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Rýchly a prehľadný návrh betónových prvkov

Engineering Report

Revolučné riešenie pre návrh a posudky železobetónových
stĺpov a nosníkov so štandardným i všeobecným prierezom podľa EN 1992. Vrátane nových funkcií, prehľadných
a podrobných reportov a zlepšenej odozvy.

Integrovaný a dynamický nástroj pre tvorbu reportov bol
ďalej rozšírený o nové funkcie. Ponúka nové možnosti,
vyššiu rýchlosť a viac možností pre úpravu vzhľadu stránky. Celkom nové okno náhľadu nahrádza starý náhľad.

Otvorená platforma

Rôzne vylepšenia

Jednoduchá integrácia Vášho pracovného postupu. Vaše
na mieru pripravené výpočty a posudky sa teraz ľahko
pripoja ku Scia Engineer. Súčasťou je prehľadný výstup
so vzorcami a dynamickými obrázkami. Podpora lepšej
spolupráce s partnermi.

Celý rad nových funkcií, vylepšení a rozšírení naprieč
celým programom: 3D výsledky, otvorené posudky (Open
Design), dynamika, plasticita, oceľové konštrukcie a spoje,
tabuľkové zadávanie, tabuľkové výsledky ...

15.scia-engineer.com
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Prehľadné posudky betónu
EN 1992
Ucelené riešenie pre 1D prvky
•
•
•
•
•
•
•

Revidované a aktualizované generické funkcie pre návrh a posudky železobetónových stĺpov a nosníkov.
Posudky podľa EN 1992-1-1:2004/AC:2010-11 vrátane národných príloh.
Podpora štandardných a všeobecných tvarov prierezov i s otvormi, ľubovoľná poloha výstuže.
Interakcia všetkých vnútorných síl (N, My, Mz, Vy, Vz, T).
Vysoký výpočtový výkon.
Prehľadné a podrobné výstupy s odkazmi na príslušné články normy.
Upravené zadávanie globálnych parametrov posudkov i čiastkových hodnôt
pre jednotlivé prvky s funkciou pre rýchle vyhľadávanie.

Otvorené posudky (Open Design)
•
•
•
•
•
•

Prehľadná prezentácia výsledkov

Úroveň podrobnosti výstupov sa ľahko nastaví tak, aby odrážala konkrétnu
potrebu: od stručného zhrnutia v tabuľke až po ucelený report so všetkými detailmi.

Stručný

Jednoduchá tabuľka s hodnotami jednotkových posudkov alebo nutnej plochy
výstuže. Je možné tiež zobraziť v Tabuľkových výsledkoch.

Detailný

Prehľad vstupných dát nasledovaný podrobným protokolom o výpočte. Obsahuje tiež dynamické obrázky prierezov vrátane rozmiestnenia výstuže, priebeh
napätia a pretvorenia v rôznych medzných stavoch, interakčné diagramy a odkazy na použité články normy.

Prepracovaný dialóg pre nastavenie parametrov
•
•
•
•
•

Tabuľka s 9 stĺpcami (popis, symbol, hodnota, počiatočná hodnota, jednotka, kapitola, norma, konštrukcia a typ posudku).
Funkcia vyhľadávania a filtrovania.
Niekoľko typov pohľadov – zobrazenie príkazov pre betón, kapitoly normy
alebo zoznam.
Možnosť vytvárania na mieru šitých pohľadov.
Prepracovaný bol aj dialóg pre nastavenie dát prvku.

Návrh pozdĺžnej výstuže
•
•
•
•
•

Zohľadnenie ohybového momentu okolo osi z (predchádzajúce riešenie
počítalo iba s momentom okolo osi y).
Návrh výstuže do viac ako jednej vrstvy (ak je to potrebné).
Prepočet staticky nutnej plochy výstuže na skutočné prúty výstuže.
Výpočet výstuže s ohľadom na šmyk a krútenie - prídavná ťahová sila.
Zobrazenie výstuže pre každú os y+, y-, z+, z-.

Novo zavedená technológia otvorených posudkov nahrádza doterajší prístup k návrhom a posudkom.
Hlavné výhody sú:
Podrobné a prehľadné výstupy dokumentujúce všetky medzistupne výpočtu.
Možnosť súčasného spracovania viac kombinácií zaťaženia (dvojosý šmyk
a krútenie).
Žiadne obmedzenia ohľadom tvaru prierezu nosníka či stĺpa.
Podpora moderných technológií ako sú viacjadrové procesory a paralelné
spracovanie.
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Návrh výstuže pre stĺpy
•
•
•

Návrh pre ľubovoľný tvar prierezu.
Výpočet výstuže s ohľadom na šmyk a krútenie - prídavná ťahová sila.
Zobrazenie výstuže pre každú os y+, y-, z+, z-.

