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Rychlý a přehledný návrh betonových prvků

Engineering Report

Revoluční řešení pro návrh a posudky železobetonových
sloupů a nosníků se standardním i obecným průřezem
podle EN 1992. Včetně nových funkcí, přehledných a podrobných reportů a zlepšené odezvy.

Integrovaný a dynamický nástroj pro tvorbu reportů byl
dále rozšířen o nové funkce. Nabízí nové možnosti, vyšší
rychlost a více možností pro úpravu vzhledu stránky. Zbrusu nové okno náhledu nahrazuje starý náhled.

Otevřená platforma

Různá vylepšení

Snadná integrace Vašeho pracovního postupu. Vaše na
míru připravené výpočty a posudky se nyní snadno připojí
ke Scia Engineeru. Součástí je přehledný výstup se vzorci a
dynamickými obrázky. Podpora lepší spolupráce s partnery.

Celá řada nových funkcí, vylepšení a rozšíření napříč celým
programem: 3D výsledky, otevřené posudky (Open Design),
dynamika, plasticita, ocelové konstrukce a přípoje, tabulkové zadávání, tabulkové výsledky ...

15.scia-engineer.com
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Přehledné posudky betonu
EN 1992
Ucelené řešení pro 1D dílce
•
•
•
•
•
•
•

Revidované a aktualizované generické funkce pro návrh a posudky železobetonových sloupů a nosníků.
Posudky podle EN 1992-1-1:2004/AC:2010-11 včetně národních příloh.
Podpora standardních a obecných tvarů průřezů i s otvory, libovolná poloha
výztuže.
Interakce všech vnitřních sil (N, My, Mz, Vy, Vz, T).
Vysoký výpočetní výkon.
Přehledné a podrobné výstupy s odkazy na příslušné články normy.
Upravené zadávání globálních parametrů posudků i dílčích hodnot pro jednotlivé dílce s funkcí pro rychlé vyhledávání.

Otevřené posudky (Open Design)
•
•
•
•
•
•

Přehledná prezentace výsledků

Úroveň podrobnosti výstupů se snadno nastaví tak, aby odrážela konkrétní potřebu: od stručného shrnutí v tabulce až po ucelený report se všemi mezikroky.

Stručný

Jednoduchá tabulka s hodnotami jednotkových posudků nebo nutné plochy
výztuže. Lze také zobrazit v Tabulkových výsledcích.

Detailní

Přehled vstupních dat následovaný podrobným protokolem o výpočtu. Obsahuje také dynamické obrázky průřezů včetně rozmístění výztuže, průběh napětí
a přetvoření v různých mezních stavech, interakční diagramy a odkazy na použité články normy.

Přepracovaný dialog pro nastavení parametrů
•
•
•
•
•

Tabulka s 9 sloupci (popis, symbol, hodnota, výchozí hodnota, jednotka,
kapitola, norma, konstrukce a typ posudku).
Funkce vyhledávání a filtrování.
Několik typů pohledu - betonové příkazy, kapitoly normy nebo seznam.
Možnost vytváření na míru šitých pohledů.
Přepracován byl rovněž dialog pro nastavení dat dílce.

Návrh podélné výztuže
•
•
•
•
•

Zohlednění ohybového momentu kolem osy z (předchozí řešení počítalo
pouze s momentem kolem osy y).
Návrh výztuže do více než jedné vrstvy (pokud je to potřeba).
Přepočet staticky nutné plochy výztuže na skutečné pruty výztuže.
Výpočet výztuže s ohledem na smyk a kroucení - přídavná tahová síla.
Zobrazení výztuže pro každou osu y+, y-, z+, z-.

Nově zavedená technologie otevřených posudků nahrazuje dosavadní přístup k návrhům a posudkům.
Hlavní výhody jsou:
Podrobné a přehledné výstupy dokumentující všechny mezikroky prováděného výpočtu.
Možnost současného zpracování více kombinací zatížení (dvouosý smyk
a kroucení).
Žádná omezení ohledně tvaru průřezu nosníku či sloupu.
Podpora moderních technologií jako jsou vícejádrové procesory a paralelní
zpracování.
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Návrh výztuže pro sloupy
•
•
•

Návrh pro libovolný tvar průřezu.
Výpočet výztuže s ohledem na smyk a kroucení - přídavná tahová síla.
Zobrazení výztuže pro každou osu y+, y-, z+, z-.

