnost, ali potreben premer stremen za dan razmak in strižnost. Z aktiviranjem polja
“Postavi palice” program aktivni iteraciji pridruži podani premer, razmak in strižnost stremen
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Brisanje segmenta iteracije
Pogosto se Vam lahko zgodi primer, da posamezni segmenti nekih iteracij v vzdolžnem smislu
veljajo na zelo kratki dolžini ter bi bilo bolje zaradi enostavnosti izvajanja, da se na tem delu
osvoji armatura iz naslednje iteracije, čeprav je njena površina večja kot je potrebna. Vzrok
temu je lahko ali sama oblika diagrama potrebne armature (zelo strma), ali pa pretirano
detajliranje pri osvajanju armature, oziroma nepotrebno veliko število iteracij.

Segment v okolici desnega konca grede, katerega je možno zbrisati
Vzemimo za primer postavljeno armaturo v spodnji coni prikazanega nosilca. Jasno se lahko
opazi, da bi zaradi enostavnosti na začetku in koncu lahko osvojili armaturo iz druge a ne iz
prve iteracije. Postopek brisanja segmenta iteracije se izvede tako, da se z miško enostavno
klikne na njega, nakar on postane označen z modro barvo in šele takrat pritisnete tipko “Del”.
Brez kakršnega opozorila bo program umaknil izbrani segment in na tem delu podaljšal linijo,
ki odgovarja naslednji iteraciji. Brisanje izbranega segmenta se lahko izvrši tudi z izborom
ukaza “Briši aktivni segment” iz menija, ki se odpre z desnim klikom miške znotraj območja
predvidenega za izris diagrama potrebne armature. Če na predhodno prikazanem nosilcu
zbrišete segmente prve iteracije na njenem desnem koncu, bo diagram osvojene armature
dobil naslednji izgled.
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Z brisanjem segmenta je armatura iz druge iteracije
pridružena do desnega konca grede
Ker se na zbrisanem segmentu iteracije postavi armatura iz naslednje iteracije, je jasno, da se
za brisanje ne more izbrati segment poslednje iteracije.
To možnost programa je potrebno uporabiti na samem koncu procedure osvajanja armature,
oziroma šele tedaj ko ste že osvojili točen položaj palic v vseh iteracijah, ker bo vsaka
intervencija nad osvojeno armaturo iz katerekoli iteracije obnovila zbrisane segmente.
Sprememba dolžine segmentov iteracij
Pri osvajanju armature program avtomatsko določa mesta začetka in konca iteracije na osnovi
pogojev o pokrivanju diagramov potrebne armature. Sedaj je mogoče vplivati na dolžino
katerekoli iteracije. Nujno je, da se najprej s klikom miške izbere segment, kateremu se menja
dolžina. Izbrani oziroma aktivni segment se izrisuje z modro barvo.
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Izbrani segment iteracije
V meniju, ki se odpre z desnim klikom miške, se znotraj območja, predvidenega za izrisovanje
diagrama potrebne armature, nahaja opcija “Sprememba dolžine segmenta”, s pomočjo
katere se lahko spremeni dolžina trenutno aktivnega segmenta iteracije.
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Meni z ukazi za delo z iteracijami
Z izborom tega ukaza se odpre dialog:

Dialog za spremembo dolžine
aktivnega segmenta
V prvem in drugem polju so prikazane oddaljenosti levega in desnega temena segmenta od
začetka grede, v tretjem in četrtem polju pa so prikazane oddaljenosti levega in desnega
temena segmenta od konca grede. Z vnosom nove vrednosti v ta polja lahko spremenite
dolžino izbranega segmenta.
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Polje “Dolžina segmenta” služi za kontrolo vnesenih sprememb in v njem se izpisuje trenutna
dolžina segmenta.

Z vnosom vrednosti 130 v prvo polje je spremenjena
oddaljenost levega temena segmenta glede na začetek
grede in s tem tudi njegova dolžina
Dodajanje računsko nepotrebne armature
Pri osvajanju armature program avtomatsko določa mesta začetka i konca segmentov iteracije
na osnovi pogojev o pokrivanju diagrama potrebne armature. Če se javi potreba, lahko
uporabnik sam postavi računsko nepotrebno armaturo, z dodajanjem novih segmentov v
iteraciji. Nujno je, da se najprej aktivira iteracija, kateri se dodaja segment in se zatem iz
menija, ki se odpre z desnim klikom miške znotraj območja za izris diagrama, izbere eden od
dveh ukazov:
Novi segment iteracije zgoraj - ukaz za dodajanje segmenta računsko nepotrebne armature
na zgornji strani diagrama.
Novi segment iteracije spodaj - ukaz za dodajanje segmenta računsko nepotrebne
armature na spodnji strani diagrama.
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Ukazi za dodajanje novih segmentov iteracije
Če je prikazan diagram prečne armature, se v meniju nahaja samo en ukaz za dodajanje
novega segmenta iteracije z nazivom “Novi segment iteracije”.
Ne glede kateri ukaz je izbran, vedno se bo odprl dialog:

Parametri v tem dialogu imajo enak pomen kot v dialogu za spremembo dolžine segmenta in
ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
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Dodajanje segmenta računsko nepotrebne armature se najpogosteje uporablja, ko se zaradi
seizmičnega delovanja na koncih grede formirajo plastični členki. V teh situacijah je nujno, da
se na koncih gred osvoji večja površina stremen, kot je dobljena s preračunom. Ker program
začetek in konec segmentov iteracije določa na osnovi pogojev o pokrivanju diagrama
potrebne armature, je edini način z dodajanjem segmentov računsko nepotrebne armature.
Vzemimo za primer gredo dolžine 500cm, kjer je računsko potrebna prečna armatura pokrita v
prvi iteraciji s stremeni 8/20.

Računsko potrebna armatura je pokrita s stremeni 8/20
Če bi samo dodali novo iteracijo s stremeni 8/10, tedaj bi potekala vzdolž cele grede in bi jo
program risal s črtkano linijo, kar kaže, da je nepotrebna in da se ne bo prikazovala niti v risbi,
niti v tekstualnem poročilu.
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Prikazovanje nepotrebne iteracije armature v dialogu
Z ukazom “Novi segment iteracije” bomo dodali dva nova segmenta dolžine 100cm na
začetku in na koncu grede. Prvi segment se podaja z vnosom vrednosti 100 v edit polju “Desno
teme segmenta”, dokler se segment na koncu grede poda z vnosom vrednosti 400 v polju
“Levo teme segmenta” in vrednosti 500 v polju “Desno teme segmenta”.

Novi segment iteracije na začetku grede

Novi segment iteracije na koncu grede
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Na začetku in na koncu grede sta podana 2 nova segmenta
druge iteracije s prečno armaturo 8/10
Tako osvojena prečna armatura se bo prikazovala tudi v risbi in v tekstualnih poročilih.
Kontrola osvojene armature
Ta ukaz se nahaja v okviru menija, ki se odpre na desni klik miške v prostoru za prikaz
diagrama potrebne armature. Ukaza ni smiselno aktivirati, če so vsi diagrami potrebne
armature pokriti, a predvidena je za kontrolo v primerih, ko ste iz nekega razloga z
osvajanjem armature v prečnem prerezu spremenili podani način armiranja, za katerega je
preračunana potrebna armatura ter so neki deli diagrama ostali nepokriti.
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Meni iz katerega se lahko aktivira ukaz za kontrolo osvojene armature
Po aktiviranju ukaza bo program preveril ali osvojena armatura v vseh presekih zadovoljuje in
izdal sporočilo, s katero vas bo obvestil o rezultatu analize. V primeru, da vsaj v enem prerezu
osvojena armatura ne zadovoljuje, bo program na ustreznem mestu diagrama z debelo rdečo
linijo markiral ordinate v vseh prerezih, ki niso zadovoljili kontrole.
Poudarjamo, da se kontrola osvojene armature vrši za trenutno veljavne vhodne podatke,
oziroma za vhodne podatke s katerimi je tudi preračunana potrebna armatura. Razlika je edino
v tem, da se preračun potrebne armature sedaj ne izvaja za nadomestne linije armature,
ampak za točno osvojeni položaj vsake palice v prerezu.
Izhod iz dialoga za osvajanje armature
Kot tudi v vseh ostalih dialogih je ukazno polje “Cancel” predvideno za odstopanje od vseh
izvedenih akcija v dialogu, dokler se po izboru ukaznega polja “OK” prvo izvede kontrola
regularnosti osvojene armature v vseh iteracijah. Če se v neki iteraciji najde, da površina neke
armature ni večja ali vsaj enaka površini odgovarjajoče armature iz predhodne iteracije,
program izda odgovarjajoče opozorilo.
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Če površina osvojenih armatur v vseh iteracijah ustreza v naraščajočem vrstnem redu, bo po
aktiviranju ukaznega polja “OK” program dialog zaprl in se vrnil na osnovni izgled ukazne linije
v tem ukazu, a na ekranu se bo pojavil diagram osvojene armature.

Prikaz diagrama osvojene armature
Kateri teksti se bodo vse izpisovali na vsakemu segmentu iteracije diagrama osvojene
armature, se nastavi s pomočjo parametrov, ki se nahajajo v dialogu ukaza “Funkcionalnost” v
kartoteki “Rezultati”.
Vsi nosilci, ki imajo tekoči set podatkov, a nimajo pokrite vse diagrame potrebne armature,
bodo jasno označeni z rdečo barvo.
Tudi tukaj je enako kot pri prikazu rezultatov dimenzioniranja v ukazni liniji stalno prisotna
tudi podopcija “prIkaz”, s katero se odpre dialog za izbor diagrama, ki bo prikazan na ekranu.

Izgled dialoga za izbor diagrama,
ki bo prikazan na risbi
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V tem dialogu je prisoten tudi check box “Potrebna armatura”, s katerim se od programa
lahko zahteva istočasni prikaz tako osvojene kot tudi diagram potrebne armature.

Istočasni prikaz računsko potrebne in osvojene armature
Istočasno osvajanje armature v vseh gredah istega seta
V do sedaj opisani proceduri je prikazan postopek osvajanja armature samo v izbranih gredah.
Vendar je postopek osvajanja armature lahko precej hitrejši na način, katerega bomo opisali v
tem delu navodil. Namreč dovolj je, da se izbere samo ena greda, ki ima set numeričnih
podatkov, za katerega želite izvršiti istočasno osvajanje armature in da v odprtem dialogu
vklopite stikalo “Vse grede”.
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Vklopljeno stikalo “Vse grede” privede do prikaza diagrama
potrebne armature z ekstremi, ki odgovarjajo vsem gredam
na modelu danega seta
V tem režimu dela imajo diagrami vedno trikotno obliko, kjer je ekstrem na polovici diagrama,
glede nato da je to edini način, da se prikaže skupni diagram za vse grede na modelu istega
seta. Nadaljnji postopek osvajanja armature se odvija na enak način kot da se armatura
osvaja samo za izbrane grede. Torej potrebno je kreirati toliko iteracij, kolikor je potrebno, da
se vsi diagrami potrebne armature pokrijejo. Z aktiviranjem polja “OK”, bo program osvojeno
armaturo pridružil vsem gredam na modelu danega seta numeričnih podatkov.

Prikaz istočasno osvojene armature v vseh
gredah istega seta numeričnih podatkov
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Vsekakor, da bo v neobremenjenih gredah program osvojil samo armaturo iz prve iteracije,
oziroma tam kjer ni potrebno, ne bo osvajal armaturo večje od računsko potrebne.

Čeprav sta pri istočasnem osvajanju armature v gredah tega seta podani
dve iteraciji, je na prikazani gredi postavljena samo armatura
iz prve iteracije, ker le-ta kompletno pokriva potrebno armaturo
Kopiranje in izenačitev iteracij
V ukazni liniji ukaza “Osvajanje armature” so prisotne tudi podopcije: “Kopiranje iteracij”
in “Izenačitev iteracij”.
Opcija “Kopiranje iteracij” omogoča, da se podatki o osvojeni armaturi (iteracije) kopirajo iz
ene na več drugih izbranih gred. Z njenim aktiviranjem se preide v izbor gred, katerih iteracije
se bodo kopirale:
<0 sel.> Izvorna greda – Selektiranje (<Konec>)
V tej proceduri se lahko izbere samo greda, ki je dimenzionirana. Po izboru ene izvorne grede
bo program zahteval izbor gred, na katere se bodo kopirale iteracije osvojene armature:
<1 sel.> Ciljne grede – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Po koncu izbora bo program izvedel kopiranje iteracij. Dolžine iteracij bodo za vsako gredo
avtomatsko določene. Pogoj za uspešno kopiranje iteracij je, da imajo izvorna in ciljne grede
enak prečni prerez.
Opcija “Izenačitev iteracij” omogoča, da več gred, ki imajo enak prečni prerez in so enake
po dolžini, dobi identično osvojeno armaturo. Kot rezultat izenačitev iteracij se dobi enotna
razporeditev iteracij, ki zajema iteracije vseh izbranih gred (unija iteracij). Na tak način se
precej olajša in pohitri izvedba konstrukcije, vendar na račun določenega povečanja skupne
količine uporabljene armature.
Ko se aktivira ta opcija, bo program zahteval izbor ene grede (referenčna greda):
<0 sel.> Prva greda – Selektiranje (<Konec>):
Po izboru prve grede bo omogočen izbor ostalih gred, katerim se izenačujejo iteracije:
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<1 sel.> Ostale grede – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
V tej proceduri je mogoče izbrati poljubno število gred različnih prečnih prerezov in dolžin,
vendar bo izvršena izenačitev iteracij samo za tiste grede, ki imajo identičen prečni prerez in
dolžino kot greda, ki je prva.

Armatura v gredah pred izenačitvijo

Armatura v gredah po izenačitvi

9.4.5

Kreiranje tekstualnega poročila

V programu “Tower” je za kreiranje tekstualnega
dimenzioniranja betonskih gred predviden poseben ukaz “Poročilo”.

poročila

z

rezultati

Z izborom tega ukaza dobi ukazna linija naslednji izgled:
Točke za poročilo – potrebna armatura (Deselektiranje / <Konec> / Ekstremi / prIkaz /
Kompletna greda):
Ker se poročilo lahko kreira za potrebno in za osvojeno armaturo, se v ukazni liniji izpisuje,
katera vrsta poročila bo trenutno aktivna, oziroma, katero se kreira. Tako sprememba poročila
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kot tudi sprememba vrste diagrama, ki se prikazuje v risbi, se vrši s pomočjo podopcije
“prIkaz”. Z njenim izborom se odpre dialog:

Dialog za nastavitev parametrov
pri kreiranju tekstualnega poročila
Z vklopom enega od ponujenih stikal se vrši izbor diagramov računsko potrebne armature, ki
se bo prikazovala v risbi.
Z vklopljenimi stikali, ki se nahajajo v delu dialoga “Armatura”, se določa način prikazovanja
izbranega diagrama:
- “Potrebna” za potrebno armaturo.
- “Osvojena” za osvojeno armaturo.
- Ko sta vklopljeni obe, se prikazuje tako potrebna kot osvojena armatura.
- Ko ni vklopljena nobena, se prikazuje dispozicija gred, oziroma vsi konci gred bodo
oštevilčeni z ustrezno številko vozlišča iz mreže končnih elementov.
Ko je prikazana potrebna armatura in je vklopljeno stikalo “Prikaz linije nateznih sil”, bo
istočasno prikazan diagram računsko dobljene armature in diagram potrebne armature po
razširjeni momentni liniji.
Stanje stikala “Osvojena armatura” določa, ali se bo kreiralo poročilo za potrebno ali za
osvojeno armaturo.
Z aktiviranjem gumba “OK” se dialog zapre in v risbi se prikazuje izbrani diagram. Prav tako v
primeru spremembe vrste poročila ukazna linija menja svoj izgled:
Točke za poročilo – osvojena armatura (Deselektiranje / <Konec> / Ekstremi / prIkaz /
Kompletna greda):
Prikazani tekst v ukazni liniji označuje, da se poročilo kreira za osvojeno armaturo.
Sedaj se od uporabnika pričakuje vnos položaja točk na gredah, za katere se želi kreirati
tekstualno poročilo. Da bi Vam olajšali delo pri izboru merodajnih točk, je v ukazni liniji
prisotna tudi podopcija “Ekstremi”. Z njenim izborom se dobi naslednji izgled.
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<0 sel.> Selekcija gred – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Namreč sedaj se od uporabnika pričakuje izbor vseh gred, v katerih se želi samodejna
določitev točk z ekstremnimi vrednostmi potrebne armature. Po končanem izboru bo program
s simboli prereza in števcem na vsaki izbrani gredi označil točke v katerih se nahajajo
ekstremne vrednosti potrebne armature in se vrnil v osnovno obliko ukazne linije.
Če želite detajlnejše poročilo dimenzioniranja, tedaj lahko s pomočjo podopcije “Kompletna
greda” greste v proceduro izbora gred in stebrov, za katere želite poročilo dimenzioniranja.
Tedaj program preide v popolnoma enako proceduro izbora kot pri podopciji “Ekstremi”.
<0 sel.> Selekcija gred – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Razlika je v tem, da bodo sedaj na izbranih gredah točke za poročilo postavljene na vsakega
pol metra in na vseh mestih na gredi, kjer pride do skoka vpliva. V primeru, da se izbrana
greda nahaja na plošči, tedaj bo na tak izbor točk vsekakor vplivala tudi velikost mreže
končnih elementov.
Vsi predhodno prikazani načini za izbor točk se lahko medsebojno kombinirajo, pri čemer je
vsekakor najlažje s podopcijo “Ekstremi” od programa zahtevati, da sam označi mesta z
največjo računsko potrebno armaturo. Omenimo še, da je v primeru napačno izbrane točke,
možno s podopcijo “Deselektiranje”, le-to izključiti.
Ko ste izbrali vse točke za poročilo, bo klik na desni gumb miške označil konec procedure
izbora točk in na ekranu se bo pojavil dialog s tekstualnim poročilom za vse predhodno izbrane
točke.

Izgled dialoga za tekstualni prikaz rezultatov dimenzioniranja
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Ker je v proceduri izbora točk mogoče izbrati točke z več različnih gred, program tekstualno
poročilo sortira po gredah. Na začetku poročila se za vsako gredo izpisujejo vhodni podatki in
zatem še rezultati dimenzioniranja za vse točke, ki pripadajo dani gredi. Položaj vsake točke je
določen z njenim odmikom od začetka dane grede.
S pomočjo ukaznih polj, ki se nahajajo v spodnjem desnom delu dialoga, se kreirano poročilo
lahko izvozi v projektno dokumentacijo (

), natisne (

) ali da v tekstualno datoteko (

).

Ukazna polja za izvoz poročila
Stikalo “Razdeli poročilo ” se nahaja v tem dialogu samo takrat, ko so izbrane točke z več gred
in služi za definiranje načina izvoza. Ko je to stikalo izklopljeno, bodo vse izbrane točke
pripadale enemu tekstualnemu poročilu, drugače pa bo program pri izvozu za vsako gredo
kreiral posebno poročilo.

“Razdeli poročilo” - izklopljeno

“Razdeli poročilo” – vklopljeno
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9.4.6

Export osvojene armature u ArmCAD

Export osvojene armature v gredah in stebrih, se odvija na podoben način kot pri
ploščah. Tudi za linijske elemente konstrukcije je predvideno zapisovanje podatkov o osvojeni
armaturi v datoteko, na podlagi katere je “ArmCAD” v stanju kreirati prave armaturne načrte.
Ker se grede lahko nahajajo tudi v sestavi nivojev (etaž) in v sestavi okvirjev, sta narejena
dva ukaza, ki delujeta na podoben način, vendar se izbrane grede in stebri za export
prikazujejo v različnih projekcijah. Torej, ena in ista greda se s pomočjo teh ukazov lahko
enkrat v “ArmCAD” exportira v pogledu s strani, drugič pa v pogledu od zgoraj.
Export v ArmCAD (tloris) –

ta ukaz je predviden za export osvojene armature v gredah, ki
so v oknu “2D pogled” prikazane v sklopu nivoja, oziroma etaže.
Tedaj se osvojena armatura v gredah exportira s pogledom, ki
je pravokoten na ravnino aktivnega 2D prikaza.

Export v ArmCAD (okvirji) -

ta ukaz je predviden za export osvojene armature v gredah in
stebrih, ki so v oknu “2D pogled” prikazani v sklopu okvirja.
Tedaj se osvojena armatura v gredah exportira s pogledom, ki
odgovarja ravnini aktivnega 2D prikaza.

Na osnovi predhodno rečenega izhajajo naslednji zaključki:
- Ker ravnino aktivnega 2D prikaza določa tudi ravnina projekcije, v katero bodo izbrane
grede exportirane, se v okviru teh ukazov za export osvojene armature lahko izberejo samo
grede in stebri, ki so trenutno prikazani v oknu “2D pogled”. V nasprotnem bo program izdal
opozorilo.