Šmyková výstuž
Nosníky
•
•

Podpora dvojosého šmyku a krútenia.
Automatický výpočet uhla náhradnej diagonály pre splnenie podmienky minimálneho množstva výstuže.
• Vylepšené generovanie efektívneho tenkostenného prierezu.

Stĺpy
•
•

V minulosti bol návrh založený na konštrukčných zásadách.
Nové riešenie dokáže navrhnúť staticky nutnú plochu výstuže s ohľadom na
pôsobiace zaťaženie - dvojosý šmyk, krútenie a ich interakciu.

Posudky
Medzný stav únosnosti
•

Posudok únosnosti pre interakciu N-My-Mz na základe únosnosti vypočítanej z interakčného diagramu.
• Posudok odozvy - založený na posudku medzných napätí a pretvorení pri
interakcii N-My-Mz.
• Posudok šmyku a krútenia - posúdenie dvojosého šmyku, krútenia a ich
interakcie. Vylepšené generovanie efektívneho tenkostenného prierezu.

Medzný stav použiteľnosti
•
•

Obmedzenie napätia (pre betón i betonársku výstuž).
Obmedzenie šírky trhlín - s možnosťou zadať ručne limitnú hodnotu šírky
trhlín.
• Jednoduchý posudok priehybov - založený na výpočte pomeru tuhostí bez
nutnosti výpočtu normovo závislých deformácií.

NBR 6118:2014
Vylepšený návrh podľa NBR 6118:2014
Niekoľko nových funkcií pribudlo aj v module pre návrh betónových prvkov podľa
NBR 6118:2014.
•

Výpočet návrhových hodnôt vnútorných síl pre stĺpy so zohľadnením geometrických imperfekcií a účinkov druhého rádu.

•

Návrh výstuže do 1D prvkov s preddefinovaným alebo všeobecným tvarom
prierezu.

•

Návrh pozdĺžnej výstuže pre 2D prvky podľa MSÚ.

•

Zadanie (skutočnej) výstuže vo forme pozdĺžnych pruhov, strmienkov a voľných výstužných prútov.

•

Posudok odozvy pre 1D prvky založený na posudku medzných hodnôt napätia a pretvorenia v betóne a oceli.

•

Grafické a numerické zobrazenie všetkých výsledkov s úrovňou podrobností zvolenou užívateľom.

•

Výkaz výstuže.

•

Generovanie jednoduchej schémy výstuže.
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Otvorená platforma
Platforma otvorených posudkov, integrácia
výpočtov zo Scia Design Forms

Pomocou otvorených posudkov si môže každý užívateľ rozšíriť Scia Engineer o
vlastné výpočty a špeciálne posudky pripravené v Scia Design Forms. Tieto užívateľské posudky a iné výpočty sa potom používajú rovnakým spôsobom ako posudky
dodané s vlastným programom - spúšťajú sa cez stromovú ponuku, výsledky sa
vykresľujú v grafickom okne na konštrukcii, tabuľky a celý postup výpočtu vrátane
použitých vzorcov sa vložia do Engineering Reportu (vrátane nového náhľadu).
K tomu stačí:
• napísať v skriptovacom jazyku Scia Design Forms požadované rovnice a
podmienky a
• upraviť vzhľad výstupov do požadovanej podoby.
Otvorené posudky sú kompatibilné s bežnými funkciami a vlastnosťami Scia
Engineer: 3D grafickým oknom, interaktívnym modelovaním, adaptívnou tvorbou siete konečných prvkov, pokročilými typmi výpočtov, tabuľkovým zadávaním, tabuľkovými výsledkami, atď.

Integrácia na zákazku pripravených výpočtov

Otvorená platforma prináša možnosti, vďaka ktorým môže užívateľ prekročiť
hranice tradičných 3D výpočtových programov. Vytvára integrovaný pracovný
postup, v ktorom sú výpočty metódou konečných prvkov bezkonfliktne previazané so špeciálnymi inžinierskymi výpočtami.
• WYSIWYG editor rovníc; podľa potreby prispôsobiteľné numerické a grafické výstupy.
• Možnosť generovať dynamické 2D obrázky reflektujúce práve spočítané
výsledné hodnoty.
• Ochrana intelektuálneho vlastníctva - jednotlivé výpočty alebo ich sady je
možné chrániť licenčným kódom.
Výhodou je prehľadnosť výstupov, pohľad dovnútra výpočtových metód (rozpisovanie jednotlivých vzorcov vrátane dosadenia čiastkových hodnôt), zjednodušená spolupráca viacerých špecialistov.