Smyková výztuž
Nosníky
•
•

Podpora dvouosého smyku a kroucení.
Automatický výpočet úhlu náhradní diagonály pro splnění podmínky minimálního množství výztuže.
• Vylepšené generování efektivního tenkostěnného průřezu.

Sloupy
•
•

V minulosti byl návrh založen na konstrukčních zásadách.
Nové řešení dokáže navrhnout staticky nutnou plochu výztuže s ohledem
na působící zatížení - dvouosý smyk, kroucení a jejich interakci.

Posudky
Mezní stav únosnosti
•

Posudek únosnosti pro interakci N-My-Mz na základě únosnosti spočtené
z interakčního diagramu.
• Posudek odezvy - založen na posudku mezních napětí a přetvoření při interakci N-My-Mz.
• Posudek smyku a kroucení - posouzení dvouosého smyku, kroucení a jejich interakce. Vylepšené generování efektivního tenkostěnného průřezu.

Mezní stav použitelnosti
•
•
•

NBR 6118:2014
Vylepšený návrh podle NBR 6118:2014
Několik nových funkcí přibylo také v modulu pro návrh betonových dílců podle
NBR 6118:2014..
•

Výpočet návrhových hodnot vnitřních sil pro sloupy se zohledněním geometrických imperfekcí a účinků druhého řádu.

•

Návrh výztuže do 1D dílců s předdefinovaným nebo obecným tvarem průřezu.

•

Návrh podélné výztuže pro 2D dílce podle MSÚ.

•

Zadání (skutečné) výztuže ve formě podélných pruhů, třmínků a volných
výztužných prutů.

•

Posudek odezvy pro 1D dílce založený na posudku mezních hodnot napětí
a přetvoření v betonu a oceli.

•

Grafické a numerické zobrazení všech výsledků s úrovní podrobností zvolenou uživatelem.

•

Výkaz výztuže.

•

Generování jednoduchého schématu výztuže.

Omezení napětí (pro beton i betonářskou výztuž)
Omezení šířky trhlin - s možností zadat ručně limitní hodnotu šířky trhlin.
Jednoduchý posudek průhybů - založený na výpočtu poměru tuhostí bez
nutnosti provádět výpočet normově závislých deformací.
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Otevřené posudky
Platforma otevřených posudků, integrace
výpočtů ze Scia Design Forms

Pomocí otevřených posudků si může každý uživatel rozšířit Scia Engineer o vlastní výpočty a speciální posudky připravené ve Scia Design Forms Tyto uživatelské
posudky a jiné výpočty se pak používají stejným způsobem jako posudky dodané
s vlastním programem - spouští se přes stromovou nabídku, výsledky se vykreslují v grafickém okně na konstrukci, tabulky a celý postup výpočtu včetně použitých vzorců se vloží do Engineering Reportu (včetně nového náhledu).
K tomu je potřeba pouze:
• napsat ve skriptovacím jazyku Scia Design Forms požadované rovnice a
podmínky a
• upravit vzhled výstupů do požadované podoby.
Otevřené posudky jsou kompatibilní s běžnými funkcemi a vlastnostmi Scia
Engineeru: 3D grafickým oknem, interaktivním modelováním, adaptivní tvorbou sítě konečných prvků, pokročilými typy výpočtů, tabulkovým zadáváním,
tabulkovými výsledky atd.