- Z exportom osvojene armature v eni in isti gredi, ki je prikazana v sestavi istega sklopa
(nivoja ali okvirja), boste s pomočjo enega ukaza dobili njen pogled s strani, a s pomočjo
drugega njen pogled od zgoraj.
- Z exportom grede, ki je prikazana v sestavi nivoja, boste s pomočjo ukaza “Export v
ArmCAD (tloris)” dobili isti rezultat, kot če bi to isto gredo exportirali s pomočjo ukaza
“Export v ArmCAD (okvirji)”, če je ona prikazana v sestavi ustreznega okvirja.
Export v ArmCAD (tloris)
Z izborom ukaza “Export v ArmCAD (tloris)” se bodo v oknu “2D pogled” vzdolž vseh
grednih elementov pojavili diagrami osvojene armature, a ukazna linija bo dobila izgled:
<0 sel.> Izbor gred - Selektiranje (Set / <Konec>):
Ker je s programom omogočen izbor več gred (edini pogoj je, da morajo grede biti med seboj
povezane), bo to sporočilo obstajalo tako dolgo, dokler z desnim klikom miške ne označite
konec procedure izbora. Zatem se bo pojavil dialog podoben dialogu, ki se uporablja za export
osvojene armature v ploščah.
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Izgled dialoga za export osvojene armature
v gredah, ki pripadajo aktivnemu nivoju
V edit box-u “Datoteka” je potrebno podati ime datoteke, v kateri bodo shranjeni vsi potrebni
podatki o osvojeni armaturi v izbranih gredah. Z aktiviranjem polja “
” lahko hitro
pozicionirate želeno mesto na vašem disku. Enako kot pri exportu osvojene armature v
ploščah, je ime datoteke lahko poljubno, za tip datoteke pa je predviden “default” naziv
“*.pa3”, kar pa tudi lahko po želji spremenite.
V edit box-u “Komentar” lahko v datoteko vpišete še poljuben komentar, ki bo pri kasnejšem
branju v “ArmCAD 2000” lažje določil njeno vsebino.
Z vklopom stikala “Opaž” se zraven osvojene armature exportira tudi opaž, oziroma izgled
vseh izbranih gred v njihovi pravi velikosti in se da na “layer”, ki ima programsko podano ime
“A3_OP”.
S pomočjo stikala “Temelji” regulirate ali se gre o temeljni gredi ali ne. Namreč to stikalo bo
pojma zgornja in spodnja cona obrnil. To je zelo pomembno, ker se pravila za oblikovanje
armature posebej nanašajo na zgornjo in posebej na spodnjo cono.
Izbor polja “OK” pomeni konec tega ukaza, oziroma osvojena armatura bo exportirana v
datoteko pod podanim imenom.
V nadaljevanju bomo navedli nekaj osnovnih pravil, katera program upošteva pri exportu
osvojene armature v gredah:
- Če se za export osvojene armature izbere več povezanih gred, jih program tretira kot eno
celoto. Tako bodo palice, ki imajo na stiku isti premer, spojene v eno pozicijo armature.
- Grede, ki se nahajajo na poševnih delih modela, se exportirajo v stvarnem vzdolžnem
izgledu pod nagibom, ki je določen s poševno ravnino, na kateri se nahajajo.
- Izbrane ločne grede se exportirajo v razviti obliki. Vzdolžna armatura se v “ArmCAD”-u
prikazuje s pomočjo reprezentov, ki imajo pravo obliko, dokler se v specifikaciji prikazuje
stvarna (ukrivljena) oblika ločne palice. Na koncih ločnih gred program ne oblikuje
vertikalne zaključke za sidranje, ker bi se na tak način dobila prostorska oblika palice. V
primeru da širina končne podpore ni dovolj, da se zagotovi pravilno sidranje s samo ravnim
delom, je nujno da sami naknadno intervenirate, tako da boste v “ArmCAD”-u spremenili
geometrijo dane pozicije armature.
- Program pri exportu armature ne vodi računa o dolžini palic. Glede na pogoje transporta ali
v primeru, ko imate razpone večje od 12m, morate sami v “ArmCAD”-u naknadno
intervenirati, tako da boste od ene napravili dve novi poziciji. Pri tem sami izberete
optimalno mesto nadaljevanja (cona najmanjše obremenitve).
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- Program ima jasna pravila za vodenje armature vzdolž nosilcev kot tudi pravila, po katerih
zaključi armaturo na koncih. Ker je omogočen export več povezanih gred, se pod konci
razume gabarit vseh izbranih gred.
- Za način vodenja vzdolžne armature vzdolž grednih elementov ima pomembno vlogo
razpored podpor, ki se na njej nahajajo. Pod podporami se razumejo vse točkovne in linijske
podpore,
ki sekajo ali se nahajajo vzdolž izbranih gred. Kot podporo bo program
obravnaval tudi grede iz druge smeri, ki sekajo izbrano gredo za export osvojene armature.
Predhodno opisan ukaz se nanaša na export v program “ArmCAD 2000”. V primeru, da je s
pomočjo ukaza “Funkcionalnost“ (glej poglavje 3.5.2) aktiven export v “ArmCAD 2005”, tedaj
v tem dialogu ne bo prisotno stikalo “Temelji”, ampak bosta namesto njega dostopni dve
stikali.

- “Kompleksna stremena razdeliti na pravokotna”. To stikalo bo aktivno edino, če je za
prečni prerez grede izbran T prerez, I prerez, Škatlasti, Odprti ali nesimetričen I prerez. Z
vklopom bo namesto ene serije stremen, katere geometrija odgovarja obliki samega prečnega
prereza, exportirano toliko serij s pravokotno obliko stremen, kolikor je pravokotnih delov v
danem prerezu. Na primer za T prerez bosta exportirani dve seriji stremen. Ena bo nameščena
v pasnici, a druga v rebru.
- “3D prikaz”. Z vklopom bo program kompletno geometrijo exportiral kot tri-dimenzionalno.
Export v ArmCAD (okvirji)
Enako kot pri predhodno opisanem ukazu, bo izbor ukaza “Export v ArmCAD (okvirji)” v
oknu “2D pogled” vzdolž vseh grednih elementov prikazal diagrame osvojene armature.
Ukazna linija dobi izgled:
< sel.> Izbor gred – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / Set):
Ker se s pomočjo tega ukaza osvojena armatura exportira v istem pogledu v katerem je tudi
trenutno prikazana v oknu “2D pogled”, pri selekciji ni omejitve glede povezanosti gred. Edini
pogoj je, da vse izbrane grede za export morajo pripadati aktivnemu okvirju. Po končanem
izboru bo program odprl dialog z izgledom.
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Izgled dialoga za export osvojene armature
v gredah in stebrih, ki pripadajo aktivnemu okvirju
Ta dialog je skoraj enak kot v okviru ukaza za export osvojene armature v gredah, ko le-te
pripadajo etažam. Razlika je edino v tem, da tukaj ne obstaja stikalo “Temelji”, glede nato, da
se naenkrat lahko za export izberejo običajne in temeljne grede, a program je v stanju sam
prepoznati katera greda je temeljna in katera ne. Namreč, da je greda temeljna, se mora pod
njo nahajati ali linijska ali površinska podpora.
Vnos podatkov v edit box “d=” ima smisel edino v primeru, ko se na modelu nahajajo
točkovne in linijske podpore. Namreč, tedaj program nima podatkov o dimenzijah teh podpor
in ne more korektno oblikovati tako opaž, kot geometrijo armature.
V nadaljevanju bomo pojasnili nekaj osnovnih pravil, katera program upošteva pri exportiranju
osvojene armature v okvirnih konstrukcijah.
- Program upošteva tudi konstruktivne elemente, ki ne pripadajo opazovanemu okvirju, vendar
zato vplivajo na razporeditev armature v njemu.
- Vsi gredni elementi na modelu se delijo na nosilce in na stebre in program ima različne
postopke za tako grupirane elemente konstrukcije. Vsi gredni elementi, ki so horizontalni se
obravnavajo kot nosilci, a vertikalni kot stebri. Poševni elementi se obravnavajo kot stebri, če
je v njih uporabljeno simetrično armiranje ali če je kot njihovega nagiba proti horizontali večji
od 45. V vseh ostalih primerih se poševni gredni elementi obravnavajo kot nosilci.
- Kolinearni nosilci in stebri se grupirajo v celote, kjer program pri oblikovanju armature
postavlja pravila za vodenje armature vzdolž in koncih nosilcev oziroma stebrov.
- Izgled exportirane armature ne zavisi od tega, kateri gredni elementi so izbrani za export.
Lahko se razlikuje samo opaž, ker se prikazuje samo začetek opaža grednih elementov, ki
niso izbrani. Tipičen primer je pri exportu samo armature niza stebrov, ki so del neke
okvirne konstrukcije.
- Pri exportu cilindričnih okvirjev, boste lahko izbrali samo vertikalne stebre, dokler je za
export ločnih nosilcev predvidena prej opisana procedura exporta ukaza “Export v ArmCAD
(tloris)”.
- Opaž stebrov se vedno prikazuje simetrično glede na težiščno linijo, ne glede nato ali se
prečni prerezi razlikujejo ali ne.
Predhodno opisan ukaz se nanaša na export v program “ArmCAD 2000”. V primeru, da je s
pomočjo ukaza “Funkcionalnost” (glej poglavje 3.5.2) aktiven export v “ArmCAD 2005”, tedaj
v tem dialogu ne bo dostopen edit box “d=”. Namesto njega bosta dostopni stikali
“Kompleksna stremena razdeliti na pravokotna” in “3D prikaz”.
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Pomen teh stikal je popolnoma enak kot pri exportu iz tlorisa.

9.4.7

Preračun razpok v gredah

Sam postopek preračuna razpok v gredah, kot tudi prikaz rezultatov, je skoraj enak
kot pri preračunu potrebne armature v njih. Z izborom ukaza “Preračun razpok”, ki se nahaja
v okviru menija “Dimenzioniranje ► Beton ► Grede”, se najprej preide v standardno
proceduro izbora.
<0 sel.>Preračun razpok v gredah - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / prIkaz):
Namreč sedaj se pričakuje izbor vseh gred, za katere želite izvršiti preračun razpok. Po
končanju izbora se bo na ekranu pojavil dialog z izgledom.

Ta dialog je enak kot pri preračunu razpok v ploščah in vse predhodno rečeno velja tudi tukaj.
Z aktiviranjem polja “OK” se bo začel postopek preračuna razpok v vseh predhodno izbranih
gredah. Po končanju preračuna bo program pripravljen za obdelavo rezultatov.

9.4.8

Preračun pomikov v gredah

Ker se preračun pomikov ne more obdelovati za vsak presek neodvisno, kot pri
preračunu razpok, istočasni preračun pomikov za vse izbrane grede ni možen. Iz tega razloga,
bo program z izborom ukaza “Preračun pomikov”, ki se nahaja v okviru menija
“Dimenzioniranje ► Beton ► Grede”, zahteval, da izberete eno ali več povezanih gred.
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<0 sel.> Izbor gred za preračun pomikov – Selektiranje (prIkaz / <Konec>):
Klik na desni gumb miške bo označil konec procedure izbora in program bo sedaj zahteval
določitev vseh podpornih točk, oziroma vse točke, v katerih je pomik nič vzdolž predhodno
izbrane grede.
Točka podpora (Izbor):
Program bo vedno zahteval vnos novih podpornih točk, dokler s klikom na desni gumb miške
ne označite konec te procedure. Nato bo program odprl dialog za definiranje vhodnih
podatkov, ki bodo določili način preračuna pomikov v predhodno izbrani gredi.

Ta dialog je popolnoma enak kot pri preračunu pomikov v ploščah, s tem da je tukaj dodano
stikalo “Upogib okoli osi 3”. Ker se preračun pomikov izvaja samo za enoosni upogib, s
pomočjo tega stikala določate ali je upogib okoli osi 3 ali pa okoli osi 2.
Z aktiviranjem polja “OK”, se bo na ekranu vzdolž predhodno izbrane grede pojavil diagram
pomikov.

Diagram pomikov v trenutku T=, vzdolž predhodno izbrane grede
V tem trenutku dobi ukazna linija svojo osnovno obliko v okviru ukaza, oziroma pričakuje se
izbor nove grede za preračun pomikov, dokler s klikom na desni gumb miške ne označite izbor
podopcije “Konec”.
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9.4.9

Prikaz razpok in pomikov v gredah

Z izborom ukaza “Prikaz razpok in pomikov”, ki se nahaja v okviru menija
“Dimenzioniranje ► Beton ► Grede”, se preide v proceduro prikaza rezultatov preračunanih
razpok in pomikov v gredah.
<0 sel.> Izbor gred – Selektiranje (prIkaz / skrivanje Vplivov / Poročilo / <Konec>):
Način dela s tem ukazom je popolnoma enak kot pri ukazu za prikaz rezultatov
dimenzioniranja v gredah. Edina razlika je v tem, da se namesto potrebne površine armature
prikazujejo preračunane vrednosti razpok in pomikov v gredah. Z izborom podopcije “prIkaz”
se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za izbor diagrama, ki bo prikazan na ekranu
Z vklopom enega od ponujenih stikal, se na ekranu dobi istočasni prikaz diagramov za izbrani
vpliv.

Istočasni prikaz razpok v gredah v trenutku T=
Ker so procedure za preračun razpok in pomikov ločene, a ukaz za prikaz rezultatov je skupen
za oba preračuna, bodo za prikaz rezultatov vsekakor dostopni samo preračunani vplivi.
Z izborom podopcije “Poročilo” se gre v proceduro izbora točk, katerih rezultati se želijo
priložiti v projekt. Tudi ta postopek je popolnoma enak kot pri ukazu za prikaz rezultatov
dimenzioniranja v gredah.
Točke za poročilo (Deselektiranje / <Konec> /Ekstremi / prIkaz / Kompletna greda):
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Ko ste izbrali vse točke za poročilo, bo klik na desni gumb miške označil konec procedure
izbora točk in na ekranu se bo pojavil dialog s tekstualnim poročilom za vse predhodno izbrane
točke.

Izgled dialoga za tekstualni prikaz rezultatov
preračuna razpok in pomikov
Če je v dani gredi izveden tudi preračun razpok in preračun pomikov, tedaj se bosta v okviru
tekstualnega poročila nahajala oba preračuna. V primeru da eden od teh postopkov ni bil
izveden, tedaj bodo prikazani samo obstoječi rezultati.
S pomočjo ukaza “Legenda” lahko, dokler so na ekranu prikazani diagrami razpok ali
pomikov, od programa zahtevate jasno markiranje vseh mest v katerih so preračunane
vrednosti prekoračile dovoljene.
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Program je lociral vsa mesta na gredah, na katerih je
vrednost razpok večja od mejne vrednosti a=0.2 mm

9.4.10 Interakcijski diagram grede
S tem ukazom je omogočeno generiranje interakcijskega diagrama, kot tudi
kontrola nosilnosti armirano-betonskega stebra, oziroma grede. Ukaz “Interakcijski diagram
grede” se nahaja v meniju “Dimenzioniranje ► Beton ► Grede”, po zagonu dobi ukazna linija
izgled:
Vnos prereza (Ekstremi / Prikaz / kompletna Greda / <Konec>):
Sprememba vrste diagrama, ki se prikazuje v risbi se naredi s podopcijo “Prikaz”. Z njenim
izborom v ukazni liniji, se odpre dialog:

Dialog za nastavitev prikaza
vrste diagrama v risbi
Ta dialog je identičen dialogu, ki se odpre iz ukaza za kreiranje poročila osvojene armature v
gredah (glej poglavje 9.4.5).
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Sedaj se od uporabnika pričakuje izbor položaja prerezov na gredah, za katere se generira
interakcijski diagram. Za lažji izbor točk je prisotna tudi podopcija “Ekstremi”, kjer dobi
ukazna linija izgled:
<0 sel.> Izbor gred – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije
/ Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj je potreben izbor vseh gred, katerim naj program sam izbere prereze z ekstremnimi
vrednostmi osvojene armature za vsako iteracijo. Po koncu izbora bo program s simboli
prereza in števcem na vsaki izbrani gredi označil točke, v katerih se nahajajo ekstremne
vrednosti osvojene armature in se vrnil v osnovno obliko ukazne linije. Če v gredi ni osvojena
armatura, bo program postaviti točke na položajih, kjer je narejen preračun dimenzioniranja
grede.
Če želite izvršiti generiranje interakcijskega diagrama gred v vseh prerezih, ki so že
dimenzionirani, se izbere podopcija “Kompletna greda”. Z izborom te podopcije bo program
prešel v isto proceduro izbora kot pri podopciji “Ekstremi”:
<0 sel.> Izbor gred – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije
/ Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Ko ste izbrali vse prereze za generiranje interakcijskega diagrama, bo klik na desno tipko
miške proceduro izbora končal in ukazna linija dobi novo obliko:
Izberite prerez za poročilo [1-n] (Nove točke / Brisanje točk / Prikaz / <Konec>):
Sedaj se izbere eden od ponujenih prerezov (od 1 do n), za katerega se želi kreirati poročilo, z
vnosom številke in “Enter”, ali z izborom v risbi z uporabo OSNAP kriterija.
Če se želi še nekaterim prerezom generirati interakcijske diagrame, je potrebno izbrati
podopcijo “Nove točke”, zatem se gre ponovno v proceduro vnosa prereza.
Z izborom podopcije “Brisanje točk” lahko nekatere prereze z interakcijskimi diagrami
zbrišete, ukazna linija dobi obliko:
Brisanje točk [1-n] (Vse / <Konec>):
Sedaj se izbere eden od ponujenih prerezov (od 1 do n) z vnosom številke in “Enter”, ali z
izborom v risbi z uporabo OSNAP kriterija.
Podopcija “Vse” briše vse prereze z interakcijskimi diagrami, program pa gre ponovno v
proceduro vnosa prereza:
Vnos prereza (Ekstremi / Prikaz / Kompletna greda / <Konec>):
Po izboru prereza za interakcijski diagram se odpre dialog:
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Dialog “Interakcijski diagram”
V nazivu dialoga se izpisuje številka prereza, za katerega se kreira poročilo.
Generiranje interakcijskega diagrama v izbrani točki grede/stebra se lahko izvrši z uporabo
računsko potrebne armature ali osvojene armature. Katera se bo uporabila, določata stikali v
spodnjem levem kotu dialoga: “Uporabi računsko potrebno armaturo” ali “Uporabi
osvojeno armaturo”. Če izbrana točka pripada dimenzionirani gredi, kjer ni osvojene
armature, bosta stikali nedostopni in generiranje interakcijskega diagrama se izvaja z uporabo
računsko potrebno armaturo.

Stikala za izbor armature, s katero se bo vršilo generiranje interakcijskega diagrama
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V zgornjem levem kotu dialoga se nahaja prikaz prečnega prereza grede z narisano osvojeno
armaturo, če je uporabljena pri generiranju interakcijskega diagrama, oziroma s shematsko
predstavljeno potrebno armaturo, če je preračun izvršen z njo.
V spodnjem levem delu dialoga je prikazan “3D interakcijski diagram” za ta prerez. V njem
so prikazane točke, ki predstavljajo vrednosti vplivov iz kombinacij obtežb, za katere je
izvršeno dimenzioniranje. Če so te točke zelene barve, pomeni da prerez s svojo armaturo
lahko prevzame te vplive, dokler rdeča barva pomeni, da prerez ne more prevzeti vplivov.
V zgornjem desnem delu dialoga se prikazuje 2D interakcijski diagram. Glede na to, kaj je
izbrano v spodnji listi, so lahko prikazane različne vrste diagramov: “Diagram M2-M3
(N1=const)”, “Diagram N1-M3 (M2=0)”, “Diagram N1-M2 (M3=0)”, “Diagram N1-M
(M2/M3=const)” in “Diagram mejne ekscentričnosti”.
“Diagram M2-M3 (N1=const)”
Interakcijski diagram, ki predstavlja prereze skozi 3D interakcijski diagram v različnih
ravninah, ki ustrezajo osni sili N1. V njem, kot tudi v 3D interakcijskem diagramu, so lahko
prikazane točke vplivov iz že dimenzioniranih kombinacij obtežb. Kot že rečeno, barva točke
pomeni stanje prevzema vplivov, zelena prevzame, rdeča ne prevzame vpliva.
Nastavitev vrednosti sile N1 se vrši v delu dialoga “Ordinate normalne sile”. V prikazani listi
se nahajajo vse vrednosti normalne sile, a pod listo so izpisane ekstremne vrednosti, oziroma
prva in zadnja vrednost iz liste.
Ordinate normalne sile lahko definirate ali z vnosom števila delitev ali vrednostjo ekvidistance
enakih razmikov med ordinatami (ta podatka sta v poljih “Korak” in “Št. delitev”). Po vnosu
želene vrednosti v eno polje in tipko “Enter” ali “Tab”, bo program avtomatsko preuredil listo z
vrednostmi po danem kriteriju.
Zraven predhodno opisanega avtomatskega definiranja gostote in intenzitete normalne sile, je
omogočeno tudi posamezno editiranje vseh vrednosti, ki se nahajajo v listi. To se doseže s
klikom miške na vrednost normalne sile in vnosom preko tipkovnice. Ker so vrednosti
razporejeno po velikosti, se bo po vsakem vnosu lista samodejno ažurirala.
“

Briši”

umakne se predhodno aktivna vrednost v listi. Brisanje bo onemogočeno, če
se v listi nahajata samo dve vrednosti, ko je celi interval razdeljen na
minimalno dve delitvi.

“

Dodaj”

doda se nova vrednost normalne sile in to pod aktivno. Dodajanje novih
vrednosti bo onemogočeno, če je število delitev že 20.

Z izborom vrednosti normalne sile N1 iz liste, ta vrstica postane posebej označena. V 3D
interakcijskem diagramu se bo z rdečo barvo označil prerez diagrama z ravnino na tej ordinati
(sili), v 2D interakcijskem diagramu M2-M3 se bo pa izpisala vrednost te sile. Z vklopom stikal
desno od vrednosti normalnih sil v listi, bo prikazano več interakcijskih diagramov istočasno. S
črno barvo je prikazan diagram za aktivno vrednost sile, dokler je s sivo barvo prikazan
interakcijski diagram za silo vklopljeno s stikalom. V 3D diagramu interakcije se bo, kot smo že
pojasnili, z rdečo barvo označil prerez diagrama z aktivno osno silo, ostale sile pa s črno. Desni
klik miške na kolono s stikali odpre meni z opcijami “Vklopi vse” in “Izklopi vse”.
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Interakcijski diagrami, ko je izbrana sila N1=0.0
in vklopljeno stikalo za silo N1=500kN
Položaj miške nad interakcijskim diagramom izpiše informacijo o vrednostih vplivov v dani
točki prikazanega interakcijskega diagrama.

Informacija o vrednostih vplivov v dani točki interakcijskega diagrama
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“Diagram N1-M3 (M2=0)”
Interakcijski diagram, ki predstavlja prerez 3D interakcijskega diagrama skozi ravnino, kjer je
vrednost momenta M2 = 0. Za to vrsto interakcijskega diagrama nima smisla izbiranja ordinat
normalne sile, zato stikala v listi ne obstajajo. Vse prej pojasnjeno za interakcijski diagram M2M3, velja tudi za ta diagram.
“Diagram N1-M2 (M3=0)”
Interakcijski diagram, ki predstavlja prerez 3D interakcijskega diagrama skozi ravnino, kjer je
vrednost momenta M3 = 0. Za to vrsto interakcijskega diagrama nima smisla izbiranja ordinat
normalne sile, zato stikala v listi ne obstajajo. Vse prej pojasnjeno za interakcijski diagram M2M3, velja tudi za ta diagram.
“Diagram N1-M (M2/M3=const)”
Interakcijski diagram, ki predstavlja prerez 3D interakcijskega diagrama skozi ravnino, kjer je
podana vrednost razmerja M2/M3. V polje uporabnik sam vnese ustrezni kot, ki določa
razmerje M2/M3. Za to vrsto interakcijskega diagrama nima smisla izbiranja ordinat normalne
sile, zato stikala v listi ne obstajajo. Vse prej pojasnjeno za interakcijski diagram M2-M3, velja
tudi za ta diagram.
“Diagram mejne ekscentričnosti”
Ta diagram je varianta interakcijskega diagrama, ki predstavlja prereze skozi 3D interakcijski
diagram v različnih ravninah, ki ustrezajo različnim vrednostim normalne sile N1, pri čemer so
vse vrednosti momentov M2 in M3 reducirane z vrednostjo normalne sile N1 v tej ravnini. Kot
rezultat dobljeni diagram predstavlja mejno ekscentričnost (dimenzija je meter, M/N). Diagram
mejne ekscentričnosti označuje območje znotraj katerega se mora nahajati rezultanta
normalne sile. Istočasno se lahko prikažejo diagrami ekscentričnosti za več ordinat normalne
sile, kar določajo stikala v listi.
V delu dialoga “Prikaz” se z vnosom ustreznih parametrov nastavi prikaz interakcijskih
diagramov:
“Željeno število osi”
Polje za vnos števila osi, ki se bodo prikazovale v 2D interakcijskih diagramih.
“Št. delitev”

Polje za vnos vrednosti gostote 3D, kot tudi 2D interakcijskih diagramov.
Vrednost ustreza številu delitev v enem kvadrantu.

“Prikaz točk obtežbe”
Stikalo določa ali se bodo v interakcijskih diagramih prikazovale točke, ki
predstavljajo vrednosti vplivov iz že dimenzioniranih kombinacij.
“Široko poročilo”
Stikalo omogoča preglednejše prikazovanje poročila.
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“Široko poročilo”

Izključeno “Široko poročilo”

“Dodaj v poročilo”
Gumb pod 3D interakcijskim diagramom doda trenutno prikazan 3D
interakcijski diagrama v poročilo, gumb pod 2D interakcijskim diagramom, pa
le tega.