Posudky nosníkov, stĺpov, dosiek, stien a uzlov

Otvorené posudky typu “2D” umožňujú vykonávať výpočty s plošnými (2D) prvkami ako napr. doska či škrupina. Práca s týmito prvkami je podobná práci s 1D
prvkami (nosníky, stĺpy). Pridaným prvkom je rýchle vyhodnotenie výsledkov v
uzloch siete konečných prvkov a v okolí týchto uzlov. Otvorené posudky typu
“0D” sú potom zamerané na posudky oceľových spojov, základových pätiek,
pretlačenia stropných dosiek v mieste podperných stĺpov a pod. Pri práci s
posudkami typu “0D” sú k dispozícii referenčné údaje z prvkov pripojených k
posudzovanému “uzlu”.

Vylepšené ovládanie

Posudky pripravené v Scia Design Forms a pripojené k Scia Engineer je teraz
možné ľahko upravovať priamo z prostredia Scia Engineer (prostredníctvom
tlačidla v správcovi posudkov). Nie je už teda potrebné spúšťať editor posudkov
oddelene a na disku pracne hľadať súbor s požadovaným výpočtom. Výber
a spustenie posudku (výpočtu) je možné teraz vykonať pomocou súborov s
modelovými dátami. Vďaka tomu môže užívateľ skontrolovať všetky premenné
a hodnoty, ktoré sú posielané medzi Scia Engineer a Scia Design Forms. Inými
slovami, pri ladení chýb už nie je nutné vykonávať prepínanie medzi aplikáciami. Počiatočné dáta prvkov je možné uložiť z ponuky Scia Engineer.

Ďalšie vylepšenia

Všetky rozloženia výstupov vytvorené v Scia Design Forms je možné teraz
použiť ako výstup v Scia Engineer. Vďaka tomu je ľahké prezentovať výsledky s rôznou mierou podrobností (v závislosti od účelu reportu a požiadavkách
príjemcu). Napríklad je možné v Scia Design Forms vytvoriť podrobný, bežný
a súhrnný výstup. Okrem toho sa v Scia Engineer vytvorí automaticky stručný
tabuľkový výstup pre označené výsledkové hodnoty. Implementovaný bol tiež
vylepšený systém správ, varovaní a chýb.

Ukážkové skripty a výpočty

V ponuke Otvorené posudky v Scia Engineer nájdete sadu vzorových výpočtov.
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Engineering Report
Nové funkcie a vylepšenia v Engineering Reporte Nové okno náhľadu v Scia Engineer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relatívna veľkosť obrázkov (jeden / dva na stránku; vyplniť šírku stránky).
Pri posielaní alebo vkladaní obrázka (obrázka modelu i externého súboru)
do Engineering Reportu je možné určiť veľkosť obrázka.
DWG import bol rozšírený o rozpoznanie farieb.
Vkladanie uložených reportov do iných reportov.
Regenerácia reportov pri dávkovom výpočte.
Rýchle nastavenie obrázka - pri vkladaní obrázkov zo Scia Engineer do
Engineering Reportu je možné načítať hodnoty vlastností (obrázka) z jednej
zo štyroch vopred zadefinovaných sád.
Vylepšené listovanie reportom. Obrázky v reporte sa teraz regenerujú len,
ak sa listovanie zastaví. To urýchľuje prácu s dlhými reportami.
Rozdelenie dlhých PDF súborov. Pri exporte do PDF je možné report rozdeliť na viac súborov.
Fonty pre formátovaný text. Font a veľkosť formátovaného textu je možné
teraz zmeniť cez okno vlastností v Engineering Reporte.
Efektívnejšie spracovanie externých obrázkov. Externé obrázky sú na pozadí uložené ako JPG (predtým ako BMP). Táto zmena vedie k úspore pamäti
a k menším ESA súborom.
Skrytie prázdnych tabuliek Zaškrtávacie políčko vo vlastnostiach reportu
určuje, či sa prázdne tabuľky preskakujú (nezobrazujú).
Odstránenie poškodených a prázdnych položiek. Vykoná sa kontrola dát
Engineering Reportu a prípadne poškodené alebo prázdne položky sa odstránia.
Klávesa F1. Táto klávesa otvorí nápovedu na príslušnej stránke.