Integrace na zakázku připravených výpočtů

Otevřená platforma přináší možnosti, díky kterým může uživatel překročit hranice tradičních 3D výpočetních programů. Vytváří integrovaný pracovní postup,
v němž jsou výpočty metodou konečných prvků bezkonfliktně provázány se
speciálními inženýrskými výpočty.
• WYSIWYG editor rovnic; dle potřeby přizpůsobitelné numerické a grafické
výstupy.
• Možnost generovat dynamické 2D obrázky reflektující právě spočítané výsledné hodnoty.
• Ochrana intelektuálního vlastnictví - jednotlivé výpočty nebo jejich sady lze
chránit licenčním kódem.
Výhodou je přehlednost výstupů, pohled dovnitř výpočetních metod (rozepsání
jednotlivých vzorců včetně dosazení dílčích hodnot), zjednodušená spolupráce
více specialistů.

Posudky nosníků, sloupů, desek, stěn a uzlů

Otevřené posudky typu „2D“ umožňují provádět výpočty s plošnými (2D) dílci
jako např. deska či skořepina. Práce s těmito dílci je analogická práci s 1D dílci
(nosníky, sloupy). Přidaným prvkem je rychlé vyhodnocení výsledků v uzlech
sítě konečných prvků a v okolí těchto uzlů. Otevřené posudky typu „0D“ jsou
pak zaměřeny na posudky ocelových přípojů, základových patek, protlačení
stropních desek v místě podpěrných sloupů apod. Při práci s posudky typu „0D“
jsou k dispozici referenční údaje z dílců připojených k posuzovanému „uzlu“.

Vylepšení ovládání

Posudky připravené ve Scia Design Forms a připojené ke Scia Engineeru je
nyní možné snadno upravovat přímo z prostředí Scia Engineeru (prostřednictvím tlačítka ve správci posudků). Není tedy již potřeba spouštět editor posudků
odděleně a na disku pracně hledat soubor s požadovaným výpočtem. Výběr a
spuštění posudku (výpočtu) lze nyní provést pomocí souborů s modelovými
daty. Díky tomu může uživatel zkontrolovat všechny proměnné a hodnoty, které
jsou posílány mezi Scia Engineerem a Scia Design Forms. Jinými slovy, při
ladění chyb již není nutno provádět přepínání mezi aplikacemi. Výchozí data
dílců je možné uložit z nabídky Scia Engineeru.

Další vylepšení

Všechna rozložení výstupů vytvořená ve Scia Design Forms lze nyní použít
jako výstup ve Scia Engineeru. Díky tomu je snadné prezentovat výsledky s
různou mírou podrobnosti (v závislosti na účelu reportu a požadavcích příjemce). Například je možné ve Scia Design Forms vytvořit podrobný, běžný a souhrnný výstup. Kromě toho se ve Scia Engineeru vytvoří automaticky stručný
tabulkový výstup pro označené výsledkové hodnoty. Implementován byl také
vylepšený systém zpráv, varování a chyb.

Ukázkové skripty a výpočty

V nabídce Otevřené posudky ve Scia Engineeru naleznete sadu vzorových
výpočtů.
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Engineering Report
Nové funkce a vylepšení v Engineering Reportu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relativní velikost obrázků (jeden / dva na stránku; vyplnit šířku stránky). Při
posílání nebo vkládání obrázku (obrázku modelu i externího souboru) do
Engineering Reportu lze určit velikost obrázku.
DWG import byl rozšířen o rozpoznání barev.
Vkládání uložených reportů do jiných reportů.
Regenerace reportů při dávkovém výpočtu.
Rychlé nastavení obrázku - při vkládání obrázků ze Scia Engineeru do Engineering Reportu lze načíst hodnoty vlastností (obrázku) z jedné ze čtyř
předem definovaných sad.
Vylepšené listování reportem. Obrázky v reportu se nyní regenerují pouze,
pokud se listování zastaví. To urychluje práci s dlouhými reporty.
Rozdělení dlouhých PDF souborů. Při exportu do PDF lze report rozdělit
na více souborů.
Fonty pro formátovaný text. Font a velikost formátovaného textu lze nyní
změnit přes okno vlastností v Engineering Reportu.
Efektivnější zpracování externích obrázků. Externí obrázky jsou na pozadí
uloženy jako JPG (dříve jako BMP). Tato změna vede k úspoře paměti a k
menším ESA souborům.
Skrytí prázdných tabulek Zaškrtávací políčko ve vlastnostech reportu určuje, zda se prázdné tabulky přeskakují (nezobrazují).
Odstranění poškozených a prázdných položek. Provede se kontrola dat
Engineering Reportu a případné poškozené nebo prázdné položky se odstraní.
Klávesa F1. Tato klávesa otevře nápovědu na příslušné stránce.