Dva gumba za vnos trenutno prikazanih interakcijskih diagramov v poročilo
Po izboru gumba “Dodaj v poročilo”, se v tabeli v spodnjem desnem delu dialoga avtomatsko
prikazuje naziv dodanega poročila.
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V poročilo je dodan 3D interakcijski diagram
“

”

Gumb za premikanje izbrane vrstice navzgor, kar pomeni položaj diagrama v
poročilu.

“

”

Gumb za premikanje izbrane vrstice navzdol, kar pomeni položaj diagrama v
poročilu.

“

”

Gumb za brisanje aktivne vrstice.

“Prikaz poročila”
Gumb, ki odpre okno rezervirano za prikaz poročila interakcijskih diagramov:
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Prikaz poročila za interakcijske diagrame
Potrebno je poudariti, da se bodo točke, ki se prikazujejo na interakcijskih diagramih, v
poročilu prikazovale kot poln krogec za zeleno barvo in kot poln kvadrat za črno barvo.
Z izborom polj
,
in
se kreirano poročilo lahko izvozi v projektno dokumentacijo,
natisne, ali shrani v tekstovno datoteko.

9.5

Dimenzioniranje seizmičnih zidov

Ta način dimenzioniranja je predviden samo za seizmične zidove, ki so pretežno
obremenjeni na kombiniran upogib v sami ravnini zidu. Tedaj se dimenzioniranje vrši kot za
ustrezen pravokotni prerez, pri katerem širina prereza odgovarja debelini zidu, a višina prereza
odgovarja podani dolžini preseka. Rezultati izvedenega dimenzioniranja se shranjujejo v
datoteko in se lahko naknadno editirajo s pomočjo za to predvidenimi ukazi. Enako kot pri
gredah se dimenzioniranje lahko izvede ali za aktivni obtežni primer, oziroma ovojnico
kreiranih kombinacij, ali se pa s pomočjo ukaza “Dimenzioniranje ► Beton ► Shema obtežnih
kombinacij” zahteva samodejno kreiranje merodajne kombinacije za dimenzioniranje.
Po izboru ukaza “Dimenzioniranje ► Beton ► Seizmični zidovi”, bo program v ukazni liniji
zahteval, da določite prvo točko linije prereza,
Prva točka (Brisanje / Poročilo / Edit / <Konec>):
in takoj zatem še krajno točko.
Druga točka:
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Z izborom točk 1 in 2 je določena linija preseka za dimenzioniranje
Po podani liniji preseka bo program odprl dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za dimenzioniranje seizmičnih zidov v podanem preseku
Ker so seizmični zidovi v glavnem obremenjeni v svoji ravnini, oziroma rezultati v njih se
opisujejo z vplivi Nx, Ny in Nxy, se pri dimenzioniranju zidov ne more uporabiti postopek kot
pri ploščah, kjer se enoznačno v vsaki točki plošče določi potrebna armatura in se prikaže z
izolinijami. Pri zidovih se postopek dimenzioniranja izvede na odgovarjajoči pravokotni prerez,
katerega širina je določena z debelino zidu, a višina z začetno in končno točko podane linije
preseka.
U V zgornjem desnem kotu dialoga je shematsko prikazan odgovarjajoči pravokotni prerez, ki
se dimenzionira, a pod sliko je izpisana informacija o njegovim dimenzijah (b/d) in bruto
površini prereza (Ab).
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Shematski prikaz ustreznega pravokotnega prečnega prereza
“d=” - Edit polje za vnos nove vrednosti za širino zida, pod njim se izpisuje informacija o
začetni vrednosti. Z vnosom nove vrednosti bodo avtomatsko uničeni rezultati dimenzioniranja
in je potrebno z aktiviranjem ukaza “Preračun” narediti novo dimenzioniranje.
Ker se algoritem dimenzioniranja zidu prevede na dimenzioniranje grednega elementa
pravokotnega prečnega prereza, se vplivi od upogiba zajamejo z vertikalno armaturo, ki je
grupirana v vogalih zidu (Aa1 in Aa2) in vertikalno armaturo, ki se postavlja enakomerno po
bočnih straneh zidu (Aav). Vplivi od strižnih napetosti se zajamejo s horizontalno armaturo
(Aah), ki se prav tako postavlja enakomerno po bočnih straneh zidu.
Položaj armature je določen z odmikom njenega težišča od zunanjega roba betonskega
prereza. Te podatke lahko podate v edit box-ih “a1=”, “a2=” i “a3=”, ki se nahajajo na levi
strani slike na kateri je shematsko prikazan prečni prerez.
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Edit box-i za definiranje razmakov težišč vseh štirih armatur
od odgovarjajočega roba prereza
Merodajni vplivi za dimenzioniranje
V desnem delu dialoga se nahaja lista v kateri so za vsak osnovni obtežni primer prikazane
notranje sile (M, T, N) vzdolž podane linije preseka v zidu.

Lista s prikazanimi notranjimi silami za vse definirane osnovne obtežne primere
Za dimenzioniranje prereza na kombiniran upogib v ravnini zidu, so merodajni vplivi “M” in
“N”, a za prevzem strižnih napetosti vpliv “T”. Vplivi “M” in “N” program izračunava z
integracijo diagrama normalnih sil, ki delujejo v ravnini zidu pravokotno na podano linijo
prereza ter jih reducira na težišče prereza. Vrednost vpliva “T” pa program izračuna z
integracijo diagrama “Nns” po celi debelini zidu.
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Pri multimodalnih seizmičnih obtežnih primerih so predznaki vseh vplivov (in s tem tudi
predznaki M in N) vedno pozitivni. Program te obtežne primere dimenzionira za vse štiri
kombinacije predznakov teh dveh vplivov – M>0 in N>0, M>0 in N<0, M<0 in N>0, M<0 in
N<0 in kot rezultat osvaja armaturo iz najneugodnejše kombinacije.
Stanje stikala “Ločeno po tonih” določa ali se bodo notranje statične količine (M, T in N) v
tabeli dialoga prikazovale ločeno po tonih ali ne.

Ko je stikalo vklopljeno se bodo količine prikazovale ločeno po tonih
S pomočjo stikala, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, se vrši izbor ali se bo dimenzioniranje
izvedlo za aktivni obtežni primer ali pa za definirano obtežno shemo.

Stikala za izbor merodajne obtežbe
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V primeru, da imajo v okviru ukaza “Shema obtežnih kombinacij” vse obtežbe karakter
“Nedefinirana obtežba”, bo stikalo “Kompletna shema” neaktivno.
Rezultati
V zgornjem delu dialoga “Rezultati” je izpisana informacija o merodajnih statičnih vplivih, za
katere je izveden postopek preračuna potrebne armature. Za vsak prikazan vpliv program
izpisuje tudi informacijo iz katere kombinacije izhaja. Vsekakor da je merodajna ta
kombinacija, ki daje največjo računsko potrebno armaturo.

Prikaz merodajnih vplivov na osnovi katerih se dobi računsko potrebna armatura
Vrednosti merodajnih vplivov za dimenzioniranje lahko dobite tudi sami, če za vsako
kombinacijo, ki se opazuje, s pomočjo ukaza “Prerez” od programa zahtevate, da po podani
liniji prereza integrale ustreznih diagramov notranjih sil reducira, s pomočjo opcije “Natezne
sile”, na težišče tega prereza. Vrednosti “Mu” in “Nu” boste dobiti, če zahtevate integracijo
diagrama “Nn”, a vrednost “Tu” integracijo diagrama “Nns”.
V spodnjem delu dialoga “Rezultati” se izpisujejo rezultati izvedenega dimenzioniranja za
“default” osvojeni način armiranja in “default” izbrano kvaliteto materiala. Računsko potrebna
vogalna armatura (Aa1 in Aa2) se prikazuje kot skupna potrebna površina, dokler se vzdolžna
vertikalna (Aav) in horizontalna (Aah) armatura prikazuje po tekočem metru in se razume kot
njihova postavitev na obe strani zidu.
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Prikaz računsko potrebne armature v podanem prerezu
V nadaljevanju vsake računsko potrebne armature se prikazuje tudi informacija o minimalni
potrebni armaturi, ki izhaja iz minimalnih procentov armiranja., ki se lahko za vsak standard
posebej določijo.
Minimalni procenti armiranja
Z izborom ukaznega polja “Parametri”, se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za definiranje
minimalnih procentov armiranja
V ponujenih edit box-ih lahko regulirate minimalne procente armiranja glede na bruto površino
betonskega prereza.
Aa1
Aa2
Aav
Aah
L/ -

-

minimalen procent armiranja vogalne armature
minimalen procent armiranja vogalne armature
minimalen procent armiranja vertikalne podolžne armature
minimalen procent armiranja horizontalne podolžne armature
v tem edit box-u se podaja na kateri dolžini zidu se mora grupirati vogalna vertikalna
armatura, pri čemer je L oznaka za dolžino zidu. Ta podatek je reguliran s seizmičnimi
predpisi in ima vpliv samo na proceduro osvajanja vogalne armature in njene pravilne
namestitve
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Omenimo naj, da se ti podatki pridružijo tekočemu standardu in da se za vsak s programom
predviden standard lahko določijo različni minimalni procenti armiranja.
Način armiranja
Ker se pri dimenzioniranju na kombiniran upogib ravnotežje sil v prerezu lahko vedno dobi za
poljubno podane medsebojne odnose vertikalnih armatur (Aa1, Aa2, in Aav), sta v programu
predvidena dva osnovna postopka določitve načina armiranja. Kateri način boste uporabili je
odvisno od stanja stikala “Znana Aav”.
“Znana Aav” - vključeno

Stikalo “Znana Aav” je vklopljeno
Če želite, da po dolžini zidu postavite določeno armaturo (najpogosteje se tu v praksi
postavljajo mreže znanih karakteristik) in da ostanek vpliva pokrijete z vogalno armaturo
(Aa1 in Aa2), tedaj to stikalo vklopite. Z vnosom poljubnih vrednosti v edit box-ih “Aa1/Aa=”
in “Aa2/Aa=” regulirate medsebojno razmerje vogalne armature. Program po default-u
predlaga simetričen način armiranja, vendar to lahko spremenite pod pogojem, da je vsota
enaka “1.00”.
Pri prvem preračunu program za znano vertikalno podolžno armaturo (Aav) osvaja minimalno
potrebno armaturo, ki je določena z minimalnim procentom armiranja. Sedaj se lahko na
osnovi rezultata izvedenega preračuna, upoštevajoč tudi preračunano potrebno površino
horizontalne podolžne armature za prevzem strižnih napetosti, z aktiviranjem ukaznega polja
“Knjižnica”, istočasno osvoji horizontalna in vertikalna podolžna armatura.
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Ta dialog je enak, kot ko se aktivira ukazno polje “Knjižnica” v proceduri osvajanja armature v
ploščah. Jasno da to knjižnico lahko uredite po svoji želji in da je enotna za zidove kakor za
plošče. Z izborom želene armature in aktiviranjem ukaznega polja “OK”, se bo program vrnil v
osnovni dialog in prevzel za znano vertikalno armaturo izbran podatek iz knjižnice. Sedaj je
potrebno ponovno aktivirati ukazno polje “Preračun”, da se izvede novo dimenzioniranje, pri
čemer bo program upošteval novo osvojeno količino vertikalne podolžne armature.
“Dominantni moment”
Stikalo omogoča preračun armature za prevzem notranjih statičnih količin po pravilih za grede
(armatura ni simetrična, upošteva se nosilnost betona za prevzem strižnih sil). Pri tem načinu
dimenzioniranja so polja za vnos medsebojnega razmerja vertikalne armature neaktivna.
Omenimo naj, da je to stikalo dostopno samo, če je stikalo “Znana Aav” vklopljeno.

Stikalo “Dominantni moment” je vklopljen
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“Znana Aav” - izključeno

Stikalo “Znana Aav” je izključeno
Ko je to stikalo izklopljeno, imate možnost da v edit box-ih podate popolnoma poljubna
medsebojna razmerja vertikalne armature.
Aa1/Aa Aa2/Aa Aav/Aa -

razmerje vogalne armature Aa1 proti skupni površini vertikalne armature v celem
prerezu
razmerje vogalne armature Aa2 proti skupni površini vertikalne armature v celem
prerezu
razmerje podolžne armature Aav proti skupni površini vertikalne armature v celem
prerezu

Tudi tukaj je edini pogoj ta, da je vsota enaka “1.00”.
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Kvaliteta materiala

Del dialoga za izbor kvalitete materiala
S pomočjo zaprtih list: “Vogalna armatura”, “Vzdolžna armatura” in “Kvaliteta betona”
se definirajo karakteristike materiala. Analogija je popolnoma enaka kot pri dimenzioniranju
gred.
Preračun armature
Z aktiviranjem ukaznega polja “Preračun” bo program vedno ponovno dimenzioniral dan
prerez, upoštevajoč vse podane parametre v tem dialogu.
Osvajanje armature
V tem delu dialoga imate možnost, da na osnovi rezultatov dimenzioniranja izberete konkretno
armaturo v danem prerezu. Če je check box “Znana Av” vklopljen, tedaj bo za osvajanje
dostopna samo vogalna armatura Aa1 in Aa2, ker se v tem načinu dimenzioniranja
horizontalna in vertikalna podolžna armatura osvaja iz knjižnice mrež. V nasprotnem primeru
bodo za osvajanje dostopne tudi podolžne armature. Z aktiviranjem ukaznega polja “!” pri
ustrezni vogalni armaturi, se odpre dialog naslednjega izgleda:
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Izgled dialoga za osvajanje vogalne armature
V zgornjem delu dialoga je predviden prostor za prikaz dela zidu, na katerem se razporeja
osvojena vogalna armatura. Na risbi se z rdečimi točkami prikazuje osvojena armatura, dokler
je z rdečim simbolom “x” predstavljeno težišče osvojene armature. Z modro črtkano linijo je
označeno predpostavljeno težišče, ki ja podano s polji ‘a1=’, ‘a2=’ i ‘a3=’. Ostale oznake na
sliki imajo naslednji pomen:
L/

Dolžina zidu določena s seizmičnimi predpisi, na kateri je potrebno namesiti
vogalno armaturo. Podaja se, kot je že opisano, v dialogu, ki se odpre s pomočjo
gumba “Parametri”.

a1*

Položaj težišča osvojene armature

δ

Razmak med položajem težišča osvojene armature in težiščem, katerega je
uporabnik predpostavil v dialogu za seizmične zidove

“Simetrično”
V primeru simetričnega armiranja je dovolj osvojiti palice za eno vogalno armaturo,
recimo armaturo “Aa1”, a “Aa2” bo dodeljena samodejno z vklopom stikala
“Simetrično”.
“e=”

Čisti razmak med sosednjimi palicami vogalne armature

Analogija dela s tem dialogom je enaka kot pri proceduri osvajanja armature v nosilcih oz.
gredah, ko se aktivira ukaz “Preračun palic”. Edina razlika je v načinu nameščanja vogalne
armature. Namreč v tej proceduri se vogalne palice morajo namestiti na podano dolžino, ki je
določena s seizmičnimi predpisi za dan standard (podatek “L/”, ki se podaja s pomočjo ukaza
“Parametri” v tem dialogu). Tako se podatek o količini palic, katere lahko gredo na določeni
dolžini, izračuna iz preračunane dolžine in podane čiste razdalje med palicami v edit box-u
“e=”.
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Ker je programsko osvojeno, da se palice postavljajo samo ob robu zidu, se preračunana
količina armature, ki se lahko namesti, podvoji.

Na primer naj je dolžina zidu 3m, a s predpisi je določeno, da se vogalna armatura mora
namestiti na dolžini L/10. Po tem lahko gre, za osvojeni premer 16 in podani čisti razmik
med palicami e=3 cm, na tej dolžini v eno vrsto 6 palic: 30/(3+1.6)=6.52 Ker se palice
postavljajo obojestransko, lahko gre na dano dolžino skupno 12 palic (podatek, ki se izpisuje
v koloni “Potrebno” med oklepaji).
Z izborom ukaznega polja “Postavi palice” se bo ta dialog zaprl, a v glavnem dialogu se bo
izpisala informacija o osvojeni armaturi. V primeru, da želite izničiti prej osvojeno armaturo, je
potrebno v edit box-u “n=” podati vrednost “0” in aktivirati ukazno polje “Postavi palice”.
Za osvajanje podolžne vertikalne in horizontalne armature je prav tako skoraj popolnoma
enaka analogija, kot pri osvajanju stremen v gredah, ko se aktivira ukaz “Preračun stremen”.
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Izgled dialoga za osvajanje prečne armature
Ker se podolžna armatura preračunava po tekočem metru zidu, se tudi procedura osvajanja
armature odvija na enak način. Torej na osnovi podanega premera se preračunava potreben
medsebojni razmak armature, a na osnovi podanega razmaka se preračunava potreben premer
palic. Z izborom ukaznega polja “Postavi palice” se v glavnem dialogu izpiše informacija o
osvojeni armaturi.
Prav tako bomo omenili, da v primerih, ko je minimalna potrebna armatura večja od računsko
potrebne, bo program v stolpcu “Potrebno” vedno izpisoval večjo vrednost.
Kontrola osvojene armature
Z aktiviranjem tega ukaza program kontrolira ali osvojena armatura zadovoljuje in izda
ustrezno opozorilo.

Poročilo
Razen poročila, ki vsebuje rezultate dimenzioniranja (“Poročilo z armaturo”), je mogoče
dobiti tudi poročilo, ki vsebuje samo tabelo vplivov v izbranem prerezu zidu po obtežnih
primerih (“Poročilo s silami”) in pa poročilo, ki vsebuje in eno in drugo (“Poročilo z
armaturo in silami”).
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Zaprta lista, iz katere se vrši izbor poročila, ki se bo generiral
Interakcijski diagram
Ker se seizmični zidovi ne dimenzionirajo kot plošče, ampak se postopek izvaja kot pri
dimenzioniranju ustreznega pravokotnega prereza, je omogočeno tudi generiranje
interakcijskih diagramov, oziroma kontrola nosilnosti zidu v podanem prerezu. Za ta namen je
predviden ukaz “Interakcijski diagram”, ki odpre dialog:

Dialog “Interakcijski diagram”
Delo s tem dialogom je enako kot pri ukazu za generiranje interakcijskih diagramov grede.
Z aktiviranjem ukaznega polja “OK” bo procedura dimenzioniranja podanega prereza končana
in program bo v risbi obeležil predhodno podani prerez. V ukazni vrstici bo pa program
ponovno zahteval določitev novega prereza za dimenzioniranje.
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Na risbi je jasno označen predhodno dimenzionirani presek
Editiranje preseka
Z izborom podopcije “Edit” v ukazni liniji se lahko ureja tako prereze za dimenzioniranje
seizmičnih zidov, kot tudi prereze za dimenzioniranje niza zidov in za kontrolo napetosti v
zidanih zidovih. Glede na izbrani prerez se odpre ustrezen dialog: “Seizmični zidovi”,
“Dimenzioniranje niza zidov” ali “Kontrola napetosti v zidanih zidovih” (glej poglavji 9.6 in 9.8).
Z izborom podopcije “Edit” v ukazni vrstici, bo program zahteval izbor nekega že prej
podanega prereza.
<0 sel.> Edit – Selektiranje (Okno / Poligon / pResek / <Konec>):_
Če je izbran prerez, ki je dobljen z ukazom za dimenzioniranje seizmičnih zidov, se odpre enak
dialog, kot je v proceduri dimenzioniranja tega prereza.

Izgled dialoga za editiranje prej dimenzioniranega prereza
Vsi ponujeni parametri so sedaj dostopni za spremembo in izvedbo novega dimenzioniranja.
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Brisanje prereza
Z izborom podopcije “Brisanje”, bo program v ukazni vrstici zahteval izbor že prej določenih
prerezov, katere želite umakniti iz risbe.
<0 sel.> Brisanje - Selektiranje (Vse/Okno/Poligon/pResek/eXtras/Deselektiranje/<Konec>):
Kreiranje tekstualnega poročila
Z izborom podopcije “Poročilo” program odpre okno rezervirano za prikaz tekstualnega
poročila, v katerem se prikazuje dimenzioniranje v vseh prerezih za seizmične zidove, kot tudi
v prerezih za dimenzioniranje niza zidov (glej poglavje 9.6).

Izgled dialoga za prikaz tekstualnega poročila
Če je osvojena armatura, se v risbi v poročilu tudi prikazuje.
Delo s tem oknom je popolnoma enako kot pri ostalih ukazih v programu, v katerih se kreirajo
tekstualna poročila.

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

936

9.6

Dimenzioniranje niza zidov

V “Tower 7” je uvedena avtomatizacija dimenzioniranja seizmičnih zidov z
dimenzioniranjem poljubnega števila zidov naenkrat (npr. za več nadstropij). Z ukazom
"Dimenzioniranje niza zidov" program avtomatsko dimenzionira poljubno število zidov,
upoštevajoč tudi odprtine v zidu. Pri tem avtomatsko določi najmerodajnejše prereze za katere
je potrebno prikazati poročilo. Uporabnik lahko tudi sam po svoji želji da dodatne prereze, ki
niso merodajni, v poročilo. Rezultati narejenega dimenzioniranja niza zidov se shranijo v
datoteko.
Po izboru ukaza “Dimenzioniranje ► Beton ► Dimenzioniranje niza zidov”,
se preide v proceduro izbora plošč-zidov:
<0 sel.> Dimenzioniranje niza zidov – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / Smer<vertikalna>/
Gostota<Default>/Edit):
Pri izboru je potrebno paziti, da vse plošče, oziroma zidovi pripadajo istemu aktivnemu 2D
pogledu, v nasprotnem bo program dal opozorilo:

Ker dimenzioniranje niza zidov lahko traja precej dolgo v odvisnosti od gostote mreže končnih
elementov, se s pomočjo podopcije “Gostota” lahko vpliva na gostoto mest, kjer se bo izvajalo
dimenzioniranje niza zidov, s tem pa tudi na trajanje preračuna. Po izboru te podopcije se v
ukazni liniji zahteva vnos gostote:
Gostota (<Default>):
Gostota se daje v metrih, a med oglatimi oklepaji se izpisuje aktivna vrednost. Jasno je, da bo
dolžina trajanja preračuna krajša, čim večja je vrednost za gostoto. Če se izbere podopcija
“Default”, se bodo prerezi preračunali na mestih mreže končnih elementov.
Uporabniku je zraven dimenzioniranja poljubnega števila zidov po višini, oziroma postavitvi
vertikalne smeri dimenzioniranja, omogočeno tudi postavljanje vodoravne in poševne smeri
dimenzioniranja. V ukazni liniji se nahaja podopcija “Smer <vertikalna>”, ki kaže na potek
dimenzioniranja zidov. Z zaporednim izborom te podopcije se naziv menja, dobijo se lahko tri
oblike:
“Smer <vertikalna>”
Ta naziv pomeni, da bo smer dimenzioniranja zidov vertikalna. Po koncu ukaza
se v risbi prikazuje os dimenzioniranja, ki ima vertikalno smer.
“Smer<vodoravna>”
Ta naziv pomeni, da bo smer dimenzioniranja zidov vodoravna. Po koncu ukaza
se v risbi prikazuje os dimenzioniranja, ki ima vodoravno smer.
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“Smer <poševna>”
Ta naziv pomeni, da bo smer dimenzioniranja zidov poševna. Po izboru zidov se
bo v ukazni liniji pojavilo sporočilo za definiranje poševne smeri osi
dimenzioniranja:
Prva točka osi dimenzioniranja (Gostota <Konec>):
Pričakuje se izbor prve točke osi dimenzioniranja in zatem še druge točke:
Druga točka:
Tako je definirana smer dimenzioniranja.
Po izboru zidov in aktiviranjem desne tipke miške, se odpre dialog:

Dialog za dimenzioniranje niza zidov
V zgornjem desnem kotu dialoga se nahaja tabela z vsemi prerezi v katerih je izvršeno
dimenzioniranje zidov, dokler se v risbi pod to tabelo prikazujejo vsi izbrani zidovi, kot tudi vsi
merodajni prerezi, katere je program avtomatsko določil. Aktivni prerez iz tabele je v risbi v
dialogu prikazan z rdečo barvo, dokler so ostali merodajni prikazani s črno barvo. Število
prerezov, ki se pojavijo v tabeli, je odvisno od podane gostote.
“N°”

Kolona z vsemi dimenzioniranimi prerezi. Če se v koloni pojavijo ikone,
pomeni da so ti prerezi merodajni in da se bo za njih prikazalo tekstualno
poročilo.
- prerez je merodajen za upogib in strig.
- prerez je merodajen za upogib.
- prerez je merodajen za strig.
Vsi prerezi, ki imajo številko v tej koloni, bodo prikazani v poročilu.