Nové okno náhľadu (teraz identické s oknom Engineering Reportu) ponúka
lepšie možnosti pri zobrazení tabuliek výsledkov (vrátane upraviteľnej hlavičky,
päty, formátu stránky, štýlu ...).

Hlavné výhody Engineering Reportu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednoduché použitie, plná integrácia do Scia Engineer
Samostatné procesy zaisťujú paralelné spracovanie dát v Scia Engineer a
v Engineering Reporte.
Možnosť pracovať s viacerými dokumentmi súčasne.
Regenerácia položiek reportu na vyžiadanie pre aktualizáciu projektových
dát, výsledkov, obrázkov a tabuliek.
Jasné označenie zastaraných obrázkov a tabuliek pomocou červeného
výkričníka.
Rozsiahly zoznam dostupných položiek reportu; vnútorné dáta zo Scia Engineer a tiež špeciálne položky (napr. externé obrázky)
Jednoduché vytvorenie hlavičky a päty s užívateľom definovaným obsahom
a firemným logom.
Voliteľné používanie rôznych štýlov pre rozloženie tabuliek a iných častí
Engineering Reportu.
Integrovaný textový editor pre prídavný obsah: tučné písmo, kurzíva, voľba
písma, zarážky ...
Prediktívny textový režim v dialógu pre vloženie položky reportu uľahčuje
nájdenie požadovanej položky.
Práca so schránkou Windows pre rýchle a jednoduché vloženie kopírovaných položiek do reportu.
Prispôsobiteľné klávesové skratky.
Možnosť pridať obrázky a tabuľky do vybraného reportu alebo do Inboxu.
Dynamické obrázky sú po vykonaní zmien v modeli v Scia Engineer aktualizované. Všetky generované obrázky sú dynamické.
ChapterMaker zaisťuje automatické štruktúrovanie vnorených obrázkov a
tabuliek.
Jednoduchá úprava tabuliek: pridanie a odobratie stĺpcov z vybranej tabuľky.
Výsledkové tabuľky majú možnosť zobraziť stav výsledkových hodnôt: bunky sú vyfarbené v závislosti na hodnote výsledku.
V Engineering Reporte sa dajú zobraziť podrobné posudky.
Prehľadná legenda použitých symbolov pre každú tabuľku.
Import (prehľadných) výkresov z galérie do Engineering Reportu.
Správca Engineering Reportu poskytuje prehľad všetkých vytvorených dostupných reportov a zobrazuje náhľad na každú položku.
Publikovanie v rade formátov: MS Excel / Word, HTML, 3D pdf ...
Profesionálny, prehľadný a moderný vzhľad.
Celý report (obsah + vzhľad) alebo jeho časť (blok položiek reportu) je možné uložiť ako šablónu a neskôr využiť v iných projektoch.
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Rôzne vylepšenia
Spriahnuté konštrukcie
Návrh spriahnutých konštrukcií podľa EN 1994
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viacmodelový prístup k analýze spriahnutých konštrukcií umožňuje paralelné posudky fázy výstavby aj konečnej spriahnutej fázy bez úprav modelu.
Čiastočné spojenie medzi spriahnutou doskou a oceľovým nosníkom sa
zohľadní ako počas výpočtu MKP, tak i pri posudku.
Pri výpočte MKP sa uvažuje dotvarovanie betónovej dosky (pomocou pomeru Youngových modulov).
Vypočítané únosnosti sú založené na plastickom rozložení napätia v priereze.
Pri zatriedení prierezov sa zohľadňuje skutočná poloha neutrálnej osi v
spriahnutom priereze.
Výpočet podporuje ako pozdĺžne, tak i priečne zarovnanie oceľových plechov.
Ďalšie posudky kontrolujú minimálny stupeň šmykového spriahnutia, minimálnu plochu pozdĺžnej výstuže podľa EN 1994-1-1 5.5.1 (5) atď.
Podpora národných príloh.
Uvažujú sa konštrukčné zásady, napr. vzdialenosť a priemer prvkov spriahnutia.
Hodnoty jednotlivých posudkov sa vykresľujú na nosníkoch v 3D okne a
zapisujú sa do tabuliek.
Stručný a súhrnný výstup výpočtu vo forme tabuľky.
Podrobný protokol o výpočte so vzorcami, medziľahlými krokmi výpočtu,
dynamickými obrázkami spriahnutého systému, odvodením plastických momentových únosností a polohou plastickej neutrálnej osi.