Nové okno náhledu ve Scia Engineeru

Nové okno náhledu (nyní identické s oknem Engineering Reportu) nabízí lepší
možnosti při zobrazení tabulek výsledků (včetně upravitelného záhlaví, zápatí,
formátu stránky, stylu ...).

Hlavní výhody Engineering Reportu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snadné použití, plná integrace do Scia Engineer
Samostatné procesy zajišťují paralelní zpracování dat ve Scia Engineeru a
v Engineering Reportu.
Možnost pracovat s více dokumenty současně.
Regenerace položek reportu na vyžádání pro aktualizaci projektových dat,
výsledků, obrázků a tabulek.
Jasné označení zastaralých obrázků a tabulek pomocí červeného vykřičníku.
Rozsáhlý seznam dostupných položek reportu; vnitřní data ze Scia Engineeru a také speciální položky (např. externí obrázky)
Snadné vytvoření záhlaví a zápatí s uživatelem definovaným obsahem a
firemním logem.
Volitelné používání různých stylů pro rozložení tabulek a jiných části Engineering Reportu.
Integrovaný textový editor pro přídavný obsah: tučné písmo, kurzíva, volba
písma, odrážky ...
Prediktivní textový režim v dialogu pro vložení položky reportu usnadňuje
nalezení požadované položky.
Práce se schránkou Windows pro rychlé a snadné vložení kopírovaných
položek do reportu.
Přizpůsobitelné klávesové zkratky.
Možnost přidat obrázky a tabulky do vybraného reportu nebo do Inboxu.
Dynamické obrázky jsou po provedení změn v modelu ve Scia Engineeru
aktualizovány. Všechny generované obrázky jsou dynamické.
ChapterMaker zajišťuje automatické strukturování vnořených obrázků a tabulek
Snadná úprava tabulek: přidání a odebrání sloupců z vybrané tabulky.
Výsledkové tabulky mají možnost zobrazit stav výsledkových hodnot: buňky
jsou vybarvené v závislosti na hodnotě výsledku.
V Engineering Reportu lze zobrazit podrobné posudky.
Přehledná legenda použitých symbolů pro každou tabulku.
Import (přehledných) výkresů z galerie do Engineering Reportu.
Správce Engineering Reportu poskytuje přehled všech vytvořených dostupných reportů a zobrazuje náhled na každou položku.
Publikování v řadě formátů: MS Excel/Word, HTML, 3D pdf...
Profesionální, přehledný a moderní vzhled.
Celý report (obsah + vzhled) nebo jeho část (blok položek reportu) lze uložit
jako šablonu a později využít v jiných projektech.
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Různá vylepšení
Spřažené konstrukce
Návrh spřažených konstrukcí podle EN 1994
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vícemodelový přístup k analýze spřažených konstrukcí umožňuje paralelní
posudky fáze výstavby i konečné spřažené fáze bez úprav modelu.
Částečné spojení mezi spřaženou deskou a ocelovým nosníkem se zohlední jak během MKP výpočtu, tak při posudku.
Při MKP výpočtu se uvažuje dotvarování betonové desky (pomocí poměru
Youngových modulů).
Vypočtené únosnosti jsou založeny na plastickém rozložení napětí v průřezu.
Při zatřídění průřezů se zohledňuje skutečná poloha neutrální osy ve spřaženém průřezu.
Výpočet podporuje jak podélné, tak příčné zarovnání ocelových plechů.
Další posudky kontrolují minimální stupeň smykového spřažení, minimální
plochu podélné výztuže podle EN 1994-1-1 5.5.1(5) atd.
Podpora národních příloh.
Uvažují se konstrukční zásady, např. vzdálenost a průměr prostředků spřažení.
Hodnoty všech jednotlivých posudků se vykreslují na nosnících ve 3D okně
a vypisují se v tabulkách.
Stručný a souhrnný výstup výpočtu ve formě tabulky.
Podrobný protokol o výpočtu se vzorci, mezilehlými kroky výpočtu, dynamickými obrázky spřaženého systému, odvozením plastických momentových únosností a polohou plastické neutrální osy.