“Prerez”

Kolona s položajem prereza in to v koordinatah x, y ali z, če je v smeri
globalnih osi, če ni, pa je položaj lokalno od začetka koordinatnega sistema.

“Širina”

Stolpec v katerem se prikazuje širina zidu v vsakem prerezu. Ta podatek se
lahko menja, pri čemer se celice s spremenjeno širino zidu označijo s posebno
barvo.
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“

”

Stolpec s stikali, ki določajo za katere vse prereze, zraven merodajnih, se
bodo kreirala tekstualna poročila. Vsi izbrani prerezi se numerirajo s števci , ki
se prikazujejo v stolpcu “N°”. Zraven tega se s temi stikali vrši izbor prerezov,
katerim je potrebno dodeliti podatke, ki so predhodno osvojeni za nek drugi
prerez iz liste. Desni klik miške na naziv tega stolpca odpre meni z opcijami:
“Vklopi vse” – vsa stikala se vklopijo.
“Izklopi vse” – vsa stikala se izklopijo

Desni klik miške nad poljubno celico odpre meni z opcijami:
“Osvojeno armaturo dodeliti vsem izbranim prerezom” – z izborom te opcije bo osvojena
armatura iz trenutno izbranega prereza dodeljena vsem prerezom z vklopljenim stikalom v
stolpcu
“Osvojeno armaturo dodeliti vsem prerezom” - z izborom te opcije bo osvojena armatura
iz trenutno izbranega prereza dodeljena vsem prerezom v tabeli.
“Podano širino dodeliti vsem izbranim prerezom” - z izborom te opcije bo podana širina iz
trenutno izbranega prereza dodeljena vsem prerezom z vklopljenim stikalom v stolpcu
.
“Podano širino dodeliti vsem prerezom” - z izborom te opcije bo podana širina iz trenutno
izbranega prereza dodeljena vsem prerezom tabeli.
“Vrni začetno širino vsem izbranim prerezom” – z izborom te opcije bo širina zidu v vseh
prerezih z vklopljenim stikalom v stolpcu
vrnjena na začetno vrednost.
“Vrni začetno širino vsem prerezom” - z izborom te opcije bo širina zidu v vseh prerezih v
tabeli vrnjena na začetno vrednost.
“Gostota”

Polje za naknaden vnos nove vrednost za gostoto prerezov, pri čemer se
avtomatsko izvede preračun dimenzioniranja. Če se za gostoto da vrednost
nič, to pomeni 'default' gostoto. Vse prej rečeno za podopcijo“Gostota” velja
tudi tukaj.

“Prikazati oznako osi”
Stikalo, ki po izhodu iz dialoga v risbi prikazuje oznake osi dimenzioniranja.
Desno od stikala se nahaja polje za vnos poljubne oznake.
“Izbor plošč”

Tipka za ponoven izbor plošč v risbi, tako da lahko uporabnik naknadno doda
ali izloči nekatere zidove za dimenzioniranje. Po izboru se program ponovno
vrne v dialog za dimenzioniranje niza zidov.

Računska ovojnica sil
V skladu s predpisi Eurocode 8 (5.4.2.4 Posebna določila za duktilne stene) je v programu
Tower omogočeno, da se dimenzoniranje sten vrši na vplive računske ovojnice sil, ki
predstavlja premaknjeno ovojnico izračunanega upogibnega momenta in povečani diagram
prečne sile. Če je za dimenzioniranje betona izbran nek predpis, ki bazira na predpisu EC8, se
bo v dialogu za dimenzioniranje niza seizmičnih zidov pojavil gumb “Računska ovojnica sil”,
ki odpre dialog:
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Dialog za definiranje računske ovojnice sil
V dialogu so prikazani diagrami računskega upogibnega momenta, prečne sile in osne sile. Na
risbi upogibnega momenta je prikazana tudi ovojnica računskega momenta, katero uporabnik
lahko premika za določeno vrednost, ki je enaka višini kritičnega območja stene. Uporabnik
prav tako lahko povečuje diagram prečnih sil za podan faktor, kar se takoj vidi tudi v risbi,
zraven osnovnega diagrama je prikazan tudi povečan diagram.
“Uporabiti računsko ovojnico sil za dimenzioniranje”
To stikalo določa ali se bo za dimenzioniranje niza zidov uporabila tudi
ovojnica sile ali ne.
“Obtežni primer”
Zaprta lista v kateri se nahajajo vsi seizmični obtežni primeri, SRSS
kombinacije, kot tudi kombinacije z vsemi obtežnimi primeri. Katerikoli od teh
obtežnih primerov se lahko izbere za definiranje računske ovojnice sil.
“Vplivi v aktivnem prerezu”
S pomočjo drsnika, ki se nahaja pri levem robu dialoga, se vrši sprememba
aktivnega prereza, tako da se drsnik postavi v želeni položaj. Nad drsnikom
se izpisuje informacija o položaju prereza, dokler se pod njim izpisuje
informacija o številki prereza “Vplivi v aktivnem prerezu 1/42”. Spredaj je
števec aktivnega prereza, zadaj pa skupno število prerezov. Desno od drsnika
su prikazani diagrami računske ovojnice sil za vplive M, T in N za aktivni
obtežni primer. Trenutni položaj drsnika določa, kateri prerez je aktiven in je
prikazan z rdečo barvo, dokler so vsi ostali prerezi v katerih je izvršeno
dimenzioniranje prikazani z belo barvo.
“Premakni diagram momentov”
Edit polje za vnos vrednosti v [cm] za odmik diagrama računskega
upogibnega momenta.
“Multiplikator prečne sile”
Edit polje za vnos multiplikatorja diagrama prečne sile.
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“Izračunani”

Polja za informacije o izračunanih vrednostih diagramov upogibnih momentov,
prečne in osne sile v aktivnem prerezu.

“Povečani”

Polja za vrednosti diagramov računske ovojnice upogibnih momentov in
povečanih diagramov prečne sile v aktivnem prerezu.

“Min/Max”

Polja za prikaz ekstremne vrednosti diagramov ovojnice upogibnih momentov,
prečne in osne sile.

Z izborom polja

in

se kreira poročilo z vsemi

podatki o računski ovojnici sil. V

odvisnosti od izbrane ikone se poročilo lahko eksportira v projektno dokumentacijo (
direktno natisne (

) ali

).

Poročilo za računsko ovojnico sil
Če je vklopljeno stikalo “Uporabiti računsko ovojnico sil za dimenzioniranje”, se z izhodom iz
dialoga z “OK” program vrne v dialog za dimenzioniranje niza zidov, samo dimenzioniranje se
pa v bodoče izvaja po vplivih od računske ovojnice sil. Pod nazivom gumba za definiranje
računske ovojnice sil se izpisuje tudi informacija, ali se upošteva pri dimenzioniranju.

Sporočilo o upoštevanju računske ovojnice sil pri dimenzioniranju niza zidov
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“Poročilo”

Tipka, ki odpre okno rezervirano za prikaz tekstualnega poročila in prikazuje
dimenzioniranja v vseh merodajnih prerezih, kot tudi v prerezih, katere je
uporabnik sam dodal v poročilo:

Dialog za prikaz tekstualnega poročila
Delo s tem oknom je enako kot pri ostalih ukazih v programu, kjer se kreirajo
tekstualna poročila.
Interakcijski diagram
Z aktiviranjem ukaza “Interakcijski diagram” se odpre dialog za generiranje
interakcijskega diagrama za aktiven prerez v listi. Delo s tem dialogom je
enako kot pri ukazu za generiranje interakcijskih diagramov grede.
Ostali podatki, ki se nahajajo v tem dialogu so identični podatkom, ki se pojavijo v dialogu za
dimenzioniranje seizmičnih zidov (glej poglavje 9.5).
Z aktiviranjem polja “OK” se procedura v dialogu za dimenzioniranje niza zidov konča.
Program bo nato v risbi označil osi dimenzioniranja in vse prereze, ki so bili izbrani v dialogu:
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V risbi so prikazane osi dimenzioniranja in vsi izbrani prerezi v dialogu
Vsak prerez v svoji oznaki vsebuje tudi oznako osi dimenzioniranja, ki je bila definirana v
dialogu.
Edit
Z izborom podopcije “Edit” v ukazni liniji se lahko ureja tako prereze za dimenzioniranje
seizmičnih zidov, kot tudi prereze za dimenzioniranje niza zidov in za kontrolo napetosti v
zidanih zidovih. Ukazna linija dobi obliko:
<0 sel.> Edit – Selektiranje (Okno/Poligon/pResek/<Konec>):
Po izboru osi dimenzioniranja bo program odprl isti dialog, z vsemi predhodno podanimi
podatki v proceduri dimenzioniranja niza zidov:

Dialog za editiranje dimenzioniranega niza zidov
Vsi ponujeni parametri so sedaj dostopni za spremembo in izvedbo novega dimenzioniranja.
Če se izbere že prej podan prerez, katerega smo dobili z ukazom za dimenzioniranje seizmičnih
zidov, se odpre isti dialog kot v proceduri dimenzioniranja tega prereza:
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Dialog za editiranje dimenzioniranega prereza
Če se izbere os dimenzioniranja od ukaza za kontrolo napetosti v zidanih zidovih, se odpre isti
dialog kot v proceduri kontrole napetosti zidanih zidov:

Vsi ponujeni parametri so sedaj dostopni za spremembo in izvedbo nove kontrole napetosti v
zidanih zidovih (glej poglavje 9.8).
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9.7

Preračun prereza

S pomočjo tega ukaza, ki se nahaja v meniju “Dimenzioniranje ► Beton”, se lahko
preračuna potrebna armatura za poljuben prečni prerez in poljubno podane statične vplive.
Namreč z izborom ukaza “Preračun prereza” se odpre dialog, ki funkcionira kot popolnoma
neodvisen del programa, a preračun potrebne armature se izvede za izbrani standard.

Zaprta lista za izbor standarda za dimenzioniranje
V zgornji polovici dialoga se definira oblika in dimenzija prečnega prereza. Ta del dialoga deluje
na skoraj enak način kot dialog za definiranje prečnega prereza gred v modulu za vnos
podatkov (za izbrani tip prečnega prereza iz liste so v edit box-ih odgovarjajoče dimenzije).

Izbran je pravokotni prečni prerez b/d=20/40 cm
V spodnjem levom kotu dialoga se nahaja lista, v katero se podaja statične količine, ki
obremenjujejo prerez. Vsaki vrstici ustreza en obtežni primer. Zadnja kolona v tabeli vsebuje
stikala, ki vklopijo dimenzioniranje prereza.
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Del dialoga za vnos niza vplivov za dimenzioniranje prereza
“

Dodaj”

Pod zadnjo vrstico v tabeli se doda nova vrstica.

“S kopiranjem”
Pri dodajanju se kopira vsebina aktivne vrstice.
“

Briši”

Izbrana vrstica se briše.

Če se za aktivni predpis izbere Eurocode ali nek predpis, ki na njem temelji, se z desnim
klikom miške na števec obtežnega primera (prvi stolpec v listi) odpre meni za definiranje
pripadnosti tipu kombinacij obtežb.

Z desnim klikom miške na števec drugega obtežnega primera
se odpre meni s tipi kombinacij obtežb
Vsakemu novemu obtežnemu primeru program avtomatsko določa tip “Stalne in prehodne
kombinacije”, lahko pa se spremeni na “Seizmične kombinacije” ali “Nezgodne kombinacije”.
Aktivni tip kombinacije obtežb je označen s simbolom “”. Če je aktivni obtežni primer
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dodeljen skupini “Seizmične kombinacije”, se pred števcem v tabeli pokaže simbol
skupini “Nezgodne kombinacije” se prikaže simbol
.

, če pa

Simboli tipov kombinacij, katerim so dodeljeni obtežni primeri
Z določitvijo tipa kombinacije obtežnemu primeru se dodelijo parcialni koeficienti varnosti “γC”
in “γS”, ki se bodo uporabili pri dimenzioniranju prereza s tem obtežnim primerom. Parcialni
koeficienti varnosti se podajo v dialogu ukaza “Predpisi” (glej poglavlje “9.1”).
Z izborom polja “Način armiranja” se odpre dialog za določitev kvalitete materiala in načina
armiranja.

Izgled dialoga, ki se odpre po izboru polja “Način armiranja”
Vsebina in način dela s tem dialogom je popolnoma enak kot pri aktiviranju ukaza
“Dimenzioniranje ► Beton ► Grede: Vnos podatkov – Lokalni”. Z zapiranjem tega dialoga se
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vrnemo v osnovni dialog in vsi podani podatki, kot so način armiranja in osvojeni material, se
pridružijo prerezu za katerega je potrebno preračunati potrebno armaturo. Z aktiviranjem
ukaznega polja “Preračun” se za podane vhodne podatke in aktivni predpis (ukaz “Predpisi)”,
izvede preračun potrebne armature, a rezultati se izpisujejo v delu dialoga “Rezultati”.

Del dialoga v katerem se prikazujejo rezultati izvedenega preračuna potrebne armature
Klic ukaza za interakcijske diagrame je omogočeno tudi iz tega dialoga.
“Interakcijski diagram”
Gumb, ki aktivira dialog “Interakcijski diagram”. Tako je omogočeno
generiranje interakcijskega diagrama, kot tudi kontrola nosilnosti grede
poljubnega prečnega prereza za podane vplive. Ta gumb je aktiven samo, če
je izveden preračun armature. Delo v tem dialogu je že pojasnjeno (glej
poglavje 9.4.10).
Šele tedaj, ko so v dialogu prikazani izračunani rezultati preračuna, bo postala dostopna za
aktiviranje tudi ikona za tiskanje in export bloka, s katero se kreira tekstualna datoteka, ki
vsebuje vse potrebne podatke o izvedenem preračunu.

Izgled tekstualnega poročila, ki je formirano s pomočjo ukaza “Preračun prereza”
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Poročilo se bo začelo s poljubno podanim tekstom, katerega ste podali v edit box-u “Naslov”,
neposredno pred aktiviranjem ene od ponujenih ikon. Ta ukaz ima lahko večnamensko
uporabo, posebej ko delate kontrolo tujih projektov.

9.8

Kontrola napetosti v zidanih zidovih

V “Tower” je omogočena kontrola normalnih napetosti in strižnih sil v zidanih
zidovih po predpisu EUROCODE.
Po izboru ukaza “Dimenzioniranje ► Beton ► Kontrola napetosti v zidanih
zidovih”, se preide v proceduro izbora zidov:
<0 sel.> Kontrola napetosti v zidanih zidovih – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek /
eXtras / Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / Gostota <Default> /
Edit ):
Ker kontrola napetosti lahko traja precej dolgo v odvisnosti od gostote mreže končnih
elementov, se s pomočjo podopcije “Gostota” lahko vpliva na gostoto mest, kjer se bo izvajalo
dimenzioniranje zidov, s tem pa tudi na trajanje preračuna. Po izboru te podopcije se v ukazni
liniji zahteva vnos gostote:
Gostota (<Default>):
Gostota se daje v metrih, a med oglatimi oklepaji se izpisuje aktivna vrednost. Jasno je, da bo
dolžina trajanja preračuna krajša, čim večja je vrednost za gostoto. Če se izbere podopcija
“Default”, se bodo prerezi preračunali na mestih mreže končnih elementov.
Po izboru zidov (zidovi za katere je material iz skupine “Opeka/bloki”) in aktiviranjem desne
tipke miške, se odpre dialog:

Dialog za kontrolo napetosti v zidovih
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V zgornjem delu dialoga se nahaja polje, v katerem se prikazuje kompletno poročilo kontrole
napetosti v zidovih. Pri spremembi kateregakoli parametra se poročilo ne ažurira avtomatsko,
ampak je nujno aktivirati gumb “Preračun”. Tedaj se izvede novi preračun in se generira novo
poročilo.
V spodnjem delu dialoga se nahajajo parametri, ki definirajo kontrolo napetosti v zidovih:
fb [MPa]

karakteristična trdnost opeke.

fk [MPa]

karakteristična tlačna trdnost zidu.

fvk0 [MPa]

karakteristična strižna trdnost pri stanju brez tlaka.

fvk,gran [MPa]

mejna karakteristična strižna trdnost.

Koef. sigurnosti za material

koeficient varnosti za material.

Karakteristična strižna trdnost fvk [MPa] se določa na enega izmed načinov:

f vk  f vko  0.4   d

1.
kjer so:

f vk 0 [MPa] - karakteristična strižna trdnost pri stanju brez tlaka

 d [MPa] - delovna napetost tlaka pravokotno na smer striga
f vk  0.065  f b  f vk 0

2.
kjer so:

f b [MPa] - karakteristična trdnost opeke

f vk 0 [MPa] - karakteristična strižna trdnost pri stanju brez tlaka
“Aktivni obtežni primer”
Preračun se izvede za aktivni obtežni primer.
“Kompletna shema”
Preračun se bo izvedel za definirano shemo obtežb. V primeru, da v okviru
ukaza “Shema obtežnih kombinacij”, imajo vse obtežbe karakter
“Nedefinirana obtežba”, bo to stikalo neaktivno.
“Preračun”

Gumb za ponovni preračun in generiranje novega poročila, z upoštevanjem
aktivnih parametrov v dialogu.

“Prikaz celega sklopa v poročilu”
V poročilu kontrole napetosti se bodo prikazali vsi izbrani zidovi in ne samo
zid, za katerega se prikazujejo merodajni prerezi.
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“Prikaz celega sklopa”

Izklopljen “Prikaz celega sklopa”

Z izborom polj
,
in
se kreirano poročilo lahko izvozi v projektno dokumentacijo,
natisne, ali shrani v tekstovno datoteko.
Z aktiviranjem polja “OK” se procedura kontrole napetosti zidov konča in program bo v risbi
označil os dimenzioniranja in merodajne prereze.

V risbi so prikazane os dimenzioniranja in merodajni prerezi za vsak izbran zid
Edit
Z izborom podopcije “Edit” v ukazni liniji se lahko izbere os dimenzioniranja postavljena z
ukazom za kontrolo napetosti v zidovih, ukazna linija pa dobi obliko:
<0 sel.> Edit – Selektiranje (Okno / Poligon / pResek / <Konec>):
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Po izboru osi dimenzioniranja se bo odprl isti dialog z vsemi podanimi podatki v proceduri
kontrole napetosti v zidovih:

Vsi ponujeni parametri so sedaj dostopni za spremembo in izvedbo nove kontrole napetosti.
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10. Dimenzioniranje jeklenih
prerezov
S pomočjo tega modula lahko dimenzionirate jeklene konstrukcije, za vse vrste
obremenitev in skoraj vse oblike enodelnih in večdelnih jeklenih prerezov. Ukazi za
dimenzioniranje jeklenih prerezov se nahajajo v okviru menija “Dimenzioniranje ► Jeklo”. Da
bi se olajšal izbor ukazov iz tega menija, je predvidena ikona “Jeklo: Dimenzioniranje”, ki
odpre meni s to skupino ukazov.

Ikona za hiter izbor ukazov iz menija “Dimenzioniranje ► Jeklo”
Opomba:
Ker se dimenzioniranje vrši samo za izbrane kombinacije istočasnega delovanja osnovnih
obtežnih primerov, bodo ukazi za dimenzioniranje jeklenih prerezov neaktivni, če predhodno
niste definirali vsaj eno kombinacijo. Torej pred samim postopkom dimenzioniranja je potrebno
definirati vse merodajne kombinacije, iz katerih bo program prevzel statične vplive za
dimenzioniranje. V primeru, da model ne vsebuje niti eno kreirano kombinacijo, se bo po
izboru ukaza iz menija “Dimenzioniranje ► Jeklo” prikazalo opozorilo.
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10.1

Izbor predpisa za dimenzioniranje

Pred postopkom dimenzioniranja je potrebno izbrati standard, po katerem se bo
vršilo dimenzioniranje. Z izborom ukaza “Predpisi”, ki se nahaja v okviru menija
“Dimenzioniranje ► Jeklo”, se odpre dialog naslednjega izgleda.

Izgled dialoga za izbor aktivnega predpisa
Sprememba aktivnega standarda se vrši z izborom iz zaprte liste, ki se nahaja v levem delu
dialoga. Z aktiviranjem polja “OK” bo dialog izginil z ekrana, a izbrani predpisi bodo postali
aktivni. V primeru, da za posamezne dele modela že obstajajo rezultati dimenzioniranja po
nekem drugem standardu, bo program izdal naslednje opozorilo.

Z aktiviranjem polja “OK”, bodo vsi obstoječi rezultati dimenzioniranja izgubljeni. Torej, vsi
jekleni prerezi na enem modelu se lahko dimenzionirajo samo po istem standardu.
Zraven izbora želenega standarda je v tem dialogu možno definirati tudi globalne parametre,
katere bo program uporabljal pri svojem delu. V edit box-u “Toleranca” se definira dovoljeni
procent prekoračitve dopustnih napetosti. Namreč, če so stvarne napetosti v prerezu zelo blizu
dovoljenim (v mejah podane dovoljene procentualne prekoračitve), bo te palice program v
ukazih “Kontrola napetosti” in “Kontrola stabilnosti” obravnaval kot regularne.
Dopustna meja raztezanja jekla “v” bo določena z izborom vrste jekla iz zaprte liste, ki se
nahaja v zgornjem desnem delu dialoga.
V okviru ukaza “Predpisi” se lahko podajo tudi nove vrste jekla. Za ta namen je predviden
gumb “Knjižnica”, ki se nahaja v dialogu ko je izbran predpis JUS.
Po aktiviranju guma “Knjižnica” se odpre dialog:
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Dialog za definiranje novih vrst jekla
V levi tabeli se definirajo nove vrste jekla, ki se shranijo v konfiguracijsko datoteko, dokler se v
desni tabeli nahajajo vrste jekla, ki so prebrane z aktivnim modelom in ne obstajajo v knjižnici.
Knjižnica
V levi tabeli vsaka vrstica ustreza karakteristikam ene vrste jekla. Vsaka vrsta jekla je
določena s svojim nazivom in nizom numeričnih podatkov, ki se podajo v ustreznih stolpcih. V
glavi kolon je izpisana oznaka podatka. Vsi podatki v levi tabeli se lahko menjajo.
Naziv

Naziv nove dodane vrste jekla. Simbol “@”, ki se lahko pojavi za števcem jekla,
označuje da se ta vrsta jekla uporablja v modelu.

fy

Vnos meje tečenja jekla.

fu

Mejna trdnost jekla.

fyR

Meja tečenja jekla za elemente, katerih nominalna debelina prehaja 40mm.

fuR

Mejna trdnost jekla za elemente, katerih nominalna debelina prehaja 40mm.