Návrh spriahnutých konštrukcií podľa
AISC 360-10
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viacmodelový prístup k analýze spriahnutých konštrukcií umožňuje paralelné posudky fázy výstavby aj konečnej spriahnutej fázy bez úprav modelu.
Čiastočné spojenie medzi spriahnutou doskou a oceľovým nosníkom sa
zohľadní ako počas výpočtu MKP, tak i pri posudku.
Pri výpočte MKP sa uvažuje dotvarovanie betónovej dosky (pomocou pomeru Youngových modulov).
Vypočítané únosnosti sú založené na plastickom rozložení napätia v priereze.
Výpočet podporuje ako pozdĺžne, tak i priečne zarovnanie oceľových plechov.
Uvažujú sa konštrukčné zásady, napr. vzdialenosť a priemer prvkov spriahnutia.
Hodnoty jednotlivých posudkov sa vykresľujú na nosníkoch v 3D okne a
zapisujú sa do tabuliek.
Stručný protokol o výpočte vo forme tabuľky.
Podrobný protokol o výpočte so vzorcami, medziľahlými krokmi výpočtu.
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Oceľové konštrukcie
Všeobecná plasticita

Scia Engineer 15 predstavuje nové možnosti v oblasti nelineárnych výpočtov.
Jedná sa o nelineárne správanie materiálu. Po novom je možné uvažovať
plastické správanie materiálu u 2D prvkov. Plastická zóna je odvodená z Von
Miesesovej podmienky.
Tento typ výpočtu využijú užívatelia, ktorí počítajú oceľové tlakové nádoby, či
iné konštrukcie, kde sa výrazne prejaví plastické správanie materiálu.

Navrhovanie oceľových konštrukcií

Verzia 15 obsahuje nové stabilitné posudky podľa EN 1993 pre hrubostenné
a za studena tvarované oceľové prvky. Hlavným rysom nových posudkov je
rýchlosť a prehľadný protokol o výpočte.
Ďalej sa nová verzia zameriava na priestorový vzper, klopenie, stratu stability
od šmyku (s výstuhami aj bez) a na stabilitu pri pôsobení kombinácie rôznych
zaťažení.
Výrazne boli prepracované protokoly o výpočte. Tabuľkový súhrn bol rozšírený
o doplňujúce informácie, medziľahlé výpočtové kroky, varovania a poznámky a
o odkazy na použité články z normy alebo iné technické publikácie.
Tieto zmeny sa týkajú tak výpočtov pri bežnej teplote, ako aj pre posudky požiarnej odolnosti.

Navrhovanie oceľových spojov
Rozšírená čelná doska s niekoľkými radmi skrutiek mimo
nosníka

Eurokód uvažuje výhradne momentovo tuhé prípoje s jedným radom skrutiek
mimo ťahanej pásnice pripojeného nosníka. Avšak, publikácia SCI “Moment-resisting joints to Eurocode 3” ponúka rozširujúce pravidlá pre viac radov skrutiek
mimo nosníka. Návrhová metóda je založená na plastickej teórii lomových čiar.

Nábeh na hornej strane nosníka

V novej verzii je možné zadávať na nosníku horný nábeh (s pásnicou alebo
len z plechu). Vďaka tomu je teraz možné definovať nábehy na hornej, alebo
spodnej strane prípoja, ale tiež na oboch stranách naraz.

Vylepšený návrh kotevnej dosky

V predchádzajúcich verziách sa pri návrhu kotevnej dosky vykonával posudok interakcie súčasne pôsobiaceho ohybového momentu a osovej sily. Po
starostlivom preskúmaní normy EN 1993-1-8 bolo však stanovené, že účinok
normálovej sily je už zohľadnený pri výpočte momentovej únosnosti. Preto bol
posudok interakcie z návrhu kotevnej dosky odstránený.