Návrh spřažených konstrukcí podle AISC 360-10
•

Vícemodelový přístup k analýze spřažených konstrukcí umožňuje paralelní
posudky fáze výstavby i konečné spřažené fáze bez úprav modelu.

•

Částečné spojení mezi spřaženou deskou a ocelovým nosníkem se zohlední jak během MKP výpočtu, tak při posudku.

•

Při MKP výpočtu se uvažuje dotvarování betonové desky (pomocí poměru
Youngových modulů).

•

Vypočtené únosnosti jsou založeny na plastickém rozložení napětí v průřezu.

•

Výpočet podporuje jak podélné, tak příčné zarovnání ocelových plechů.

•

Uvažují se konstrukční zásady, např. vzdálenost a průměr prostředků spřažení.

•

Hodnoty všech jednotlivých posudků se vykreslují na nosnících ve 3D okně
a vypisují se v tabulkách.

•

Stručný protokol o výpočtu ve formě tabulky.

•

Podrobný protokol o výpočtu se vzorci a mezilehlými kroky výpočtu.
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Ocelové konstrukce
Obecná plasticita

Scia Engineer 15 představuje nové možnosti v oblasti nelineárních výpočtů.
Jedná se o nelineární chování materiálu. Nově je možné uvažovat plastické
chování materiálu u 2D dílců. Plastická zóna je odvozena z Von Miesesovy
podmínky.
Tento typ výpočtu využijí uživatelé, kteří počítají ocelové tlakové nádoby, či jiné
konstrukce, kde se výrazně projeví plastické chování materiálu.

Navrhování ocelových konstrukcí

Verze 15 obsahuje nové stabilitní posudky podle EN 1993 pro tlustostěnné a za
studena tvarované ocelové prvky. Hlavním rysem nových posudků je rychlost a
přehledný protokol o výpočtu.
Dále se nová verze zaměřuje na prostorový vzpěr, klopení, ztrátu stability od
smyku (s výztuhami i bez) a na stabilitu při působení kombinace různých zatížení.
Výrazně byly přepracovány protokoly o výpočtu. Tabulkový souhrn byl rozšířen
o doplňující informace, mezilehlé výpočetní kroky, varování a poznámky a o
odkazy na použité články z normy nebo jiné technické publikace.
Tyto změny se týkají jak výpočtů při běžné teplotě, tak pro posudky požární
odolnosti.

Navrhování ocelových přípojů
Rozšířená koncová deska s několika řadami šroubů vně
nosníku

Eurokód uvažuje výhradně momentově tuhé přípoje s jednou řadou šroubů vně
tažené pásnice připojeného nosníku. Nicméně, publikace SCI „Moment-resisting joints to Eurocode 3“ nabízí rozšiřující pravidla pro více řad šroubů vně
nosníku. Návrhová metoda je založena na plastické teorii lomových čar.

Náběh na horní straně nosníku

V nové verzi je možno zadávat na nosníku horní náběh (s pásnicí nebo jen z
plechu). Díky je nyní možno definovat náběhy na horní, či spodní straně přípoje, ale také na obou stranách najednou.

Vylepšený návrh patní desky

V předchozích verzích se při návrhu patní desky prováděl posudek interakce
současně působícího ohybového momentu a osové síly. Po pečlivém přezkoumání normy EN 1993-1-8 bylo však stanoveno, že účinek normálové síly je již
zohledněn při výpočtu momentové únosnosti. Proto byl posudek interakce z
návrhu patní desky odstraněn.
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Různá vylepšení

Tabulkové výsledky

Rozšíření pro 3D napětí / přemístění

•

Při vyhodnocování výsledků jsou nyní k dispozici rozšířené možnosti funkce
pro 3D napětí a přemístění:
• správně zobrazené výsledky na 1D dílcích s otvory,
• totéž pro 2D dílce - hodnoty byly zvětšeny o membránové napětí a o složky
napětí typické pro 2D dílce,
• vykreslení 3D výsledků na žebrech.
Toto vše dohromady nabízí jedinečné možnosti pro společné zobrazení výsledků na 1D i 2D dílcích. Lze vykreslit celkovou deformaci konstrukce a získat tak
dobrý náhled na její chování pod daným zatížením.