Dodaj Gumb za vnos nove vrste jekla. Nova vrsta jekla bo nameščena pod aktivno vrstico
in bo predstavljala kopijo te vrstice. Novonastali vrsti jekla je nujno treba
spremeniti naziv, ker vrste jekla ne morejo imeti istega imena. V nasprotnem se bo
po aktiviranju z “OK” izdalo opozorilo:

Briši

Brisanje trenutno izbrane vrste jekla.

Gor

Trenutno izbrana vrsta jekla se premakne navzgor.

Dol

Trenutno izbrana vrsta jekla se premakne navzdol.
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Lokalni za projekt
V desni tabeli se prikazujejo vrste jekla, ki se ne nahajajo v knjižnici, ampak so prebrane z
aktivnim modelom. Vsi podatki, s katerimi se definira vrsta jekla, so prikazani tudi v desni
tabeli, s tem da se v tej tabeli podatki ne morejo menjati. Uporabniku je omogočeno da vrste
jekla iz modela shrani v knjižnico.
Ukaz za prenos izbranega tipa jekla v knjižnico in v konfiguracijsko datoteko.
Z aktiviranjem “OK” se dialog zapre, vse nove dodane vrste jekla se pa bodo nahajale na
koncu zaprte liste za izbor vrste jekla. Simbol “*”, ki se lahko nahaja zraven naziva jekla v
zaprti listi, označuje da se to jeklo ne nahaja v knjižnici, ampak je prebrano z modelom.
V edit box-ih “ M0 =”, “ M1 =” in “ M2 =” lahko definirate parcialne koeficiente varnosti in
vrednost koeficienta “ vec=”.
Opomba:
Za dimenzioniranje po JUS-u se od globalnih parametrov poda samo podatek o toleranci in
kvaliteti jekla “v”.

10.2

Merodajna obtežba

EUROCODE
Z aktiviranjem tega ukaza se odpre dialog za izbor vseh predhodno kreiranih kombinacij, ki
bodo upoštevane pri dimenzioniranju jeklenih prerezov.

Izgled dialoga za izbor merodajne obtežbe
V prikazani listi se nahaja toliko vrstic, kolikor je definiranih kombinacij s pomočjo ukaza
“Obtežni primeri ”. V koloni “N” se izpisuje številka kombinacije, v koloni “Naziv” naziv,
dokler je zadnja kolona predvidena za izbor, ali bo dana kombinacija upoštevana pri
dimenzioniranju ali ne. Simbol “√” pomeni upoštevanje dane kombinacije, dokler prazno polje
označuje, da se dana kombinacija ne upošteva.
V “Tower” je omogočeno kreiranje in vnos poročila z merodajnimi kombinacijami v projektno
dokumentacijo. Za ta namen je predviden gumb “
Poročilo”, ki se nahaja v dialogu ukaza
“Merodajna obtežba”.
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Gumb za kreiranje poročila z merodajnimi kombinacijami
Z izborom tega gumba se odpre dialog s kreiranim poročilom:

Dialog s kreiranim tekstualnim poročilom
merodajne obtežbe
S pomočjo ukaznih polj, ki se nahajajo v spodnjem desnem delu dialoga, se poročilo z
merodajnimi kombinacijami obtežb lahko izvozi v projektno dokumentacijo, direktno v tisk ali v
tekstualno datoteko.
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JUS
Ker koeficient varnosti “K.S.” zavisi od karakterja osnovnih obtežnih primerov, ki gredo v dano
kombinacijo obtežb, je omogočeno, da se njegova vrednost avtomatsko dodeli kombinacijam
obtežb na osnovi njihovega tipa.
Z izborom ukaza “Merodajna obtežba” se odpre dialog z izgledom:

Izgled dialoga “Merodajna obtežba – JUS”
V spodnji listi so prikazani vsi osnovni obtežni primeri, ki so kreirani do trenutka vhoda v
dialog. V koloni “N” se izpisuje številka osnovnega obtežnega primera, v koloni “Naziv” naziv,
dokler se v koloni “Tip” izbira tip obtežbe, ki bo preko koeficienta varnosti “K.S” vplivala na
korekcijo dopustnih napetosti. Za vsak osnovni obtežni primer lahko izberete enega od treh
tipov obtežbe: osnovna, dodatna ali izjemna. To se doseže tako, da se iznad polja v koloni
“Tip” pritisne desni gumb miške, nakar se odpre meni z opcijami “osnovna”, “dodatna” in
“izjemna”. Z izborom ene opcije lahko spremenite tip obtežbe, nakar se bo v koloni “Tip”
izpisal izbrani tip obtežbe.
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Meni, ki se odpre s pritiskom na
desni gumb miške nad poljem v koloni “Tip”
V zgornjem list box-u se nahajajo vse kombinacije obtežb, kjer je toliko vrstic kot je
definiranih kombinacij z ukazom “Obtežni primeri”. V koloni “No” se izpisuje številka
kombinacije, v koloni “Naziv” naziv, dokler se v koloni “Tip” izpisuje tip vsake kombinacija na
osnovi tipa osnovnih obtežnih primerov, ki so v kombinaciji. Če je vsaj ena osnovna obtežba v
kombinaciji s tipom “dodatna” in niti en tip “izjemna”, se kombinaciji dodeli tip “dodatna”. Če
je vsaj ena osnovna obtežba v kombinaciji s tipom “izjemna”, bo tudi kombinacija dobila tip
“izjemna”. V koloni “K.S.” program vsaki kombinaciji avtomatsko dodeli vrednost koeficienta
varnosti glede na tip obtežbe, kateri pripada in to na način:
K.S. = 1.500 za osnovno obtežbo
K.S. = 1.333 za dodatno obtežbo
K.S. = 1.200 za izjemno obtežbo
Uporabnik lahko za koeficient varnosti “K.S.” vnese poljubno vrednost, tako da najprej klikne v
polje in preko tipkovnice vnese novo vrednost.
Če ne želite izvršiti dimenzioniranja za vse predhodno definirane kombinacije, je dovolj, da v
tem dialogu daste koeficientu varnosti (podatek v koloni “K.S.”) vrednost “0”.
S poljem “
Poročilo”, ki se nahaja v spodnjem levem delu dialoga, je omogočeno kreiranje
in dodajanje poročila z merodajnimi kombinacijami v projektno dokumentacijo. Z izborom tega
polja se odpre dialog s kreiranim poročilom:
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Dialog s kreiranim tekstualnim poročilom
merodajne obtežbe
V poročilu so prikazani vsi osnovni obtežni primeri in vse kombinacije obtežb. V koloni “K.S” za
osnovne obtežne primere je prikazan tip obtežbe (“osnovna”, “dodatna” ali ”izjemna”), a za
kombinacije vrednost koeficienta varnosti.
S polji, ki se nahajajo v spodnjem desnem delu dialoga, se poročilo z merodajnimi
kombinacijami obtežb lahko exportira v projektno dokumentacijo, direktno v tisk ali v
tekstualno datoteko.

10.3

Kontrola napetosti

Z izborom tega ukaza, bo program izvedel kontrolo napetosti in hitro bodo vse
palice v modelu obarvane ali z zeleno ali rdečo barvo. Z zeleno barvo bodo obarvane vse
palice, ki zadovoljujejo, a z rdečo vse palice, ki ne zadovoljujejo napetostni kontroli. Preračun
se izvaja za normalne, strižne in vzporedne napetosti in to po sledečih izrazih:
stv = N/Ax + My/Wy + Mz/Wz
stv = Ty(z) /Ay(z)
u = (,stv2 + 3,stv2)1/2
Tudi za normalne in za strižne napetosti bo program preračunal odgovarjajoči koeficient
izkoriščenosti prereza, oziroma odnos dopustnih in stvarnih napetosti ter bo na sredini vsake
palice izpisal maksimalno vrednost preračunanega koeficienta izkoriščenosti prereza. V
nadaljevanju teh vrednosti v oklepaju bodo izpisani tudi števci kombinacij iz katere izhaja
maksimalni koeficient izkoriščenosti. Čeprav je verjetno že samo po sebi jasno, bomo
poudarili, da je idealna vrednost tega koeficienta glede izkoriščenosti napetosti “1.00”, dokler
bodo palice, ki ne zadovoljujejo imele vrednost “> 1.00”, a one, ki zadovoljujejo vrednost
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“< 1.00”. Omenimo še, da bodo palice, ki imajo koeficient izkoriščenosti “> 1.00” obarvane
zeleno, v kolikor se prekoračitev napetosti ujema s podano toleranco s pomočjo ukaza
“Predpisi”.

Prikaz koeficienta izkoriščenosti glede dopustnih napetosti
Po aktiviranju ukaza “Kontrola napetosti”, kurzor dobi obliko select box-a, a v ukazni liniji se
pojavi sporočilo za izbor palice, za katero se želi dobiti detajlnejši prikaz izvedene kontrole
napetosti.
<0 sel.> Kontrola napetosti – Selektiranje (Poročilo / <Konec>):
Po izboru želene grede bo program odprl dialog z detajlnejšim prikazom kontrole napetosti.

Izgled dialoga za prikaz izvedene kontrole napetosti
V prikazanem list box-u se nahaja toliko vrstic kolikor je definirano kombinacij z ukazom
“Obtežni primeri”. V koloni “N” se izpisuje števec kombinacije, a v ostalih kolonah vrednosti
preračunanih napetosti za dano kombinacijo. Program s posebno barvo markira ekstremne
vrednosti napetosti, oziroma napetost, ki odgovarja maksimalnemu izkoriščenju prereza, ker je
lahko včasih tudi manjša napetost merodajna, če je dopustna napetost zmanjšana.
Za izvedeno kontrolo napetosti izbrane grede se lahko generira tudi poročilo. Za ta namen je
predvideno polje “
Poročilo”, ki odpre dialog z izgledom:
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Dialog s kreiranim poročilom kontrole napetosti
Generirano poročilo se prikazuje v centralnem delu dialoga. V prvi vrsti se izpisuje set in opis
izbrane grede, a v naslednjih vrsticah preračunana kontrola napetosti za vse kombinacije
obtežb. V koloni “Opis” se prikazujejo številke vozlišč mreže končnih elementov v začetni in
končni točki grede, kot tudi oznaka pozicije, če je za dano gredo definirana. Številke
kombinacij obtežb, za katere je izvršena kontrola napetosti, se prikazujejo v koloni “LK”, a v
ostalih kolonah se za vsako kombinacijo izpisujejo preračunate vrednosti normalnih, strižnih i
vzporednih napetosti. Vrednosti napetosti, ki odgovarjajo maksimalni izkoriščenosti prereza so
posebej označene.
S polji, ki se nahajajo v spodnjem desnem delu dialoga, se lahko izvrši export v projektno
dokumentacijo, direktno v tisk ali v tekstualno datoteko.
Poročilo se istočasno lahko generira tudi za poljubno število izbranih gred. Za ta namen je
predvidena podopcija “Poročilo”:
<0 sel.> Kontrola napetosti - Selektiranje (Poročilo / <Konec>):
Z njenim izborom program preide v standardno proceduro izbora entitet:
<0 sel.> Poročilo - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj je potrebno izbrati vse grede, za katere želite kreirati poročilo kontrole napetosti. Po
koncu izbora bo program generiral poročilo in ga prikazal v istem dialogu kot pri kreiranju
poročila iz dialoga za kontrolo napetosti.
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Dialog s kreiranim poročilom kontrole napetosti
Format poročila je enak kot pri poročilu, ki se generira iz dialoga za kontrolo napetosti, vendar
se v njem za vsako izbrano gredo prikazujejo samo vrednosti napetosti, ki ustrezajo
maksimalni izkoriščenosti prereza.
Z aktiviranjem polja “OK” se dialog zapre, a program zahteva da izberete naslednjo gredo,
dokler z desnim klikom miške ne potrdite konec tega ukaza.

10.4

Vhodni podatki

EUROCODE
Ta ukaz služi za definiranje vhodnih podatkov, katere bo program koristil v postopku kontrole
stabilnosti. Z njegovim izborom program preide v proceduro selektiranja, a v ukazni liniji se
pojavi sporočilo:
<0 sel.> Vhodni podatki za grede - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sama procedura selektiranja je popolnoma enaka kot v ostalih ukazih v programu, program pa
bo v proceduri selekcije tako dolgo, dokler ne kliknete na desni gumb miške, nakar se bo odprl
dialog za definiranje vhodnih podatkov.
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Izgled dialoga za definiranje vhodnih podatkov
Katere podatke je možno podati v dialogu zavisi izključno od vrste prereza (ali je enodelni ali
večdelni in če je enodelni ali je varjeni ali ne) in od tega ali je selektirana samo ena palica ali
več. Prvo bomo pojasnili pomen vsakega vhodnega podatka.
Koeficienti uklonske dolžine (podaja se za vse oblike prečnega prereza palic)
Za izbrano palico se v edit box-ih “z ()” in “y ()” podajo koeficienti uklonske dolžine okoli
lokalne “Z”, oziroma lokalne “Y” osi palic (če se gre za “L” profile, tedaj se podajo koeficienti
uklonske dolžine okoli glavne “”, oziroma “” osi prereza). Programsko se za te vrednosti
osvaja vrednost “1”, a na uporabniku je, da sam korigira te vrednosti. Poleg vnosa uklonskih
dolžin v relativnem smislu (vnos koeficienta uklonske dolžine) je omogočen tudi vnos uklonske
dolžine v absolutni vrednosti. Z aktiviranjem ikone
se naziv polja menja v “Uklonska
dolžina” in v njem se izpisuje absolutna vrednost uklonske dolžine.
Uklonske krivulje (podaja se za vse oblike prečnega prereza palic)
V odvisnosti od oblike prečnega prereza palic program točno osvaja odgovarjajočo uklonsko
krivuljo po standardu, tako za “z-z” kot za “y-y” osi, s tem, da vam vseeno dopušča možnost,
da iz zaprte liste, ki se odpre,s klikom miške na puščico na desni strani odgovarjajočega edit
box-a, izberete tudi neko drugo uklonsko krivuljo.
Razmak bočno pridržanih točk (podaja se za vse oblike prečnega prereza palic)
Ta podatek je nujen za preračun bočnega uklona in program po “defalt”-u za njegovo vrednost
postavi stvarno dolžino palic. Omenimo naj, da se preračun bočnega uklona lahko izključi, če
se za ta podatek vnese vrednost “0”.
Razmak ojačitvene pločevine (poda se samo za enodelne varjene prereze)
Ta podatek je nujen za preračun izbočitve in bo dostopen za vnos samo, če je selektirana
palica varjenega prečnega prereza. Za ostale tipe prečnih prerezov se v preračunu za razmak
ojačitvene pločevine vedno osvaja cela dolžina palic.
Koeficient bočne uklonske dolžine (poda se za vse oblike prečnega prereza palice)
Ta podatek je nujen za preračun bočnega torzijskega uklona in se nanaša na vrtenje krajnega
prereza v ravnini.
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Koeficient dolžine torzijskega izvijanja (poda se za vse oblike prečnega prereza palice)
Ta podatek je nujen za preračun bočnega torzijskega izvijanja in se nanaša na krivljenje
krajnega prereza
Koeficient neto površine prereza (poda se za vse oblike prečnega prereza palice)
Ta koeficient reducira bruto površino prereza pri preračunu.
Položaj obtežbe (se podaja za vse oblike prečnega prereza palice)
Z vklopom enega od treh stikal, se definira položaj obtežbe. Tudi ta podatek se uporablja pri
preračunu bočnega uklona.
Vrsta jekla
Z izborom iz zaprte liste ene od ponujenih opcij se menja vrsta jekla, tako da se sedaj lahko
analizirajo tudi konstrukcije, narejene iz več vrst jekla.
Tip palice (poda se samo za večdelne prereze)
Ta skupina vhodnih podatkov bo dostopna samo, če se izbere palica večdelnega prečnega
prereza. Z vklopom enega od dveh stikal, se definira ali se gre za okvirno ali rešetkasto palico.
Okvirna palica
Razmak spojne pločevine
Program po “default”-u za to vrednost osvaja stvarno dolžino palice ter je na vas, da podate
stvarni razmak spojne pločevine.
Širina
Poda se dimenzija spojne pločevine v smeri palice.
Debelina
Poda se debelina spojne pločevine.
Rešetkasta palica
Razmak palic rešetke - polnila
Program po “default”-u za to vrednost osvaja stvarno dolžino palice ter je na vas, da podate
stvarni razmak med vozlišči rešetkastega polnila.
Računska površina
V odvisnosti od sistema polnila in po veljavnem standardu je potrebno podati računski
prerez diagonale “Ar”.
Vztrajnostni polmer
Potrebno je podati vrednost vztrajnostnega polmera za šibkejšo os palice polnila.
Parametri oblik diagramov - Omogočeno je vplivanje na način določevanja parametrov,
odvisnih od oblik diagrama. Ko je stikalo “Poljubni” vklopljeno, se lahko vnesejo koeficienti
“C1”, “C2”, “C3”, in “βM.LT”, ki se bodo uporabljali v kontroli stabilnosti. Ko je to stikalo
izključeno, bo program koeficiente določeval avtomatsko, za vsak obtežni primer po obliki
diagrama momentov.
Poročilo kontrole stabilnosti vsake palice sedaj lahko vsebuje tudi tabelo koeficientov
izkoriščenosti palice po vseh kombinacijah. Vključitev te tabele v poročilo se vrši s pomočjo
stikala “Uvrstiti tabelo faktorjev izkoriščenosti po obtežbah v poročilo”.
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Zanemaritev vpliva
Kontrola stabilnosti se lahko izvede z neupoštevanjem enega ali več vplivov. Na uporabniku je,
da določi, kateri so ti vplivi in da pri tem pazi, da ne naredi napake.
“Uporabi za vse grede istega seta”
Vklop stikala omogoča dodelitev istih vhodnih podatkov vsem gredam, ki pripadajo istemu
setu.
Na začetku tega dela navodil smo že rekli, da bo dostop do skupine podatkov za vnos odvisen
tako od vrste prečnega prereza izbrane palice, kot tudi od tega ali je izbrana ena ali več palic.
Če je izbrana samo ena palica, tedaj bodo v dialogu dostopni samo podatki, ki so predvideni za
dano obliko prečnega prereza in je po vnosu želenih vhodnih podatkov dovolj aktivirati samo
ukazno polje “OK”. Vendar, ker je na modelu lahko polno palic, je tedaj sigurno mnogo bolj
praktično izbrati več palic, ki imajo vsaj en del vhodnih podatkov enak, s čimer se postopek
podajanja vhodnih podatkov znatno pospeši. V tem primeru bodo dostopni samo podatki, ki so
skupni za izbrane palice.
Ker se dimenzioniranje vrši za več kombinacij istočasnega delovanja osnovnih obtežnih
primerov, so lahko v fazi definiranja vhodnih podatkov posamezni vhodni podatki tudi odveč,
ker se območje obremenitve v tem trenutku ne ve, a lahko je možno tudi, da je ista palica v
eni kombinaciji na primer tlačna a v drugi natezna. Obstaja še drastičnejši primer, da program
za vhodni podatek vedno zahteva uklonske dolžine palice, a da dana palica niti v eni
kombinaciji ni sploh tlačna. V takih primerih se odvečni vhodni podatki ne bodo upoštevali pri
dimenzioniranju, pa je popolnoma vseeno katero vrednost jim boste pridružili.
JUS
Za dimenzioniranje po JUS-u se koeficienti bočne uklonske dolžine in dolžine torzijskega
izvijanja ne podajo, se pa zato mora podati podatek o razmaku viličastih podpor. Ta podatek je
nujen za preračun bočnega uklona in program po “defalt”-u za njegovo vrednost postavi
stvarno dolžino palice. Zraven tega, v okviru vhodnih podatkov za preračun po JUS-u, ni
potrebno podati niti podatek o koeficientu neto površine prereza. Parametri oblike diagrama se
po JUS-u definirajo z vnosom koeficientov “β”, “ε” in “ρ”, a vrsta jekla se namesto z izborom iz
liste določa z vnosom trdnosti jekla v ustrezen edit box-u “v=”. “Skrajšano poročilo brez
nemerodajnih poročil” – z vklopom se dobi skrajšano poročilo dimenzioniranja jekla, tako da
bodo izpuščena vsa poročila za bočno izvijanje in izbočitev pločevine, če niso merodajna,
oziroma niso kritična. Vsi ostali vhodni podatki imajo popolnoma enak pomen kot pri
EUROCOD-u.

10.5

Kontrola stabilnosti

Ko ste definirali vse vhodne podatke z izborom ukaza “Kontrola stabilnosti”, se
najprej preide v standardno proceduro izbora.
<0 sel.> Kontrola stabilnosti – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Namreč, sedaj se pričakuje, da izberete vse palice, za katere želite dimenzioniranje. Po
končanju procedure izbora bo program najprej preveril, ali so izbrane palice bile že prej
dimenzionirane. V tem primeru bo izdal ustrezno opozorilo.
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V tem primeru imate možnost odstopa ali pa da z izborom polja “OK” nadaljujete ukaz
dimenzioniranja vseh predhodno izbranih palic. Po končanem dimenzioniranju bo program
pripravljen za obdelavo rezultatov preračuna, o čem bo več besed v naslednjem poglavju.

10.6

Prikaz rezultata

Z izborom tega ukaza bo program vse palice, za katere je predhodno izvedena
kontrola stabilnosti, obarval zeleno, oziroma z rdečo barvo. Na zgornji strani palice se izpisuje
koeficient izkoriščenosti prereza, katerega pomen je enak kot pri ukazu “Kontrola napetosti”.
Idealna vrednost je “1.00”, dokler palice, ki ne zadovoljujejo imajo vrednost “> 1.00”, tiste, ki
pa zadovoljujejo vrednost “< 1.00”. Po aktiviranju ukaza “Prikaz rezultatov” se v ukazni liniji
pojavi sporočilo:
<0 sel.> Prikaz rezultatov - Selektiranje (Filter / <Konec>):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da se izbere poljubna palica, ali da se izbere neka ponujena
podopcija v ukazni liniji.
V “Tower” je omogočeno, da se z uporabo ustreznih filtrov za prikaz dimenzioniranih palic
lahko za vsak set gred prikažejo samo tiste palice, ki imajo izkoriščenost v danem obsegu, kot
tudi palice z ekstremno izkoriščenostjo. Na tak način bo program vse palice enega seta, za
katere je izvedena kontrola stabilnosti in ki ne zadostijo filtru, obarval z modro barvo. V
nasprotnem, če zadostijo filtru, se bodo palice obarvale z zeleno barvo, če je koeficient
izkoriščenosti “< 1.00”, oziroma z rdečo barvo, če je koeficient izkoriščenosti “> 1.00”.
Nedimenzionirane palice bo program obarval z belo barvo. Z aktiviranjem podopcije “Filter” se
odpre dialog, kjer se podajo filtri za prikaz dimenzioniranih palic:

Dialog za definiranje filtrov za prikaz dimenzioniranih palic
“Aktiven”

Vklopljeni filtri v tem dialogu bodo vplivali na prikaz dimenzioniranih palic.
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“Set”

Kolona s številkami setov jeklenih prerezov, ki se nahajajo v datoteki.