Novinky vo verzii Scia Engineer 15

Rôzne vylepšenia
Rozšírenie pre 3D napätia/ premiestnenia

Pri vyhodnocovaní výsledkov sú teraz k dispozícii rozšírené možnosti funkcie
pre 3D napätia a premiestnenia:
• správne zobrazené výsledky na 1D prvkoch s otvormi,
• to isté pre 2D prvky - hodnoty boli zväčšené o membránové napätia a o
zložky napätia typické pre 2D prvky,
• vykreslenie 3D výsledkov na rebrách.
• Toto všetko dohromady ponúka jedinečné možnosti pre spoločné zobrazenie výsledkov na 1D aj 2D prvkoch.
• Je možné vykresliť celkovú deformáciu konštrukcie a získať tak dobrý náhľad na jej správanie pod daným zaťažením.

Rozšírenie 2D výsledkov pre otvorené posudky

Zobrazovanie výsledkov na 2D prvkoch vypočítaných pomocou otvorených
posudkov je rozšírené o nové funkcie. Je možné využiť priemerovacie pásy a
vykresľovať výsledky pozdĺž okrajov alebo pozdĺž zvoleného rezu.
• Pre poslednú z menovaných možností je potrebné:
• zvoliť typ diagramu (žiadny, presný, lichobežníkový),
• nastaviť polohu diagramu (rovina rezu alebo rovina prvku),
• vybrať celkové alebo spriemerované hodnoty,
• určiť jednotky pre vykreslenie.

Tabuľkové výsledky
•
•
•
•
•
•

Nový vzhľad nástrojovej lišty tabuľkových výsledkov. Je možné otvoriť naraz viac kariet a kontrolovať tak naraz niekoľko výsledkových tabuliek.
Nové pridané tlačidlo Zmazať všetky záložky (karty) zmaže všetky tabuľkové výsledky.
Výber cez okno vlastností - výber prvkov, pre ktoré sa majú zobraziť výsledky, je možné teraz vykonať cez okno vlastností.
Tabuľkové výsledky teraz farebne zvýrazňujú extrémy v každom stĺpci tabuľky.
Boli pridané nové karty - návrh 1D betónových prvkov podľa EC2 a NBR 6118,
parametre podložia C, podložie - iné dáta, 2D prvky - kontaktné napätia.
Súčasťou tabuľkových výsledkov je ukazovateľ postupu (progress bar).

Klávesové skratky
•
•
•
•
•
•

Scia Engineer 15 ponúka klávesové skratky pre najbežnejšie príkazy:
Ctrl + C pre skopírovanie vybraného objektu
Ctrl + X pre posunutie vybraného objektu
Ctrl + Z pre vrátenie poslednej akcie
Ctrl + Y pre opakovanie poslednej akcie
Enter / medzerník pre zopakovanie posledného príkazu

Nový typ riešiča pre úlohy vlastných čísel

Teraz je možné zvoliť rozdielny typ riešiča pre dynamické a stabilitné výpočty.
Naviac verzia 15 ponúka nový typ riešiča pre výpočet vlastných čísel. Riešič sa
volá polynomiálna metóda a je založený na všeobecne známej teórii (rovnakého mena). Táto metóda vedie k rýchlejšiemu výpočtu v porovnaní s Lancoszovou metódou. Polynomiálna metóda je odporúčaná pre riešenie vlastných čísel
v dynamických úlohách.

Navrhovanie drevených prvkov
•

Pri navrhovaní drevených prvkov je teraz možné deaktivovať posudok pre
tlak kolmý k vláknam.
• Triedu prostredia je možné definovať teraz tiež pomocou dát prvku (t.j. pre
každý prvok samostatne).

Všeobecné vylepšenia v tabuľkovom zadávaní
a v tabuľkových výsledkoch
•

Tabuľky sa teraz môžu exportovať do Engineering Reportu priamo z nástrojovej lišty.
• Výber prvkov je možné filtrovať pomocou ponuky v tabuľkovom zadávaní
podľa mena prierezu alebo podľa iných vlastností, napr. podľa konštrukčného typu.
• Čísla sa zarovnávajú podľa desatinnej čiarky.
• Všetky nastavenia je možné vrátiť späť do počiatočných hodnôt.

Tabuľkové zadávanie
•

Štruktúra tabuľkového zadávania bola zmenená tak, aby obrazovka nebola
preplnená kartami. Nový spôsob usporiadania ponúka primárne karty (zvislé), ktoré predstavujú kategórie konštrukcie / zaťaženie / knižnice a sekundárne karty (vodorovné).
• Pridané boli nové sekundárne karty: zaťažovacie stavy, všeobecná sila a
nelineárne kombinácie.
• Výber niekoľkých radov naraz je možné použiť na vytvorenie pomenovaného výberu prvkov. Výbery sa môžu ukladať.
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