Rozšíření 2D výsledků pro otevřené posudky

Zobrazování výsledků na 2D dílcích spočtených přes otevřené posudky je
rozšířeno o nové funkce. Lze využít průměrovací pásy a vykreslovat výsledky
podél okrajů nebo podél zvoleného řezu.
Pro poslední ze jmenovaných možností je třeba:
• zvolit typ diagramu (žádný, přesný, lichoběžníkový),
• nastavit polohu diagramu (rovina řezu nebo rovina prvku),
• vybrat celkové nebo zprůměrované hodnoty,
• určit jednotky pro vykreslení.

•

•
•
•
•

Nový vzhled nástrojové lišty tabulkových výsledků. Je možné otevřít najednou více karet a kontrolovat tak najednou několik výsledkových tabulek.
Nově přidané tlačítko Smazat všechny záložky (karty) smaže všechny tabulkové výsledky.
Výběr přes okno vlastností - výběr dílců, pro něž se mají zobrazit výsledky,
lze nyní provézt přes okno vlastností.
Tabulkové výsledky nyní barevně zvýrazňují extrémy v každém sloupci tabulky.
Byly přidány nové karty - návrh 1D betonových dílců podle EC2 a NBR
6118, parametry podloží C, podloží - jiná data, 2D dílce - kontaktní napětí.
Součástí tabulkových výsledků je ukazatel postupu (progress bar).

Klávesové zkratky

Scia Engineer 15 nabízí klávesové zkratky pro nejběžnější příkazy:
• Ctrl + C pro zkopírování vybraného objektu
• Ctrl + X pro posunutí vybraného objektu
• Ctrl + Z pro vrácení poslední akce
• Ctrl + Y pro opakování poslední akce
• Enter / mezerník pro zopakování posledního příkazu

Nový typ řešiče pro úlohy vlastních čísel

Nyní je možné zvolit rozdílný typ řešiče pro dynamické a stabilitní výpočty.
Navíc verze 15 nabízí nový typ řešiče pro výpočet vlastních čísel. Řešič se
jmenuje polynomiální metoda a je založen na obecně známé teorii (stejného
jména). Tato metoda vede k rychlejšímu výpočtu v porovnání s Lancoszovou
metodou. Polynomiální metoda je doporučena pro řešení vlastních čísel u dynamických úloh.

Navrhování dřevěných dílců
•

Při navrhování dřevěných prvků je nyní možno deaktivovat posudek pro tlak
kolmý na vlákna.
• Třídu prostředí lze definovat nyní také pomocí dat dílce (t.j. pro každý dílec
samostatně).

Obecná vylepšení v tabulkovém zadávání a v
tabulkových výsledcích
•

Tabulky se nyní mohou exportovat do Engineering Reportu přímo z nástrojové lišty.
• Výběr dílců je možné filtrovat pomocí nabídky v tabulkovém zadávání podle
jména průřezu nebo podle jiných vlastností, např. podle konstrukčního typu.
• Čísla se zarovnávají podle desetinné čárky.
• Všechna nastavení je možno vrátit zpět do výchozích hodnot.

Tabulkové zadávání
•

Struktura tabulkového zadávání byla změněna tak, aby obrazovka nebyla
přeplněna kartami. Nový způsob uspořádání nabízí primární karty (svislé),
které představují kategorie konstrukce / zatížení / knihovny a sekundární
karty (vodorovné).
• Přidány byla nové sekundární karty: zatěžovací stavy, obecná síla a nelineární kombinace.
• Výběr několika řad najednou lze použít k vytvoření pojmenovaného výběru
dílců. Výběry se mohou ukládat.
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