“Naziv”

Kolona z opisi setov jeklenih prerezov, ki se nahajajo v datoteki. Za to kolono
se nahajajo stikala, ki določajo aktivnost filtra za set grede. Z desnim klikom
miške na to kolono se odpre meni z opcijami “Vklopi vse ” in “Izklopi vse ”.

“Filter”

S klikom na puščico, ki se nahaja na desni strani te celice, se odpre meni s
ponujenimi filtri: “Vse”, “Samo n ekstremnih”, “Samo z izkoriščenostjo
večjo od γ”, “Samo z izkoriščenostjo manjšo od γ”.
“Vse” – vse palice tega seta bodo prikazane.
“Samo n ekstremnih” – prikazovalo se bo samo n palic tega seta z
največjim faktorjem izkoriščenosti. V polje “n” uporabnik poda število palic.
“Samo z izkoriščenostjo večjo od γ” – prikazovale se bodo samo palice, ki
imajo izkoriščenost večjo od vrednosti v sosednjem polju “γ”.
“Samo z izkoriščenostjo manjšo od γ” - prikazovale se bodo samo palice,
ki imajo izkoriščenost manjšo od vrednosti v sosednjem polju “γ”.

Z aktiviranjem gumba “OK” se dialog zapre in vsi podani filtri se uporabijo v modelu, tako da
se palice obarvajo z ustreznimi barvami.

Izbran je filter za prikazovanje palic s koeficientom izkoriščenosti večjim od 1,
zaradi tega so palice z izkoriščenostjo manjšo od 1 obarvane z modro barvo
Po izboru poljubne palice v risbi se odpre dialog:

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

968

Izgled dialoga za detajlen prikaz rezultatov dimenzioniranja
V spodnjem delu dialoga se nahajajo vsi vhodni podatki za izbrano palico, a v zgornjem delu
dialoga se nahaja prikaz izvedenega postopka dimenzioniranja. V zgornjem desnem delu
dialoga se kot orientacijske vrednosti prikazujejo koeficienti izkoriščenosti prereza () za vsako
podano kombinacijo posebej, dokler je detajlen prikaz preračuna nameščen v zgornjem levem
oknu. Sprememba tekoče vsebine tega okna se lahko vrši s pomočjo scroll traku na desni
strani. Koristijo se lahko tudi tipke “PgUp”, “PgDn”, kot tudi kurzorske puščice “”, “”, vendar
pod pogojem, da je aktivno to okno. Če vam te tipke ne reagirajo, tedaj je dovolj da z miško
kliknete na katerokoli mesto znotraj okna predvidenega za prikaz rezultatov dimenzioniranja,
kar bo privedlo do aktiviranja, a s tem bodo tudi tipke za scroll-iranje začele delovati.
V primeru, da želite spremeniti vhodne podatke za dano palico, ne morate zapustiti tega ukaza
in aktivirati ukaz “Vhodni podatki”, ampak je dovolj, da v tem dialogu izvedete vse potrebne
spremembe in potem aktivirate ukazno polje “Preračun”. Po tej operaciji bo program za
izbrano palico izvedel ponovni preračun upoštevajoč vse narejene spremembe v vhodnih
podatkih. Iz tega izhaja tudi zaključek da uporaba ukaza Vhodni podatki ni nujna, če želite
dimenzionirati eno po eno palico. V tem primeru je dovolj brez predhodnega aktiviranja ukaza
“Vhodni podatki” aktivirati ukaz “Kontrola stabilnosti” in ne ozirajoč se na izvedeno
dimenzioniranje v prvem koraku, izbrati eno po eno palico v tem dialogu ter vnesti potrebne
vhodne podatke in izvršiti ponovno dimenzioniranje.
Če Vam palica ne ustreza, tako da s spremembo niti vhodnih podatkov, ki se nanašajo na
konstruktivno reševanje problema (na primer sprememba razmaka bočno pridržanih točk,
razmak spojne pločevine ipd.), ne morejo biti kontrole pozitivne, je tedaj rešitev vsekakor v
spremembi prečnega prereza palice. Ker bo sprememba prečnega prereza palice privedla do
prerazporeditve notranjih statičnih količin na celem modelu, je v teh primerih nujno, da se
vrnete v modul za vnos podatkov in spremenite prečni prerez palice ter izvedete ponovni
preračun notranjih statičnih količin in vsekakor ponovno dimenzionirate vse palice na modelu.
Da bi vedeli, kateri prečni prerez morate podati, je v tem dialogu možno izvršiti začasno
spremembo prečnega prereza. Namreč z aktiviranjem ukaznega polja “Novi prerez” se odpre
dialog identičen dialogu za definiranje prečnih prerezov nosilcev v modulu za vnos podatkov.
Tu lahko spremenite prečni prerez in s pomočjo ukaznega polja “Preračun” zahtevate novo
dimenzioniranje izbrane palice za stare not.stat.količine vendar z novimi karakteristikami
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prečnega prereza. Omenimo naj, da bo tako spremenjeni prečni prerez obravnavan samo v
modulu za dimenzioniranje jeklenih prerezov, dokler bo v vseh ostalih ukazih program jemal
originalni prerez, ki je podan v modulu za vnos podatkov in za katerega so preračunani statični
vplivi. V primeru, da želite odstopiti od spremembe prečnega prereza, je dovolj da aktivirate
polje “Originalni prerez”. Z njegovim izborom bo predhodno spremenjeni prečni prerez
zamenjan z originalnim.
Omogočeno je generiranje poročila za kontrolo stabilnosti v izbranem prerezu. V polju
“Razmak prereza od začetka palice” se vnese položaj prereza v katerem se išče poročilo
dimenzioniranja, z aktiviranjem gumba “Generiranje poročila” se pa generira poročilo, ki se
nanaša na ta prerez. Z izborom gumba “
Preračun” se bo ponovno prikazalo poročilo
kontrole stabilnosti za celo palico.
Z izborom gumbov
in
je vsako prikazano poročilo možno izvoziti v projektno
dokumentacijo ali direktno v tisk.
Z aktiviranjem polja “OK” bodo vse eventualno narejene spremembe v vhodnih podatkih, kot
tudi rezultati ponovnega dimenzioniranja, za izbrano palico, trajno shranjene, dokler je polje
“Cancel” predvideno za odstop od vse narejenih sprememb.
Opomba:
Ker se v okviru kontrole stabilnosti po JUS-u, zraven kontrole napetosti izvedejo tudi preračuni
za bočni uklon, izbočitev in kontrolo strižnih napetosti, se lahko zgodi, da bo palica v risbi
obarvana rdeče, čeprav je koeficient izkoriščenosti prereza “< 1.00”. V primeru, ko neki od teh
postopkov ni zadovoljil, bo program na spodnji strani palice, med oklepaji izpisal začetno črko
postopka, ki ni zadovoljil:
(B!) - preračun Bočnega uklona
(I!) - preračun Izbočitve
(T!) - preračun sTrižnih napetosti

10.7

Poročilo

Ker je ta ukaz predviden za kreiranje tekstualnih poročil, se on lahko aktivira šele
po izvedenem postopku kontrole stabilnosti. Z izborom ukaza v ukazni liniji se pojavi dobro
poznano sporočilo, s katerim se od uporabnika pričakuje da izbere eno ali več palic.
<0 sel.> Poročilo - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / Filter):
Z uporabo filtra za prikaz dimenzioniranih palic se lahko za vsak set gred prikažejo samo tiste
palice, ki imajo izkoriščenost v danem obsegu, kot tudi palice z ekstremno izkoriščenostjo. Za
palice, ki zadostijo filtrom, se kreira poročilo z avtomatskim izborom, ostale palice se pa po
potrebi še dodatno izbere.
Z aktiviranjem podopcije “Filter” se odpre dialog v katerem uporabnik poda filtre za prikaz
dimenzioniranih palic:
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Dialog za definiranje filtrov za prikaz dimenzioniranih palic
v okviru ukaza za poročilo
Delo v tem dialogu je že pojasnjeno (glej poglavje 10.6).
“Izberi za poročilo”
Vse palice, ki zadostijo filtrom, se dajo v izbor za kreiranje poročila.
Ko ste izbrali vse palice, za katere želite kreiranje tekstualnega poročila, bo klik na desni gumb
miške označil konec procedure izbora in na ekranu se bo pojavil dialog s tekstualnim
poročilom.

Izgled dialoga za tekstualni prikaz rezultatov dimenzioniranja
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Na začetku poročila se za vsako gredo izpisujejo vhodni podatki, a zatem še rezultati
dimenzioniranja.

Ikone za direkten tisk in export bloka v projektno dokumentacijo
Zraven direktnega tiska je v programu predviden tudi export tega poročila v projektno
dokumentacijo. Vse izbrane palice bodo pripadale enemu tekstualnemu poročilu, tako da je na
vas, da določite kako boste grupirali palice.

Prikaz tekstualnega poročila z rezultati dimenzioniranja
jekla v sklopu projektne dokumentacije
Ker so tekstualna poročila lahko precej obširna, se le-ta kreirajo v več kolonah, pri čemer
število kolon zavisi izključno od izbranega fonta in njegove velikosti.
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10.8

Poročilo za en prerez

Ta ukaz naredi poročilo na določenem mestu palice, za katero je že narejena
kontrola stabilnosti. Z njenim izborom se preide v proceduro izbora palice:
<0 sel.> Greda na kateri se išče presek - Selektiranje (<Konec>):
Po izvršeni selekciji se od uporabnika pričakuje izbor mesta na izbrani palici, za katero želi
narediti poročilo kontrole stabilnosti:
Točka na gredi:
Po izboru točke na gredi se bo pojavil dialog s poročilom:
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10.9

Kontrola stabilnosti posamezne palice

V programu je omogočena kontrola stabilnosti in kreiranje poročila za poljubno
določeno palico s poljubnimi podanimi vplivi. Z aktiviranjem tega ukaza se pojavi dialog, zelo
podoben tistemu za prikaz rezultatov. (Zaradi analogije z ostalimi predpisi bomo prikazali ta
ukaz samo za predpis EUROCODE).

Dialog za kontrolo stabilnosti posamezne palice
V tem dialogu se poleg polj za vnos standardnih vhodnih podatkov, ki se nahajajo tudi v
dialogih za vhodne podatke in prikaz rezultatov, nahajajo tudi polja za vnos tistih podatkov, ki
bi se drugače prevzemali iz stvarne entitete – palice v konstrukciji.
“Vrsta jekla” –

Izbor ene ponujene opcije iz zaprte liste menja vrsto jekla.

“Dolžina” –

V tem polju se vnaša dolžina palice.

“Vplivi” –

V tem delu dialoga se nahajajo polja za vnos vplivov (sil), ki delujejo vzdolž
palice.

“Parametri oblike diagrama” - Predpostavljeno je, da vzdolž cele palice delujejo vplivi
konstantne intenzitete, efekti različnih oblik diagrama momentov pa se lahko podajo preko
koeficientov “C1”, “C2”, “C3” in “M.LT”.
Gumb “Prevzemi” omogoča, da se podatki v tem dialogu inicializirajo na osnovi izbrane palice
iz konstrukcije.
Z aktiviranjem tega gumba se gre v risbo in ukazna linija dobi izgled:
<0 sel.> Posamezna palica – Selektiranje (<Konec>):
Mogoče je izbrati samo eno palico, nakar sledi povratek v dialog. Od izbrane palice se
prevzame prečni prerez, dolžina in vhodni podatki za kontrolo stabilnosti.
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Gumb “Novi prerez” je namenjen za spremembo prečnega prereza palice. Z aktiviranjem se
gre v dialog za izbor in definiranje prečnega prereza.
Z aktiviranjem gumba “
Preraču” se izvrši preračun in generiranje poročila. V polju
“Izkoriščenost” bo izpisan maksimalni koeficient izkoriščenosti.
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11. Dimenzioniranje lesenih
konstrukcij
S pomočjo tega modula lahko dimenzionirate palice lesenih elementov konstrukcije:
ravne palice, ukrivljene palice s konstantnim prečnim prerezom, ravne palice s spremenljivim
prečnim prerezom, večdelne lesene palice za vse vrste obremenitev. Ukaz za dimenzioniranje
lesenih elementov konstrukcij se nahaja v okviru menija “Dimenzioniranje ► Les”. Da bi se
olajšal izbor ukazov iz tega menija, je predvidena ikona “Les: Dimenzioniranje”, ki odpre
meni s to skupino ukazov.

Ikona za hiter izbor ukazov iz menija
“Dimenzioniranje ► Les”
Opomba:
Ker se dimenzioniranje vrši samo za izbrane kombinacije istočasnega delovanja osnovnih
obtežnih primerov, bo ukaz za dimenzioniranje lesenih elementov konstrukcije neaktiven, če
predhodno niste definirali vsaj eno kombinacijo. Torej pred samim postopkom dimenzioniranja
je potrebno definirati vse merodajne kombinacije, iz katerih bo program prevzel statične vplive
za dimenzioniranje. V primeru, da model ne vsebuje niti ene kreirane kombinacije, bo program
po izboru kateregakoli ukaza iz menija “Dimenzioniranje ► Les”, izdal naslednje opozorilo.
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11.1

Izbor predpisa za dimenzioniranje

Pred samim postopkom dimenzioniranja je potrebno izbrati standard, po katerem
se bo vršilo dimenzioniranje. Z izborom ukaza “Predpisi”, ki se nahaja v okviru menija
“Dimenzioniranje ► Les”, se odpre dialog z izgledom.

Izgled dialoga za izbor aktivnega predpisa
Sprememba aktivnega standarda se vrši z izborom iz zaprte liste, ki se nahaja na zgornjem
delu dialoga. V edit box-u “Toleranca” se definira dovoljeni procent prekoračitve dopustnih
napetosti. Namreč če so stvarne napetosti v prerezu zelo blizu dovoljenim (v mejah dovoljene
procentualne prekoračitve), bo te palice program v ukazu “Kontrola stabilnosti” obravnaval kot
regularne. Z aktiviranjem polja “OK” bo dialog z ekrana izginil, a izbrani predpisi bodo v
nadaljevanju veljavni.
EUROCODE
Če je v listi izbran predpis EUROCODE, bodo dostopni tudi parametri v delu dialoga “γm”, ki
definirajo parcialne koeficienti varnosti materiala za osnovne kombinacije obtežb. Če je stikalo
“EC5 default” vklopljeno, se bodo uporabili parcialni koeficienti, ki so predvideni z izbranim
predpisom. Ko se bo stikalo izklopilo, postaneta dostopni polji “Monoliten les” in “Lepljen
lameliran les”, kjer se lahko podajo poljubne vrednosti parcialnega koeficienta za ti dve vrsti
materiala.
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Podane so nove vrednosti
parcialnih varnostnih koeficientov materiala
Za predpis EUROCODE je nujno, da se pred samim dimenzioniranjem definira tudi baza
materialov za les. Za ta namen je predvideno polje “Material”, ki bo nedostopno v primeru, ko
je izbran predpis DIN/JUS.

Ukazno polje “Material” za definiranje
baze materialov lesa
Po aktiviranju polja “Material” se odpre dialog z izgledom:
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Izgled dialoga za definiranje baze materialov
lesa z aktivno bazo
V levem delu dialoga je prikazana lista z vsemi bazami materialov lesa, ki se trenutno nahajajo
v konfiguracijski datoteki. S programom se dajo tri default baze materialov. Prva v listi je
trenutno aktivna baza in pred njenim nazivom se nahaja puščica(
). Omenimo naj, da bodo
podatki iz aktivne baze materialov lesa prevzeti v dialogih “Vhodni podatki”, “Prikaz rezultatov”
in “Kontrola stabilnosti posamezne palice”.
Uporabnik v vsakem trenutku lahko izvrši spremembo aktivne baze. Postopek se sestoji iz
izbora želene baze iz liste in aktiviranja polja “Postavi za aktivno”. To polje je aktivno, ko se
iz liste izbere katerakoli baza materialov lesa razen aktivne.

S poljem “Postavi za aktivno” je
spremenjena aktivna baza materialov
Dodajanje nove baze materialov lesa se vrši z aktiviranjem polja “
Dodaj”. Če je stikalo
“S kopiranjem” vklopljeno, dodana baza predstavlja kopijo baze, ki je bila aktivna pred
aktiviranjem tega polja in v svojem nazivu vsebuje 1.
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S poljem “

Dodaj” je v listo dodana kopija izbrane baze

Če je stikalo “S kopiranjem” izključeno, se doda prazna vrstica kateri uporabnik sam dodeli
naziv. Taka baza je popolnoma prazna, tako da je nujno da ji sami podate vse potrebne
parametre.
Naziv katerekoli baze materialov iz liste se lahko spremeni tako, da se klikne z miško na naziv
in se preko tipkovnice vnese novi naziv.
Za umik izbrane baze je predvideno polje “
bo program izdal ustrezno opozorilo:

Briši”. Glede nato, da je ta ukaz destruktiven,

Potrditev briše izbrano bazo, dokler negativen odgovor ukaz prekliče.
Polji “
Gor” in “
Dol” bosta aktivni, če se v listi nahaja več kot ena baza materialov. Z
njima se lahko aktivna baza v listi premika navzgor ali navzdol.
Z aktiviranjem polja “Edit” se odpre novi dialog, v katerem lahko za trenutno aktivno bazo
materialov definirate vse potrebne podatke.
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Dialog za definiranje parametrov za različne razrede kvalitete lesa
Zraven naziva dialoga je izpisan tudi naziv baze materialov lesa, ki se trenutno editira. V
zgornjem levem kotu dialoga se nahajajo tri stikala, ki se nanašajo na tri vrste lesa:
“Monoliten les - iglavci in mehki listavci”, “Monoliten les – trdi les” in “Lepljen lameliran les”. Z
izborom enega od njih se uporabniku omogoča, da v tabeli, ki se nahaja v centralnem delu
dialoga, definira vse razrede kvalitete lesa, ki pripada prav tej vrsti. Tako obstaja za vsako
vrsto lesa svoja tabela z razredi kvalitete in njihovimi parametri. V prikazani tabeli vsaki vrstici
ustrezajo karakteristike enega razreda lesa. Vsak kvalitetni razred lesa je določen s svojim
nazivom in nizom numeričnih podatkov, ki se podajo v ustreznih kolonah. V glavi kolon je
izpisana oznaka podatka, a v vrstici nad njo tudi merska enota. Seveda se lahko vsi podatki v
tabelah menjajo. Če nekateri parametri niso podani, bo program pri aktiviranju polja “OK” izdal
ustrezno opozorilo.

S poljem “
Dodaj” je omogočeno dodajanje novega kvalitetnega razreda lesa v tabelo. Nov
razred lesa bo nameščen pod vrstico, ki je bila aktivna pred aktiviranjem polja “
Dodaj” in bo
pravzaprav predstavljala kopijo te vrstice. To pomeni, da bo imela isti naziv in vse ostale
podatke, kot razred lesa, ki je bil aktiven. Novonastalemu razredu lesa je treba nujno
spremeniti naziv, ker več razredov lesa ne more imeti isto ime. V nasprotnem primeru bo
program pri potrditvi z “OK” izdal opozorilo:

S poljem “
Briši” se lahko umakne izbrani kvalitetni razred lesa, a s polji “
Dol” lahko po svoji želji uredite vrstni red razredov v tabeli.

Gor” in “
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11.2

Merodajna obtežba

DIN/JUS
Z aktiviranjem tega ukaza se odpre dialog za vnos korekcijskih koeficientov za predhodno
kreirane kombinacije obtežb.

Izgled dialoga za vnos korekcijskih koeficientov
za merodajne kombinacije obtežb
V prikazani listi se nahaja toliko vrstic, kolikor je tudi kombinacij definiranih s pomočjo ukaza
“Obtežni primeri”. V koloni “No” se izpisuje števec dane kombinacije, v koloni “Naziv” podan
naziv, dokler sta zadnji dve koloni predvideni za vnos korekcijskih koeficientov “Ko” in “Kd”.
Korekcijski koeficienti “Ko” in “Kd” se uporabljajo za korekcijo dopustnih napetosti.
Koeficient “Ko” zavisi od karakterja osnovnih obtežnih primerov, ki gredo v dano kombinacijo.
Ko = 1.00 za osnovno obtežbo
Ko = 1.15 za osnovno + dodatno obtežbo
Ko = 1.50 za osnovno + dodatno + posebno obtežbo
Koeficient “Kd” zavisi od dolžine trajanja obtežbe
Kd = 1.00 za kratkotrajne obtežbe
Kd = 0.90 za permanentno koristno obtežbo – kjer koristna obtežba ali sneg deluje brez
prekinitve dalj od 3 mesecev.
Ker se v tem dialogu prevzamejo vse podane kombinacije s pomočjo ukaza “Obtežni primeri ”,
se vam lahko zgodi, da ne želite dimenzioniranja za vse prej definirane kombinacije. V tem
primeru je dovolj, da v tem dialogu za korekcijske koeficiente (podatek v koloni “Ko” ali “Kd”),
vsem kombinacijam, katere ne želite upoštevati pri dimenzioniranju, podate vrednost “0”.
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V “Tower” je omogočeno kreiranje in vnos poročila z merodajnimi kombinacijami v projektno
dokumentacijo. Za ta namen je predviden gumb “
Poročilo”, ki se nahaja v dialogu ukaza
“Merodajna obtežba”.

Gumb za kreiranje poročila
z merodajnimi kombinacijami
Z izborom tega gumba se odpre dialog s kreiranim poročilom:

Dialog s kreiranim tekstualnim poročilom
merodajne obtežbe
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S pomočjo ukaznih polj, ki se nahajajo v spodnjem desnem delu dialoga, se poročilo z
merodajnimi kombinacijami obtežb lahko izvozi v projektno dokumentacijo, direktno v tisk ali v
tekstualno datoteko.
EUROCODE
Z izborom ukaza “Merodajna obtežba” se odpre dialog z izgledom:

Izgled dialoga “Merodajna obtežba – EUROCODE”
V spodnjem list box-u so prikazani vsi osnovni obtežni primeri, ki so kreirani do trenutka vhoda
v dialog. V koloni “No” se izpisuje številka osnovnega obtežnega primera, a v koloni “Naziv”
naziv obtežbe. Z zadnjima dvema kolonama “Tip” in “Trajanje” se podajo tipi obtežb in
njegovo trajanje. Za vsak osnovni obtežni primer lahko izberete enega od dveh ponujenih
tipov obtežb: osnovno ali izjemno. To se doseže z desnim klikom miške v koloni “Tip”, nakar se
odpre meni z opcijami “osnovna” in “izjemna”. Z izborom opcije tako lahko spremenite tip
obtežbe, nakar se bo v koloni “Tip” izpisal izbrani tip obtežbe.
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Meni, ki se odpre pritiskom na desni gumb miške v koloni “Tip”
Glede na podani tip obtežbe in vrste materiala se preračunava tudi parcialni koeficient za
karakteristike materialov “γm”, s katerim se vrši korekcija karakterističnih trdnosti (bo
naknadno pojasnjeno v poglavju “Kontrola stabilnosti”).
Na podoben način lahko osnovnim obtežnim primerom dodelite ustrezno trajanje. Namreč z
desnim klikom miške v koloni “Trajanje”, se za vsak obtežni primer odpre meni z opcijami
“stalno”, “dolgotrajno”, “srednjetrajno”, “kratkotrajno” in “trenutno”.

Meni, ki se odpre z desnim gumbom
miške v koloni “Trajanje”
Z izborom ene opcije spremenite trajanje obtežbe, kar se tudi takoj v koloni “Trajanje” izpiše.
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V zgornjem list box-u se nahaja lista vseh kombinacij obtežb, ki ima toliko vrstic, kolikor je
definiranih kombinacij z ukazom “Obtežni primeri”. V koloni “No” se izpisuje številka
kombinacije, v koloni “Naziv” naziv, dokler se s pomočjo naslednje kolone določa, ali bo dana
kombinacija obravnavana pri dimenzioniranju ali ne. Prisotnost simbola “√” označuje
upoštevanje kombinacije pri dimenzioniranju in bo le-ta tudi prikazana v poročilu. Z desnim
klikom miške na neko stikalo, se odpre meni “Vključi vse” in “Izključi vse”. Tako se lahko
ustrezno obdelajo vsa stikala istočasno. V zadnji koloni “Trajanje” se izpisuje trajanje vsake
kombinacije na osnovi trajanja njenih osnovnih obtežnih primerov.
Na osnovi dodeljenega trajanja obtežbe se definira korekcijski koeficient “Kmod”, ki prav tako
vpliva na spremembo karakterističnih trdnosti materiala (bo naknadno pojasnjeno v poglavju
“Kontrola stabilnosti”).
S poljem “
Poročilo”, ki se nahaja v spodnjem levem delu dialoga, je omogočeno kreiranje
in dodajanje poročila z merodajnimi kombinacijami v projektno dokumentacijo. Z izborom tega
polja se odpre dialog s kreiranim poročilom:

Dialog s kreiranim tekstualnim poročilom
merodajne obtežbe
V poročilu sta prikazani dve tabeli, prva z osnovnimi obtežnimi primeri, a druga z vsemi
kombinacijami, ki se upoštevajo pri dimenzioniranju (obstoj simbola “√” v dialogu “Merodajna
obtežba”). V koloni “Tip” je sedaj zraven vsake kombinacije obtežbe prikazan tudi njen tip
“osn.” ali “izje.”, glede na tipe njenih osnovnih obtežnih primerov.
S polji, ki se nahajajo v spodnjem desnem delu dialoga, se lahko izvrši export v projektno
dokumentacijo, direktno v tisk ali v tekstualno datoteko.
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11.3

Vhodni podatki

DIN/JUS
Ta ukaz služi za definiranje vhodnih podatkov, katere bo program uporabljal v postopku
kontrole stabilnosti. Z aktiviranjem program preide v proceduro izbora s sporočilom:
<0 sel.> Vhodni podatki za grede – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sama procedura izbora je popolnoma enaka kot v ostalih ukazih v programu in program bo v
proceduri selekcije dokler ne kliknete na desni gumb miške. Zatem se bo odprl dialog za
definiranje vhodnih podatkov.

Izgled dialoga za definiranje vhodnih podatkov
Katere podatke je možno podati v dialogu zavisi izključno od vrste prereza (ali je enodelni ali
večdelni, ali je iz masivnega lesa ali iz lepljenega lamelnega lesa, ali je konstantne dimenzije
prečnega prereza ali s spremenljivo višino prečnega pravokotnega prereza)in od tega ali je
izbrana samo ena ali več palic. Najprej bomo pojasnili pomen za vsak vhodni podatek.
Koeficienti uklonskih dolžin (podaja se za vse oblike prečnega prereza palic)
Za izbrano palico se v edit box-ih “3” in “2” podajo koeficienti uklonskih dolžin okoli lokalne
osi “3”, oziroma lokalne osi “2” palice. Programsko se za te vrednosti osvaja vrednost “1”, a na
uporabniku je da sam korigira te vrednosti.
Z zaporednim klikom miške na to stikalo lahko zahtevate vnos brezdimenzionalnega
koeficienta, ali pa realne uklonske dolžine v metrih. Ker se v proceduri vnosa vhodnih
podatkov lahko izbere več palic, ki imajo različne dolžine, vrednosti podane preko
brezdimenzionalnega koeficienta in uklonske dolžine v metrih niso medsebojno
povezane, oziroma ne pride do medsebojnega preračunavanja. Torej pri kontroli
stabilnosti se bo upošteval podatek o uklonski dolžini, ki je trenutno viden v dialogu.
Korekcijski koeficient neto/bruto prereza (podaja se za vse oblike prečnega prereza palice)
Ta koeficient reducira bruto površino prereza pri preračunu vzdolžnih “t” napetosti od
nateznih sil kot tudi pri preračunu “” napetosti od prečne sile.
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Maksimalne vitkosti palic  max (podaja se za vse oblike prečnega prereza palice)
Za izbrano palico se podaja maksimalna vitkost palice v combo box-u kot ena od ponujenih
možnosti, glede nato ali je glavni ali sekundarni element konstrukcije in kako je določena
vrednost max:
- Glavni element konstrukcije (približno Lk) – max Lk = 120
- Glavni element konstrukcije (točno Lk) – max Lk = 150
- Sekundarni element konstrukcije – max Lk = 175
Material (podaja se za vse oblike prečnega prereza palice)
Podaja se kvaliteta materiala za izbrane palice. V combo box-u se zbirajo nekatere od
ponujenih kombinacij:
Vrsta materiala:
- Masiven les
- Lepljen lamelni les (LLL)
različnih botaničnih klasifikacij:
- Listavci
- Iglavci
in po razredu:
- Razred I
- Razred II
- Razred III (samo za masiven les, iglavci)
Zraven izbora materiala lesene palice po vrsti materiala, botanični vrsti in po razredu, je
potrebno vnesti tudi procent vlažnosti lesa pri eksploataciji. Za masiven les je bazna napetost
za vlažnost 18%, dokler je za LLL bazna napetost 15%. V primeru da se vlažnost lesa razlikuje
od 18% za masiven les, oziroma 15% za LLD, se dopustne napetosti korigirajo s koeficienti Kf.
Korekcijski koeficient (izpostavljenost) se vnaša v odvisnosti od izpostavljenosti elementa
konstrukcije atmosferskim vplivom. Podajo se lahko vrednosti od “0.85” do “1.00” glede na
naslednjo tabelo:

Vrste objekta in stopnja
njihove atmosferske
izpostavljenosti
Popolnoma odprti objekti
z nezaščiteno
konstrukcijo,
izpostavljeno atmosferi
ali permanentni visoki
relativni vlažnosti zraka v
zaprtem prostoru
Delno odprti objekti,
največ z ene bočne
strani, z nezaščiteno
konstrukcijo in delno
izpostavljeno atmosferi

Glavni nosilni
elementi konstrukcije
Nenadzira Nadziran
ne in
e in
nevzdrže
vzdrževa
vane
ne

Sekundarni nosilni
elementi konstrukcije
Nenadzira Nadziran
ne in
e in
nevzdrže
vzdrževa
vane
ne

0.85

0.90

0.90

1.00

0.90

0.95

0.95

1.00

V ostalih primerih se za Korekcijski koeficient izpostavljenosti vnese “1.00” .
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Večdelna palica
Razmak med elementi zveze:
Podaja se razmak med elementi zveze (lesenih vmesnikov ali zvez), maksimalni razmak med
elementi zveze mora biti manjši od tretjine dolžine palice.
Korekcijski koeficient zveze (pri večdelnih palicah):
Podaja se glede na zveze med samostojnimi elementi in spojnega sredstva po naslednji tabeli
Element zveze

Leseni vložek

Podzveze – lesene
spojne plošče

Spojno sredstvo
Lepilo
Mozniki, členki
Žeblji, trni in
vijaki
Lepilo
Žeblji, trni in
vijaki

Korekcijski
koeficient
zveze K
1.00
2.50
3.00
3.00
4.50

Korekcijski koeficient K koristi za preračun računske vitkosti palice okoli nematerialne osi.
Pri palicah, ki so iz lepljenega lameliranega Lesa, se določajo tudi naslednji vhodni podatki
Število faz lepljenja
Ena faza lepljenja – ko so vse lamele medsebojno paralelne (lameliranje v enem mahu)
Več faz lepljenja – ko obstaja več ravni lepljenja, možno pri palicah s spremenljivo višino
prečnega pravokotnega prereza
Za smer lamel (I faza lepljenja) se lahko izbere ena od treh ponujenih smeri:
- v smeri osi palice,
- v smeri zgornjega roba palice,
- v smeri spodnjega roba palice.
V odvisnosti od števila faz lepljenja in smeri lamel osnovne faze (I faze) lepljenja lamel, se
določa postopek preračuna kot tudi korekcijski koeficient K.
Debelina lamel
Pri palicah, ki so zakrivljene, pri katerih je odnos 130×a  R1 < 150×a (v funkciji debeline
lamele in polmera krivulje), se vrši redukcija dovoljenih normalnih napetosti, dokler se za
odnos 150×a  R1 < 200×a, vrši kontrola debeline lamele v funkciji ukrivljenja.
Poročilo kontrole stabilnosti vsake palice sedaj lahko vsebuje tudi tabelo koeficientov
izkoriščenosti palice po vseh kombinacijah. Vključitev te tabele v poročilo se vrši s pomočjo
stikala “Uvrstiti tabelo faktorjev izkoriščenosti po obtežbah v poročilo”.
Zanemaritev vpliva
Kontrola stabilnosti se lahko izvede z neupoštevanjem enega ali več vplivov. Na uporabniku je,
da določi, kateri so ti vplivi in da pri tem pazi, da ne naredi napake.
Uporabi za vse grede istega seta
Vklop stikala omogoča dodelitev istih vhodnih podatkov vsem gredam, ki pripadajo istemu
setu.
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V primeru ponovnega statičnega preračuna celega modela palice, ki so že dimenzionirane,
zadržujejo svoje vhodne podatke za dimenzioniranje, če niso imele spremembo geometrije ali
prečnega prereza.
Opomba:
Bazne dopustne napetosti v odvisnosti od vrste materiala, botanične klasifikacije in razreda se
reducirajo z naslednjimi korekcijskimi koeficienti:
Ko - karakter osnovnih obtežnih primerov, ki so šli v dano kombinacijo,
Kd - zavisi od dolžine trajanja obtežbe,
Ki - zavisi od atmosferske izpostavljenosti elementa konstrukcije med eksploatacijo,
Kf - zavisi od vlažnosti lesa med eksploatacijo,
K - pri elementih konstrukcije LLL zavisi od kota med ravninami lepljenja in smerjo sile
Skupen korekcijski koeficient K se dobi kot produkt vseh predhodnih korekcijskih koeficientov
EUROCODE
Ta ukaz je namenjen za definiranje vhodnih podatkov, katere bo program uporabljal pri
postopku kontrole stabilnosti. Z njenim izborom program preide v proceduro izbora in v ukazni
liniji se pojavi sporočilo:
<0 sel.> Vhodni podatki za grede – Selektiranje ( Vse / Okno/ Poligon / pResek / eXtras /
Skupine selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> ):
Sama procedura izbora je popolnoma enaka kot pri ostalih ukazih v programu in program bo v
proceduri izbora tako dolgo, dokler ne izberete podopcije “Konec” ali ne kliknete na desni
gumb miške. Zatem se odpre dialog za definiranje vhodnih podatkov.

Izgled dialoga za definiranje vhodnih podatkov
Levi del dialoga je predviden za definiranje materiala za vse izbrane palice, pri čemer se bodo
uporabili podatki iz baze, ki je aktivna v dialogu “Baza materialov lesa” (glej poglavje “Izbor
predpisa za dimenzioniranje”).
Material
Z izborom enega od ponujenih stikal se izbere vrsta materiala:
- Monoliten les – iglavci in mehki listavci
- Monoliten les - trdi les
- Lepljen lameliran les
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Vsaki od teh vrst lesa pripadajo ustrezni kvalitetni razredi lesa, katere lahko uporabnik izbira iz
zaprte liste. Vsebina zaprte liste ustreza listi , ki se nahaja v aktivni bazi materialov lesa, tako
da je jasno, da se bo menjala glede na aktivno bazo.
Lamelirani
Pri palicah, ki so iz lepljenega lameliranega lesa se definirajo smer in debelina lamele.
Za smer lamel se lahko iz zaprte liste “Smer” izbere ena od dveh ponujenih smeri:
- v smeri zgornjega roba palice
- v smeri spodnjega roba palice
V edit box-u “Debelina lamele” se vnese debelina lamele v [cm].
Eksploatacijski razred
Za vse vrste in kvalitetne razrede lesa je potrebno izbrati enega od treh ponujenih
eksploatacijskih razredov:
- Eksploatacijski razred 1 – z vsebnostjo vlage v lesu, ki odgovarja temperaturi 20° in
relativni vlažnosti zraka 60%
- Eksploatacijski razred 2 - z vsebnostjo vlage v lesu, ki odgovarja temperaturi 20° in
relativni vlažnosti zraka, ki samo nekajkrat letno prekorači 85%
- Eksploatacijski razred 3 – ko je vsebnost vlage večja kot pri eksploatacijskem razredu 2
Uklon
V zgornjem desnem delu dialoga se podajo koeficienti uklonskih dolžin.
Za izbrano palico se v edit box-ih “Koeficient uklonske dolžine β3” in “Koeficient
uklonske dolžine β2” podata koeficienta uklonske dolžine okoli lokalni osi “3”, oziroma
lokalne osi “2” palice. Programsko se za te vrednosti osvaja vrednost “1”, a uporabnik lahko
sam korigira te vrednosti.
Z zaporednim klikom miške na to stikalo lahko od programa zahtevati ali vnos
brezdimenzionalnega koeficienta, ali pa realne uklonske dolžine v metrih. Ker se v
proceduri vnosa vhodnih podatkov lahko izbere več palic, ki imajo različne dolžine,
tako vrednosti podane preko brezdimenzionalnega koeficienta in uklonske dolžine v
metrih niso med seboj povezane, oziroma ne prihaja do medsebojnega
preračunavanja. Torej pri kontroli stabilnosti bodo upoštevani podatki o uklonski
dolžini, ki je trenutno viden v dialogu.
Korekcijski koeficient neto/bruto prereza – podaja se za vse oblike prečnega prereza
palice. Ta koeficient reducira bruto površino prereza pri kontroli napetosti od natezne sile kot
tudi pri kontroli strižnih napetosti.
Koeficient dolžine bočnega pridržanja – uporablja se v dokazu bočne stabilnosti elementa.
Program za to vrednost avtomatsko osvaja “1”. Glede na konkretni primer lahko uporabnik
sam korigira to vrednost.
Z zaporednim klikom miške na to stikalo, lahko od programa zahtevate ali vnos
brezdimenzionalnega koeficienta, ali pa vnos realnega razmaka bočno pridržanih točk
pravokotnih na smer osi 2, izražen v metrih.
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Zanemaritev vpliva
Kontrola stabilnosti se lahko izvede z zanemaritvijo enega ali več vplivov. Na uporabniku je, da
določi kateri so to vplivi in pazi, da pri tem ne naredi napake.
Uvrstiti tabelo faktorjev izkoriščenosti po obtežbah v poročilo
Poročilo kontrole stabilnosti vsake palice lahko vsebuje tudi tabelo koeficientov izkoriščenosti
palice po vseh kombinacijah. Vključitev te tabele v poročilo se vrši s pomočjo tega stikala.

11.4

Kontrola stabilnosti

Ko ste definirali vse vhodne podatke, se z izborom ukaza “Kontrola stabilnosti”
preide v standardno proceduro izbora
<0 sel.> Kontrola stabilnosti - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine
selekcije / Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec>):
Sedaj se pričakuje izbor vseh palic, za katere želite izvršiti dimenzioniranje. Na koncu izbora
bo program najprej preveril ali so izbrane palice že bile dimenzionirane in v tem primeru bo
izdal opozorilo.

Sedaj lahko odstopite ali pa z izborom polja “OK” nadaljujete ukaz za dimenzioniranje vseh
predhodno izbranih palic. V okviru kontrole stabilnosti se izvaja tudi preračun maksimalnega
razmaka bočnih podpornih točk. Po koncu dimenzioniranja bo program pripravljen za obdelavo
rezultatov preračuna, o čemer bo več besed v naslednjem poglavju.
Način preračuna – DIN/JUS
Pri nosilcih s konstantnimi dimenzijami prečnega pravokotnega prereza, se preračun napetosti
vrši po naslednjih obrazcih:
za vzdolžne-normalne napetosti:



m3



M3
'

W3  m

,
dop



m2

M2
'

W2  m



i
dop



t n



Z

Aneto



'
t dop

oziroma



cn



N
'
   c dop
A

za strižne napetosti:



m

 1.5

Q

A



'
m dop

,



t



Mt
'
;

Wp  dop

Superponiranje vzdolžnih napetosti se vrši na sledeči način:
če na prerez deluje tlačna osna sila

 m3   m2  c n
 '
 1.00
 m' dop
 c dop

ali če na prerez deluje natezna osna sila

Copyright (c) Radimpex * ZEIA * http:// www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel 02-229-6640

992

 m3   m2  t n
 '
 1.00
 m' dop
 t dop
Superpozicija strižnih napetosti se vrši na sledeči način:



 m 2   m dop
'

m3

če deluje torzijski moment na prerezu:
'
 m  t   dop
Preračun napetosti pri nosilcih, ki so ukrivljeni, s spremenljivo višino pravokotnega prereza (ki
se formira v eni fazi) in v čelnem prerezu, se vrši po naslednjih formulah:
za vzdolžne -normalne napetosti:
M
M
'
'
 m3  k m W33   m dop ,  m 2  W22   m dop i
za prečne napetosti:



kn

t n

Z
'
oziroma

Aneto  t dop

 n  k n A



cn

kn

N
'
   c dop ;
A

N

M
 m3  k m W33 , i



n

 k n

Z oziroma
Aneto

.

Preračun napetosti pri nosilcih s spremenljivo višino pravokotnega prečnega prereza, pri čemer
so vse lamele paralelne, se vrši po naslednjih formulah:
za normalne napetosti:



m3



M3
'

W3  m

,
dop



m2



M2
'

W2  m

in
dop



t n

za prečne napetosti:
Z
M
 m3  k m W33 , in  n  k n Aneto oziroma
za podolžne strižne napetosti:



m3

km

M 3 , in
W3



n



k

n





Z
oziroma
Aneto

Z

Aneto

n



 k n

n



'
t dop

oziroma



cn



N
'
   c dop ;
A

N;
A

kn

N;
A

Kontrola kombiniranega napetostnega stanja na poševnem robu se vrši po naslednjem
obrazcu:
2
2
2

 1
  1    c  1  

če je    0


 


 1
 1
 
  dop  

  c  dop   2.66    dop 
2
2
2

 1
  1    t  1  

če je    0


 


1
 1
  dop   1.25 
t  dop   1.33   dop 

 
Pri preračunu stabilnosti je pozornost na specifičnosti kot so:
- določevanje uklonskih dolžin palic s spremenljivo dimenzijo prečnega prereza,
- redukcije prereza pri ukrivljenih palicah, ko je razvita dolžina lamel manjša od 4.0 m, pri
nosilcih, ki se formirajo v eni fazi (lamelirajo v enem postopku),
- določevanje koeficienta K (kota med smerjo sile in smerjo lameliranja),
- pri ukrivljenih palicah, ki imajo odnos ukrivljenosti =R/h v relaciji 2   10 se
preračunavajo kot ukrivljene, če je  > 10 se preračunavajo kot ravne (brez vpliva
ukrivljenosti).
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Palice, ki se niso zmogle preračunati, se v okviru ukaza prikaz rezultatov označujejo s “!!!!”. To
pomeni da so nekateri od naslednjih pogojev prekoračeni:
- uklon,  > max (definirano v vhodnih podatkih),
- pri ukrivljenih palicah, če je odnos ukrivljenja =R/h manjši od 2 (<2),
- pri palicah, ki se formirajo v I fazi, če končni klini lamel ne zadovoljujejo predpisane
kriterije,
- kot med delovanjem normalne sile (osi palice) in smerjo lamel pri LLL.
Dimenzioniranje lesenih konstrukcij po EN 1995-1-1:2004
Definirani so naslednji eksploatacijski razredi:
Eksploatacijski razred 1 – z vsebnostjo vlage v lesu, ki odgovarja temperaturi 20° in
relativni vlažnosti zraka 60%
Eksploatacijski razred 2 - z vsebnostjo vlage v lesu, ki odgovarja temperaturi 20° in
relativni vlažnosti zraka, ki samo nekajkrat letno prekorači 85%
Eksploatacijski razred 3 – ko je vsebnost vlage večja kot pri eksploatacijskem razredu 2

-

Korekcijski koeficient za različno trajanje obtežbe kmod se določa kot:
Trajanje obt./Eksp.
Razred
Stalno
Dolgotrajno
Srednjetrajno
Kratkotrajno
Trenutno

1

2

3

0.6
0.7
0.8
0.9
1.1

0.6
0.7
0.8
0.9
1.1

0.5
0.55
0.65
0.7
0.9

Parcialni koeficient za karakteristike materiala
-

za
za
za
za

m se določa na sledeči način:

osnovno kombinacijo obtežb, za masiven les m = 1.3
osnovno kombinacijo obtežb, za lepljen lameliran les m = 1.25
izjemno kombinacijo obtežb m = 1.0
mejno stanje uporabnosti m = 1.0

Ustrezne trdnosti fm,d , ft,0,d , ft,90,d , fc,0,d , fc,90,d , fv,d se dobijo, ko se tabelarične vrednosti fm,k ,
ft,0,k , ft,90,k , fc,0,k , fc,90,k , fv,k pomnožijo s korekcijskim faktorjem razreda trajanja obtežbe in
eksploatacijskega razreda kmod ter delitve s parcialnim koeficientom za karakteristike materiala
m.

f x.d  f x.k

k mod
m

Način preračuna:
a) Upogib brez normalne sile (N = 0) mora zadostiti oba pogoja:

km

 m , 3, d
f m , 3, d



 m , 2 ,d
f m , 2 ,d

t 

 1 

 100 
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 m,3,d

 km

f m,3,d

 m, 2,d
f m, 2,d

t 

 1 

 100 

kjer je:
t
km
fm,3,d i fm,2,d
σm,3,d i σm,2,d

-

dopustna toleranca v %
faktor oblike za pravokotni prerez km = 0.70, za ostale prereze km = 1.00
ustrezne trdnosti na upogib
izračunane upogibne napetosti (M/W)

b) Ekscentričen nateg (N > 0) mora zadostiti oba pogoja:

 t , 0 ,d
f t , 0 ,d

 t , 0 ,d
f t , 0 ,d

 m , 3, d

 km


f m , 3, d

 m , 3, d
f m , 3, d



 km

 m , 2 ,d
f m , 2 ,d

 m , 2 ,d
f m , 2 ,d

t 

 1 

 100 
t 

 1 

 100 

kjer je:
t
km
fm,3,d , fm,2,d , ft,0,d
σm,3,d , σm,2,d
σt,0,d

- dopustna toleranca v %
- faktor oblike za pravokotni prerez km = 0.70, za ostale prereze km
= 1.00
- ustrezne trdnosti na upogib, če ne obstajajo tedaj so fm,d (če je
prerez malih dimenzij se razlikuje od fm,d )
- izračunane upogibne napetosti (M/W) (ustrezne osi)
- izračunane vzdolžne napetosti (N/Aneto)

c) Ekscentričen tlak

3 

L3
i3

2 

L2
i2

vitkost L3 in L2 so uklonske dolžine, a i3 in i2 so vztrajnostni polmeri prečnega prereza

 c,crit ,3
rel .3 

 2 E0,05

32
f c , 0 ,k

 c ,crit ,3

 c,crit , 2
rel .2 

 2 E0,05

22
f c , 0 ,k

 c ,crit , 2

kritična napetost uklona

relativna vitkost

če je λrel,3 ≤ 0.3 in λrel,2 ≤ 0.3, tedaj morata biti naslednja dva pogoja izpolnjena:
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2

  c , 0 ,d

 f
 c , 0 ,d




  k m m,3,d  m, 2,d  1  t 

f m,3,d
f m, 2,d  100 


  c , 0 ,d

 f
 c , 0 ,d

  m,3,d
 m , 2 ,d 
t 
 

k

1



m

f
f
100


m , 3,d
m , 2 ,d


2

v ostalih primerih morata biti naslednja dva pogoja izpolnjena:

 c , 0 ,d

 km

k c , 2  f c , 0 ,d

 c , 0 ,d



k c , 3  f c , 0 ,d

 m , 3, d
f m , 3, d

 m,3,d
f m , 3, d



 km

 m , 2 ,d

t 

 1 

 100 

f m , 2 ,d

 m , 2 ,d
f m , 2 ,d

t 

 1 

 100 

kjer je :

k c ,3 

1

k c,2 

k 3  k 32  2rel ,3

1
k 2  k 22  2rel , 2

i



k3  0.5 1   c rel .3  0.3  2rel .3
βc





k 2  0.5 1   c rel .2  0.3  2rel .2



- začetna imperfekcija glede na ravno palico (za monoliten les β c = 0.20, a za lepljen
lameliran βc = 0.10)
d) Vpliv prečne sile



2 ,d

 1 .5

Q2
Aneto



3, d

 1.5

Q3
Aneto

napetosti od prečne sile

Mora biti izpolnjen naslednji pogoj:

 2,d  3,d  1  tol
2

2

f v ,d

Kjer je:
Q3 i Q2
Aneto

- prečna sila
- površina prečnega prereza (po odbitku vseh oslabitev)
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e) Vpliv torzije
Napetost od vpliva torzije se izračuna kot:



tor , 3, d



Mt
Wp 3



tor , 2, d



Mt
Wp 2

Morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:



tor , 3, d

fv,d



tor , 2 , d

fv,d

 1  tol

 1  tol

V primeru istočasnega delovanja torzijskega momenta in prečne sile morata biti izpolnjena
naslednja dva pogoja:







 2, d  tor ,3, d   1  tol
f v, d







 3,d   tor , 2,d   1  tol


f v ,d


f)

Nosilci z enim nagnjenim robom

Na nagnjenem robu se modificira trdnost na upogib in to:
če je nagnjen rob palice tlačen zaradi delovanja momenta

f m, , d 

f m, d
2

 f m, d
  f

1 
tan     m, d tan 2  
 1.50  f v, d
  f c,90, d


 


2

če je nagnjen rob palice natezen zaradi delovanja momenta

f m, , d 

f m, d
2

 f m, d
  f m, d

1 
tan    
tan 2  
 0.75  f v, d
  f t ,90, d


 


2
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Kontrola je enaka kot za ravno palico, samo število pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, je
povečano na štiri zaradi različne upogibne trdnosti na ravnem in poševne robu.
Izkoriščenosti prereza v coni kjer so lamele paralelne z robom palice



uticaji od pritiskujuće
 k m m,3,0,d  m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m,d
f m, 2,d
i


uticaji od pritiskujuće  m,3,0,d

 k m m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m,d
f m, 2,d

Izkoriščenosti prereza v coni kjer lamele niso paralelne z robom palice



uticaji od pritiskujuće
 k m m,3, ,d  m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m, ,d
f m , 2,d
i

 m , 2, d
uticaji od pritiskujuće  m,3, ,d

 km
 1  tol 
ili zatežuća sile
f m, ,d
f m , 2, d
g) Ukrivljeni nosilci konstantnega prečnega prereza

Morata biti izpolnjena dva pogoja



uticaji od pritiskujuće
 k m m,3,d  m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m ,d  k r
f m , 2 ,d
in


uticaji od pritiskujuće  m,3,d

 k m m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m ,d  k r
f m , 2 ,d

Napetosti upogiba za os 3 (os okoli katere je nosilec ukrivljen) se izračuna kot:

 m , 3, d  k l
k1  1

;

M3
W3

k 2  0.35

;

k3  0.6
2

;

k4  0
3

h
h
h
h
h
kl  k1  k2    k3    k4    1  0.35   0.6 
r
r
r
r
r

2

Uvede se faktor redukcije kr zaradi upogiba lamele v toku izdelave:
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če je

rin
 240 
 kr  1
t

če je

rin
r
 240 
 kr  0.76  0.001 in
t
t

V primeru, da je napetost v spodnjem robu glede na center krivulje od vpliva momenta tlak, je
potrebno izvesti kontrolo prečnih nateznih napetosti in izpolnjen mora biti naslednji pogoj:

 t ,3,90,d
V 
k dis  0 
V 

 1  tol

0.2

f t ,90,d

kdis - faktor za razporeditev napetosti pri ukrivljenih nosilcih s konstantno višino in ima
vrednost 1.4

 t ,3,90,d  k p

M3
W3

V0 - vzporedni volumen 0.01 m³
V - volumen ukrivljenega dela nosilca, maksimalna vrednost V=2/3 Vb
Vb - skupen volumen nosilca (volumen nosilca med dvema členkoma je skupna vrednost
nosilca kot splošna vrednost)

k6  0.25

h
h
k p  k6    0.25 
r
r
h) Ukrivljeni nosilci s spremenjeno dimenzijo prereza
Nujno je da so izpolnjeni štirje pogoji:
Izkoriščenost prereza v coni kjer so lamele paralelne z robom palice



uticaji od pritiskujuće
 k m m,3, 0,d  m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m ,d  k r
f m , 2 ,d
i


uticaji od pritiskujuće  m,3, 0,d

 k m m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m ,d  k r
f m , 2 ,d

Izkoriščenost prereza v coni kjer lamele niso paralelne z robom palice
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uticaji od pritiskujuće
 k m m,3, ,d  m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m, ,d  k r
f m , 2 ,d
i


uticaji od pritiskujuće  m,3, ,d

 k m m, 2,d  1  tol 
ili zatežuća sile
f m, ,d  k r
f m , 2 ,d

Upogibne napetosti za os 3 (os okoli katere je nosilec ukrivljen) se izračuna kot:
za vlakna paralelna z robom palice

 m,3,0, d  kl  1  4tg 2 

6M 3
bh2

vlakna na nagnjenem robu

 m,3, , d  kl  1  4tg 2 
α

5M 3
bh2

- kot med smermi lamel in roba palice

Uvede se faktor redukcije kr zaradi upogiba lamel v toku izdelave.

če je

rin
 240 
 kr  1
t

če je

rin
r
 240 
 kr  0.76  0.001 in
t
t

Na nagnjenem robu se modificira upogibna trdnost in to:
če je nagnjen rob palice tlačen zaradi momenta

f m, ,d 

f m,d
f m,d
f c ,90,d

sin 2   cos2 

če je nagnjen rob palice natezen zaradi momenta

f m, ,d 

f m,d
f m,d
sin 2   cos2 
f t ,90,d

Koeficient kl se izračunava kot:
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2

3

h
h
h
kl  k1  k2    k3    k4  
r
r
r
2
k1  1  1.4tg  5.4tg 
k2  0.35  8tg

k 3  0.6  8.3tg  7.8tg 2
k4  6tg 2
V primeru da je napetost v spodnjem robu glede na center krivulje od vpliva momenta tlak, je
potrebno izvesti kontrolo prečnih nateznih napetosti in izpolnjen mora biti naslednji pogoj:

 t ,3,90,d
V 
k dis  0 
V 

 1  tol

0.2

f t ,90,d

kdis - faktor za razporeditev napetosti pri ukrivljenih nosilcih s konstantno višino in ima
vrednost 1.4
V0 - vzporeden volumen 0.01 m³
V
- volumen ukrivljenega dela nosilca, maksimalna vrednost V=2/3 V b
Vb - skupen volumen nosilca (volumen nosilca med dvema členkoma je skupna vrednost
nosilca kot splošna vrednost)

 t ,3,90,d  k p

M3
W3

h
h
k p  k5  k6    k7  
r
r
k5  0.2tg

2

k6  0.25  1.5tg  2.6tg 2

k7  2.1tg  4tg 2
i)

Dokaz bočne stabilnosti elementa

V primeru, da je nosilec obremenjen z upogibnim momentom z ali brez tlačne sile.
Izpolnjen mora biti naslednji pogoj:

 m , 3, d
kkrit  f m, d

 1  tol

relativna vitkost se določa kot:
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f m ,k

rel ,m 

 m,crit

kritična napetost uklona se vzame kot:

 m,crit 

M 3,crit  E0,05 I 2G0,05 I tor

W3
ef W3

Na osnovi vrednosti λrel,m se določa kkrit
če je
če je
če je

λrel,m ≤ 0.75
0.75 < λrel,m ≤ 1.40
1.40 < λrel,m

E0,05
G0,05
Itor

- 5% fraktil modula E paralelno z vlakni
- 5% fraktil strižnega modula
- torzijski vztrajnostni moment

ef

11.5

→
→
→

kkrit = 1
kkrit = 1.56 - 0.75 λrel,m
kkrit = 1/λrel,m2

- razmak pridržanih točk pravokotnih na smer osi 2

Prikaz rezultatov

Z izborom tega ukaza bo program vse palice, za katere je predhodno izvedena
kontrola stabilnosti, obarval z zeleno, oziroma rdečo barvo. Na zgornji strani palice se izpisuje
maksimalna vrednost preračunanega koeficienta izkoriščenosti prereza: normalna, strižna
napetost, kontrola kombiniranega napetostnega stanja tako na poševnem robu palice in v
čelnem prerezu. Čeprav je verjetno že samo po sebi jasno, bomo poudarili, da je idealna
vrednost tega koeficienta “1.00”, dokler bodo palice, ki ne zadostijo imele vrednost “> 1.00”, a
one ki zadostijo vrednost “< 1.00”. Omenimo še, da bodo palice, ki imajo koeficient
izkoriščenosti “> 1.00”, tudi obarvane zeleno, če se prekoračitev napetosti prekriva s
toleranco, podano s pomočjo ukaza “Predpisi”.
Po aktiviranju ukaza “Prikaz rezultatov”, se v ukazni liniji pojavi sporočilo:
<0 sel.> Prikaz rezultatov - Selektiranje (Filter / <Konec> / Diagram b.p.t):
Sedaj se od uporabnika pričakuje, da izbere poljubno palico, ali da izbere neko ponujeno
podopcijo v ukazni liniji.
V “Tower” je omogočeno, da se z uporabo ustreznih filtrov za prikaz dimenzioniranih palic
lahko za vsak set gred prikažejo samo tiste palice, ki imajo izkoriščenost v danem obsegu, kot
tudi palice z ekstremno izkoriščenostjo. Na tak način bo program vse palice enega seta, za
katere je izvedena kontrola stabilnosti in ki ne zadostijo filtru, obarval z modro barvo. V
nasprotnem, če zadostijo filtru, se bodo palice obarvale z zeleno barvo, če je koeficient
izkoriščenosti “< 1.00”, oziroma z rdečo barvo, če je koeficient izkoriščenosti “> 1.00”.
Nedimenzionirane palice bo program obarval z belo barvo. Z aktiviranjem podopcije “Filter” se
odpre dialog, kjer se podajo filtri za prikaz dimenzioniranih palic:
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Dialog za definiranje filtrov za prikaz dimenzioniranih palic
“Aktiven”

Vklopljeni filtri v tem dialogu bodo vplivali na prikaz dimenzioniranih palic.

“Set”

Kolona s številkami setov lesenih prerezov, ki se nahajajo v datoteki.

“Naziv”

Kolona z opisi setov jeklenih prerezov, ki se nahajajo v datoteki. Za to kolono
se nahajajo stikala, ki določajo aktivnost filtra za set grede. Z desnim klikom
miške na to kolono se odpre meni z opcijami “Vklopi vse” in “Izklopi vse”.

“Filter”

S klikom na puščico, ki se nahaja na desni strani te celice, se odpre meni s
ponujenimi filtri: “Vse”, “Samo n ekstremnih”, “Samo z izkoriščenostjo
večjo od γ”, “Samo z izkoriščenostjo manjšo od γ”.
“Vse” – vse palice tega seta bodo prikazane.
“Samo n ekstremnih” – prikazovalo se bo samo n palic tega seta z
največjim faktorjem izkoriščenosti. V polje “n” uporabnik poda število palic.
“Samo z izkoriščenostjo večjo od γ” – prikazovale se bodo samo palice, ki
imajo izkoriščenost večjo od vrednosti v sosednjem polju “γ”.
“Samo z izkoriščenostjo manjšo od γ” - prikazovale se bodo samo palice,
ki imajo izkoriščenost manjšo od vrednosti v sosednjem polju “γ”.

Po izboru poljubne palice v risbi se odpre dialog:
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Izgled dialoga za detajlni prikaz rezultatov dimenzioniranja
V spodnjem delu dialoga se nahajajo vsi vhodni podatki za izbrano palico, a v spodnjem
desnem delu dialoga se kot orientacijske vrednosti prikazujejo koeficienti izkoriščenosti prereza
(), za vsako od podanih kombinacij posebej. V zgornjem delu dialoga se nahaja detajlen
prikaz izvedenega postopka dimenzioniranja. Sprememba aktivne vsebine tega okna se lahko
vrši s pomočjo scroll traku na desni strani, lahko se uporabijo tudi tipke “PgUp”, “PgDn”, kot
tudi kurzorske puščice “”, “”, vendar pod pogojem, da je fokus na tem oknu. Če te tipke ne
reagirajo, potem je dovolj da z miško kliknete kjerkoli znotraj okna za prikaz rezultatov
dimenzioniranja, kar privede do spremembe fokusa in s tem tudi aktiviranje tipk. V primeru,
da želite spremeniti vhodne podatke za dano palico, ni potrebno iti iz tega ukaza in v ukaz
“Vhodni podatki ”, ampak je dovolj, da v tem dialogu izvršite vse potrebne spremembe in
potem aktivirate polje “ Preračun”. Po tej operaciji bo program za izbrano palico izvedel
ponovni preračun, upoštevajoč vse narejene spremembe v vhodnih podatkih. Iz tega izhaja
tudi zaključek, da uporaba ukaza “Vhodni podatki” ni nujna, če želite dimenzionirati eno po eno
palico. V tem primeru je dovolj brez predhodnega ukaza “Vhodni podatki”, aktivirati ukaz
“Kontrola stabilnosti” in ne glede na izvedeno dimenzioniranje v prvem koraku, izbrati eno po
eno palico v tem dialogu, podati potrebne vhodne podatke in izvršiti ponovno dimenzioniranje.
Če Vam palica ne odgovarja, tako da s spremembo niti enega vhodnega podatka, ki se nanaša
na konstruktivno rešitev problema, ne zadosti vsem potrebnim kontrolam, tedaj je rešitev
vsekakor v spremembi prečnega prereza palice. Če sprememba prečnega prereza palice
privede do prerazporeditve statičnih vplivov na celem modelu, v teh primerih je nujno, da se
vrnete v modul za vnos podatkov, da spremenite prečni prerez palice, izvedete ponovni
preračun statičnih vplivov in vsekakor ponovno dimenzionirate vse palice na modelu. Če je pa
vaša ocena, da sprememba prečnega prereza ne bo privedla do občutnejše prerazporeditve
statičnih vplivov na celem modelu, program nudi možnost, da spremenite prečni prerez tudi
brez ponovnega preračuna konstrukcije. Za ta namen je predvideno polje “Novi prerez”. Z
njegovim aktiviranjem se odpre dialog, ki je identičen dialogu za definiranje prečnih prerezov
gred v modulu za vnos podatkov. Tu lahko spremenite prečni prerez in potem s pomočjo polja
“
Preračun” zahtevate novo dimenzioniranje izbrane palice za stare statične vplive, vendar
z novimi karakteristikami prečnega prereza. Omenimo naj, da bo tako spremenjeni prečni
prerez obravnavan samo v modulu za dimenzioniranje lesenih elementov konstrukcije, dokler
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bo v vseh ostalih ukazih aktiven še originalni prerez, ki je podan v modulu za vnos podatkov in
za katerega so preračunani statični vplivi. V primeru, da želite odstopiti od spremembe
prečnega prereza, je dovolj aktivirati polje “Originalni”. Tako bo predhodno spremenjeni
prečni prerez zamenjan z originalnim. Omenimo naj, da bo v primeru gred spremenljivega
prečnega prereza, opcija za spremembo dimenzij prečnega prereza nedostopna.
Omogočeno je generiranje poročila za kontrolo stabilnosti v izbranem prerezu. V polje
“Razmak prereza od začetka palice” se vnese položaj prereza, v katerem se išče poročilo
dimenzioniranja. Z aktiviranjem gumba “Generiranje poročila” se generira poročilo, ki se
nanaša na ta prerez. Z izborom gumba “
Preračun” se bo ponovno prikazalo poročilo
kontrole stabilnosti za celo palico.
Z izborom gumbov
in
je vsako prikazano poročilo možno izvoziti v projektno
dokumentacijo ali direktno v tisk.
Z aktiviranjem polja “OK”, bodo vse eventualno narejene spremembe v vhodnih podatkih, kot
tudi rezultati ponovno izvedenega dimenzioniranja, za izbrano palico trajno shranjene, dokler
je polje “Cancel” predvideno za odstopanje od vseh narejenih sprememb.
Z izborom podopcije “Diagram b.p.t.”, ki je prisotna v ukazni liniji, se prikazuje diagram
maksimalnega razmaka bočno podprtih točk, na katerem so prikazane recipročne vrednosti
maksimalnega razmaka podprtih točk za vse kombinacije obtežb, za vsaki leseni element
konstrukcije, skupaj za spodnji in za zgornji rob palice, kot na naslednji sliki.

Izgled prikazanega diagrama b.p.t. (bočno podprte točke) na ekranu
Opomba:
Opcija prikaza diagrama bočno pridržanih točk je dostopna samo za preračun stabilnosti po
DIN/JUS-u.
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11.6

Poročilo

Ker je ta ukaz predviden za kreiranje tekstualnih poročil na papirju, ima njen izbor
smisel šele po izvedenem postopku kontrole stabilnosti. Z izborom ukaza v ukazni liniji se
pojavi dobro znano sporočilo za izbor palic.
<0 sel.> Poročilo - Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / pResek / eXtras / Skupine selekcije /
Zadnja selekcija / Deselektiranje / <Konec> / Filter):
Z uporabo filtra za prikaz dimenzioniranih palic se lahko za vsak set gred prikažejo samo tiste
palice, ki imajo izkoriščenost v danem obsegu, kot tudi palice z ekstremno izkoriščenostjo. Za
palice, ki zadostijo filtrom, se kreira poročilo z avtomatskim izborom, ostale palice se pa po
potrebi še dodatno izbere.
Z aktiviranjem podopcije “Filter” se odpre dialog v katerem uporabnik poda filtre za prikaz
dimenzioniranih palic:

Dialog za definiranje filtrov za prikaz dimenzioniranih
palic v okviru ukaza za poročilo
Delo v tem dialogu je že pojasnjeno (glej poglavje 11.5).
“Izberi za poročilo” - Vse palice, ki zadostijo filtrom, se dajo v izbor za kreiranje poročila.
Ko ste izbrali vse palice, za katere želite kreiranje tekstualnega poročila, bo klik na desni gumb
miške označil konec procedure izbora in na ekranu se bo pojavi dialog s tekstualnim poročilom.
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Izgled dialoga za tekstualni prikaz rezultatov dimenzioniranja
Na začetku poročila se za vsako gredo izpisujejo vhodni podatki in zatem tudi rezultati
izvedenega dimenzioniranja.
Zraven direktnega tiska, je v programu predviden tudi export tega poročila v projektno
dokumentacijo. Vse palice izbrane v enem postopku bodo pripadale enemu tekstualnemu
poročilu, tako da je na vas, da odločite kako boste izbrane palice grupirali.

11.7

Poročilo za en prerez

Ker se v poročilu za celo gredo za vsako izvedeno analizo avtomatsko določa
merodajno mesto na gredi, se lahko zgodi primer, da s pomočjo predhodno opisanega ukaza
ne dobite prikaz rezultatov na želenem mestu, glede na to, da za dano analizo to mesto ni
kritično. Zaradi tega je tudi narejen ukaz “Poročilo za en prerez”, s pomočjo katerega lahko
dobite tekstualno poročilo rezultatov dimenzioniranja, točno na izbranem mestu. Z
aktiviranjem bo program najprej zahteval izbor grede, kjer želite obravnavati želeni prerez.
<0 sel.> Greda na kateri se išče presek – Selektiranje (<Konec> / Diagram b.p.t):
Po izboru želene grede bo program zahteval izbor točke, ki pripada predhodno izbrani gredi in
katera bo določila mesto prereza.
Točka na gredi:
Izbor točke na izbrani gredi privede
dimenzioniranja v izbranem prerezu.

do

odpiranja

dialoga

s

prikazom

izvedenega
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Izgled dialoga za prikaz rezultatov dimenzioniranja v izbranem prerezu

11.8

Kontrola stabilnosti posamezne palice

V programu je omogočena kontrola stabilnosti in kreiranje poročila za poljubno
določeno palico s poljubnimi podanimi vplivi. Z aktiviranjem tega ukaza se pojavi dialog, zelo
podoben tistemu za prikaz rezultatov.

Dialog za kontrolo stabilnosti posamezne palice
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V tem dialogu se zraven polj za vnos standardnih vhodnih podatkov, ki se nahajajo tudi v
dialogih za vhodne podatke in prikaz rezultatov, nahajajo tudi polja za vnos tistih podatkov, ki
bi se drugače prevzemali iz stvarne entitete – palice v konstrukciji.
Skupina parametrov “Geometrija” omogoča definiranje geometrije palice. V polju “Dolžina”
se vnese dolžina palice. V primeru, da je potrebno dimenzionirati palice z ločno geometrijo, se
vklopi stikalo “Ločna geometrija” in se v polje “Radius” vnese polmer loka. V tem primeru
se lahko nastavi tudi orientacija lokalnega koordinatnega sistema palice – ali je os 2. palice
usmerjena k centru ali od centra krivulje.
V delu dialoga “Vplivi” se nahajajo polja za vnos vplivov (sil), ki delujejo vzdolž palice.
Gumb “Prevzemi” omogoča, da se podatki v tem dialogu inicializirajo na osnovi izbrane palice
iz konstrukcije.
Z aktiviranjem tega gumba se gre v risbo in ukazna linija dobi izgled:
<0 sel.> Posamezna palica – Selektiranje (<Konec>):
Mogoče je izbrati samo eno palico, nakar sledi povratek v dialog. Od izbrane palice se
prevzame prečni prerez, dolžina in vhodni podatki za kontrolo stabilnosti.
Gumb “Novi prerez” je namenjen za spremembo prečnega prereza palice. Z aktiviranjem se
gre v dialog za izbor in definiranje prečnega prereza.
Z aktiviranjem gumba “
Preračun” se izvrši preračun in generiranje poročila. V polju
“Izkoriščenost” bo izpisan maksimalni koeficient izkoriščenosti.
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